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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 17002060Fax:+36 90900750Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.varosgazda18.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.varosgazda18.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Városgazda XVIII. kerület NZrt.Ajánlatkérő 
neve:

"Őrzésvédelmi feladatok ellátása – 2019"Közbeszerzés 
tárgya:
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-

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:

2019.04.03

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

-

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

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. telephelyein az “Általános Őrszolgálati Utasítás”-ban meghatározott biztonsági, 
őrzés-védelmi feladatok ellátása járőr, kutyás járőr és portaszolgálattal, valamint szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési 
dokumentumokban részletezettek szerint. A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés-tervezet 
tartalmazza. Eseti fegyveres pénzkísérési, pénzszállítási feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint. Telepőri tevékenység 
a műszaki leírásban meghatározottak szerint. (Telephelyek és időbeosztás) Telephely, Létszám, Szolgálati idő, Heti óraszám: • Bókay 
Kert Szabadidőközpont (1181 Bp., Szélmalom utca 33.) Telepőr - 2 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 Heti óraszám:256 óra • Park 
Uszoda telephely (1181 Bp., Városház u. 40.) Telepőr - 2 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 Heti óraszám:256 óra • Pestszentimrei 
Sportkastély (1181 Bp., Kisfaludy u. 33/c) Telepőr - 1 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 Heti óraszám:128 óra • Kastélydombi 
Uszoda (1181 Bp., Nemes u. 66.) Telepőr - 1 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 Heti óraszám:128 óra • Vilmos E. Sportcentrum (
1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.) Telepőr - 1 fő H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 Heti óraszám:128 óra • Ügyfélszolgálati iroda (1181 
Bp., Baross utca 7.) Biztonsági őr - 1 fő H. 8:00-18:00 K-CS: 8:00-16:00 P: 8:00-13:00 Heti óraszám:39 óra • Péterhalmi út 5. telephely 
(1182 Bp., Péterhalmi út 5) Telepőr - 1 fő H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 Heti óraszám:108 óra

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

"Őrzésvédelmi feladatok ellátása – 2019"

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)

A Kbt. Harmadik Része, XVII. fejezete szerinti eljárás.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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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 

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:

és, Risec Pénz és Értékszállító Kft. (1188 Budapest Nagykőrösi Út 81.) adószáma: 13879589-2-43, mint közös 
ajánlattevők A fenti ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és lekérdezések
alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik, igazolásaik alapján 
megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatók.

Szöveges értékelés:

1000PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

és, Risec Pénz és Értékszállító Kft. (1188 Budapest Nagykőrösi Út 81.) adószáma: 13879589-2-43, mint közös ajánlattevők 
Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/óra/fő): 1 500 Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/óra/fő): 2 253 
Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (pénzszállító gépkocsi személyzettel) (nettó Ft/óra/fő): 2 480 M/2. 
alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás irányítására vonatkozó 
szakmai többlettapasztalata (max. 60 hónap): 167 A fenti ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik és
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik, igazolásaik alapján 
megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilváníthatók.

23134841241PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, 1136 Budapest, Pannónia Utca 11.

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

2A 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

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.27Lejárata:2019.05.18Kezdete:

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:

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:

Nem releváns

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:

és, Risec Pénz és Értékszállító Kft. (1188 Budapest Nagykőrösi Út 81.) adószáma: 13879589-2-43, mint közös ajánlattevők 
Ellenszolgáltatás összege: Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/óra/fő): 1 500 Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja (
nettó forint/óra/fő): 2 253 Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (pénzszállító gépkocsi személyzettel) (nettó 
Ft/óra/fő): 2 480 A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

23134841241PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság, 1136 Budapest, Pannónia Utca 11.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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 • Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/óra/fő) – Fordított arányosítás • Vagyonőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó
forint/óra/fő) – Fordított arányosítás • Ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás nettó összege (pénzszállító gépkocsi személyzettel) (
nettó Ft/óra/fő) – Fordított arányosítás 2. részszempont: M/2. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbeszerzés 
tárgya szerinti szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai 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: 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: 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



EKR000330552019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.17 18:17:05 OGS81Q

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő fordított bírálatot alkalmazott az eljárás során, így az 1. helyen álló ajánlattevőt bírálta. Az alábbi ajánlattevő ajánlatát 
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyta: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. (1073 Budapest Erzsébet Körút 28.)

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: 2019.05.17

2019.05.17




