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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Postai cím: Üllői út 423. II. em. 1. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1181 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein történő őrzés- védelmi szolgáltatások ellátása 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyei (továbbiakban: „Objektumok”) tekintetében a szerződés-

tervezet 2. számú mellékletét képező “Általános Őrszolgálati Utasítás”-ban meghatározott biztonsági, őrzés-

védelmi feladatok ellátását, illetve szolgáltatások nyújtása a dokumentációban részletezettek szerint. A feladat 

részletes leírását a dokumentáció és a szerződés-tervezet tartalmazza. Őrzés-védelmi tevékenység az alábbi 

telephelyeken és időbeosztásban:  

Objektum Vagyonőr létszám Szolgálati idő Heti óraszám  

Bókay Kert Szabadidőközpont és Park Uszoda telephely (1181 Bp., Szélmalom utca 33., 1181 Bp., Városház 

u. 40.) Telepőr - 2 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 256 óra  

Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda (1188 Bp., Kisfaludy u. 33/c., 1182 Bp., Nemes u. 66.) 

Telepőr - 1 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 128 óra 

Vilmos Endre Sportcentrum (1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.) Telepőr - 1 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 

128 óra  

Péterhalmi út 5. szám alatti telephely (1182 Bp., Péterhalmi út 5.) Telepőr - 1 fő H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-

7:00 108 óra  

Ügyfélszolgálati iroda (1181 Bp., Baross utca 7.) Vagyonőr -1 fő H. 8:00-18:00, K-CS: 8:00-16:00, P: 8:00-

13:00 39 óra  

Az eseti pénzszállítási feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint. A részletes műszaki leírást a 

dokumentáció és a szerződés-tervezet tartalmazza. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 
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IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt.117. § bekezdése alapján önálló szabályok szerint nemzeti eljárás rendben a 

nyílt eljárás szabályai szerint tárgyalás alkalmazásával lefolytatott közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: --- 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 6778/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: --- 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein 

történő őrzés- védelmi szolgáltatások ellátása 

Az eljárás eredményes volt: X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
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A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő neve: PREV-INFO Kft. - RISEC Pénz és Értékszállító Kft. közös ajánlattevők 

 Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 11. – 1188 Budapest, Nagykőrösi út 81. 

Benyújtott végső ajánlata szerint: 

1. Az M/2 a) alpontja szerinti alkalmassági szempont alapján bemutatott 

szakember előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (minimum 60 hónap) 

182 hónap 

2. Az M/2 b) alpontja szerinti alkalmassági szempont alapján bemutatott 

2 szakember előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (minimum 2 x 60 = 120 hónap) 

300 hónap 

3. Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (Ft+Áfa/óra/fő) 1123 Ft +Áfa 

4. Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja (Ft+Áfa/óra/fő) 2141 +Áfa 

5. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege 

(pénzszállító gépkocsi személyzettel) (Ft+Áfa/óra/fő) 
2480 +Áfa 

Indokolás:  

− ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, 

− az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, 

− vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró 

okok. 

2. Ajánlattevő neve: MPT Security Magyar Posta Takarék Biztonsági és Logisztikai Zrt. 

 Székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 5. 

1. Az M/2 a) alpontja szerinti alkalmassági szempont alapján bemutatott 

szakember előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (minimum 60 hónap) 

146 hónap 

2. Az M/2 b) alpontja szerinti alkalmassági szempont alapján bemutatott 

2 szakember előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (minimum 2 x 60 = 120 hónap) 

254 hónap 
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3. Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (Ft+Áfa/óra/fő) 1154 Ft +Áfa 

4. Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja (Ft+Áfa/óra/fő) 2141 +Áfa 

5. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege 

(pénzszállító gépkocsi személyzettel) (Ft+Áfa/óra/fő) 
2500 +Áfa 

Indokolás:  

− ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, 

− az ajánlatával szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, 

− vele szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró 

okok. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 

ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig 

az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

 
 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2  1-10 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 

ponthatárok közötti pontszámot: 2 A pontkiosztás módszere:  

Fordított arányosítás P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin 

ajánlati ár (óradíjak)    
  

 

 
   

  
 

Egyenes arányosítás P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin       

PREV-INFO Kft. - 

RISEC Pénz és 

Értékszállító Kft.

MPT Security 

Magyar Posta 

Takarék 

Biztonsági és 

Logisztikai Zrt.

Legjobb érték

Értékelés

i 

pontszá

m

Értékelés

i 

pontszá

m és 

súlyszám 

szorzata

Értékelés

i 

pontszá

m

Értékelés

i 

pontszá

m és 

súlyszám 

szorzata

Telepőri szolgáltatás nettó óradíja 

(Ft+Áfa/óra/fő)
70 1 10 1 123 1 154 1 123 10,00 700,00 9,76 683,08

Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja 

(Ft+Áfa/óra/fő)
5 1 10 2 141 2 141 2 141 10,00 50,00 10,00 50,00

Ajánlatkérő által fizetendő 

ellenszolgáltatás nettó összege 

(pénzszállító gépkocsi személyzettel) 

(Ft+Áfa/óra/fő)

5 1 10 2 480 2 500 2 480 10,00 50,00 9,93 49,64

Az M/2 a) alpontja szerinti alkalmassági 

szempont alapján bemutatott szakember 

előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet 

szakmai tapasztalata (minimum 60 

hónap)

10 1 10 182 146 182 10,00 100,00 8,22 82,20

Az M/2 b) alpontja szerinti alkalmassági 

szempont alapján bemutatott 2 

szakember előírt szakmai tapasztalaton 

felüli többlet szakmai tapasztalata 

(minimum 2 x 60 = 120 hónap)

10 1 10 300 254 300 10,00 100,00 8,62 86,20

MPT Security 

Magyar Posta 

Takarék Biztonsági 

és Logisztikai Zrt.

Összesen: 1 000,00 951,11

Részszempont Súly-szám
Min. 

pont
Max. pont

Ajánlatok

PREV-INFO Kft. - 

RISEC Pénz és 

Értékszállító Kft.
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szakemberek    
  

 
  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

Ajánlattevő neve: PREV-INFO Kft. - RISEC Pénz és Értékszállító Kft. közös ajánlattevők 

 Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 11. – 1188 Budapest, Nagykőrösi út 81. 

1. Az M/2 a) alpontja szerinti alkalmassági szempont alapján bemutatott 

szakember előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (minimum 60 hónap) 

182 hónap 

2. Az M/2 b) alpontja szerinti alkalmassági szempont alapján bemutatott 

2 szakember előírt szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai 

tapasztalata (minimum 2 x 60 = 120 hónap) 

300 hónap 

3. Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (Ft+Áfa/óra/fő) 1123 Ft +Áfa 

4. Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja (Ft+Áfa/óra/fő) 2141 +Áfa 

5. Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege 

(pénzszállító gépkocsi személyzettel) (Ft+Áfa/óra/fő) 
2480 +Áfa 

Indokolás: A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtották be, amelyhez szükséges 

mértékű fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: élőerős szolgálattal történő vagyonvédelem, őrzés-védelem, 

telepőri szolgálat, eseti vagyonvédelmi szolgáltatás 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: Hidalgo Professional Szolg. Zrt. 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017 / 06 / 24 / Lejárata: 2017 / 07 / 03, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerint 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017 / 06 / 23 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016 / 06 / 23 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 


