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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vállalkozási keretszerződés alapján a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő egyes egészségügyi intézményekben 
helyszíni karbantartási tevékenység elvégzése

Közbeszerzés 
tárgya:

Városgazda XVIII. kerület NZrt.Ajánlatkérő 
neve:
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

-

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által meghatározott egészségügyi intézményekben, ingatlanokban és az ingatlanok közvetlen 
környezetében elvégzendő napi karbantartási, műszaki üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátását biztosítani az intézmények 
nyitvatartási ideje alatt. Karbantartási tevékenységek: Villanyszerelési-, vízszerelési-, lakatos- és asztalos munkák, burkolatjavítások, 
illetve kisebb falfelület javítások, festési munkák és minden egyéb, a napi épületállag megóvásával kapcsolatos javítási munkák. A 
bekövetkezett meghibásodás, okának megállapítása és annak lehetőség szerinti azonnali megszüntetése. Külsős szolgáltatói probléma 
esetén, vagy speciális munka esetén a szerződött alvállalkozó partnerekkel, vagy a közműszolgáltatókkal a kapcsolat felvétele, azok 
értesítése. (Fűtési rendszer, kazánok karbantartása, üvegezési munkák, tetőszigetelési munkák, rovarirtás.) Az épületek, ingatlanok 
általános üzemeltetési feladataihoz tartozó TMK jellegű feladatok elvégzése. Az épületgépészeti rendszerekben tapasztalt azon 
meghibásodások, hibajelenségek, problémák jelzése Ajánlatkérő felé, amelyek nagyobb költségű, és nagyobb volumenű 
beavatkozásokat igényeknek. (pl. szivattyúk javítása, cseréje, vásárlása.) Munkavégzési időszak: Az intézmény működéséhez igazodva, 
hétköznapokon, illetve hétvégén. Ajánlattevő vállalja, hogy az intézmény nyitvatartásához igazodva a telephelyen/intézményben 
folyamatos karbantartói felügyeletet /jelenlétet biztosít, miáltal a napi karbantartási/javítási és hibaelhárítási feladatokra folyamatosan
rendelkezésre áll legalább 1 (egy) fő a 1183 Budapest, Thököly út 3. szám alatt található Zsebők Zoltán Szakrendelő helyszínétől 
számított 3 km-es körzeten belül. Ajánlatkérő kijelenti, hogy ügyeleti és tároló helyiséget nem tud biztosítani nyertes Ajánlattevő 
számára. Telephely létesítése esetén, a telephely rendelkezésre állásának igazolása jelen szerződés hatályba lépésének feltétele. A 
telephely rendelkezésre állását saját tulajdon esetén tulajdoni lap másolattal, míg más jogcímen történő használat esetén a telephely 
használatára vonatkozó szerződéssel kell igazolni, mely igazoló irat másolatát a megkötendő szerződéshez csatolni kell. A telephely 
rendelkezésre állásának hatályát a megkötendő szerződés hatálya alatt fenn kell tartani. Ajánlattevő vállalja, hogy lehetőség szerint 
azonnal, de legkésőbb a hibabejelentéstől számított fél órán belül kivonul a helyszínre és megkezdi a hiba elhárítását. Egy időben több 
helyszínről érkező hibabejelentés esetén Ajánlattevőnek priorizálnia szükséges a feladatokat és a hibabejelentéseket el kell végeznie, 
akár több fő (időszakos) karbantartó biztosításával. Ajánlattevő köteles biztosítani az ügyeletes karbantartó – hibabejelentés estén 
történő - egyes helyszínek közötti eljutását. A hiba elhárításával kapcsolatos megrendelést/bejelentést a nyertes Ajánlattevő felé 
kizárólag az intézmény üzemeltetési feladataival megbízott kapcsolattartó teszi meg, az Ajánlatkérő által üzemeltetett elektronikus 
hibabejelentő felületen keresztül. Az elektronikus hibabejelentő felülethez a nyertes Ajánlattevő hozzáférést kap az Ajánlatkérőtől, 
azonban az elektronikus hibabejelentő felület karbantartói felületének kezeléséhez a szükséges informatikai eszközök (hardverek/
szoftverek) beszerzése/biztosítása szintén Ajánlattevő feladata. A munkavégzéshez szükséges szerszámokat, segéd és rezsianyagokat a
nyertes Ajánlattevő biztosítja a karbantartó személyzet számára. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés 
tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább 10 millió Ft/év és 2 millió forint/káresemény összegben kötött, karbantartási 
tevékenységre irányuló szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie. Ajánlattevő vállalja, hogy legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára a Zsebők Zoltán Szakrendelőtől (1183 Budapest, Thököly út 3. szám) számított 3 km-es körzeten belül 
telephelyet tart fenn, vagy létesít.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Vállalkozási keretszerződés alapján a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő egyes egészségügyi 
intézményekben helyszíni karbantartási tevékenység elvégzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kozbeszguru.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.kozbeszguru.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) XVII. fejezete szerinti eljárás.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: Az M.2. a
) pontban előírt szakember többlettapasztalata (min.0 max. 24 hónap): 24 Az M.2. b) pontban előírt szakember 
többlettapasztalata (min.0 max. 24 hónap): 24 Az M.2. c) pontban előírt szakember többlettapasztalata (min.0 max. 24 hónap): 
24 Az M.2. d) pontban előírt szakember többlettapasztalata (min.0 max. 24 hónap): 24 Üzemeltetési díj (nettó Ft/hónap) 
1.100.000 A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
érvényessé nyilvánítható.

24917182243Patkó Takarító Szociális Szövetkezet, 1184 Budapest, Thököly Utca 26-28

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

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

2018.12.28

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.100.000,- Ft/hó A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot.

24917182243Patkó Takarító Szociális Szövetkezet, 1184 Budapest, Thököly Utca 26-28

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A részszempontok és súlyszámok - az ajánlati felhívásban foglaltak szerint – alapján az értékelés módszerei az alábbiak: A 
részszempontok és súlyszámok – az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal összhangban – alapján az értékelés módszerei az 
alábbiak. Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, és az egyes tartalmi elemekre adott értékelési 
pontszámot két tizedesjegyre kerekítve megszorozza a súlyszámmal, az így kapott kerekített szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja
. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. A pontszámok számításának módszere: 1. részszempont: 
Ajánlati ár – Fordított arányosítás 2. részszempont: Az M.2. a) pontban előírt szakember többlettapasztalata – Egyenes arányosítás 3. 
részszempont: Az M.2. b) pontban előírt szakember többlettapasztalata – Egyenes arányosítás 4. részszempont: Az M.2. c) pontban 
előírt szakember többlettapasztalata – Egyenes arányosítás 5. részszempont: Az M.2. d) pontban előírt szakember többlettapasztalata –
Egyenes arányosítás Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum 
pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint: P=Alegjobb/Avizsgált*(
Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála
alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Egyenes arányosítás: A legkedvezőbb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legmagasabb vagy e fölötti értéket 
tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A legkedvezőtlenebb, azaz a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a minimum pontszámot (P min) kapja. A többi ajánlat pontszáma a Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján meghatározott két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek meghatározásra az egyenes arányosítás 
képletével, amely az alábbi: P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált 
ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az 
ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire, vagy ami feletti megajánlásra egyaránt a
maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján 
kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt 
alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

Szöveges értékelés:

1000Patkó Takarító Szociális Szövetkezet

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.25 15:46:15 bodisrita

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Kiegészítés az V.2.8) ponthoz: Az Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nem írta elő alvállalkozó igénybe vételének 
megjelölését.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Az eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, így a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a 10 napos időtartam letelte előtt is 
megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2019.02.25

2019.02.25




