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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:

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

99A 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

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 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. Telepőri tevékenység az alábbi telephelyeken és időbeosztásban: (Telephely, létszám, szolgálati idő, 
heti óraszám) Bókay-kert és Park Uszoda (1181 Bp., Szélmalom utca 33. és Városház u. 40.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 15:00-07:00, SZ-V: 7:
00-7:00 – 128 Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda (1181 Bp., Kisfaludy u. 33/c. és Nemes u. 56.) - Telepőr - 1 fő – H-P:
21:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 98 Vilmos Endre Sportcentrum (1185 Bp., Nagyszalonta u. 25.)- Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V:
7:00-7:00 -108 Péterhalmi út 5. telephely (1182 Bp., Péterhalmi út 5.) - Telepőr - 1 fő – H-P: 19:00-07:00, SZ-V: 7:00-7:00 – 108 
OPCIONÁLIS: Ügyfélszolgálati Iroda (1181 Bp., Baross u. 7.) .)- Telepőr - 1 fő – H: 8:00-18:00, K-CS: 8:00-16:00 P: 8:00-13:00 - 
Összesen 4+1 telephelyen, 20 db objektum, 20 ha területen, melyek közül a Pestszentimrei Sportkastély és Kastélydombi Uszoda 
rendelkezik tűzjelző rendszerrel és behatolás jelző rendszerrel továbbá felvonóval.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Őrzésvédelmi feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://agoraexpert.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

III. Rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Bírálati részszempontok: 1. M.2.1. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás 
irányítására vonatkozó szakmai többlettapasztalata (min: 0 max. 60 hónap), súlyszám: 10 2. Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó 
forint/óra/fő) súlyszám: 90 Értékési módszer: 1. sz. részszempont: egyenes arányosítás, 2. sz. részszempont: fordított arányosítás. 
További részletes leírást a VI.1.10. pont tartalmaz.

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:

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hiánypótlásnak, az árindokolás kérésnek és a kiegészítő
árindokolás kérésnek eleget tett. Az ajánlat összpontszáma : 970,97 pont. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 
második legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Szöveges értékelés:

971Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján 
nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hiánypótlásnak, az árindokolás kérésnek és a kiegészítő
árindokolás kérésnek eleget tett. Az ajánlat összpontszáma :1000 pont. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Szöveges értékelés:

1000PROVED Strategic Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ezért érvényes. Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján nem áll a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt. A hiánypótlásnak, az árindokolás kérésnek és a kiegészítő árindokolás kérésnek eleget tett. Ajánlati 
tartalmi elemek: M.2.1. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás 
irányítására vonatkozó szakmai többlettapasztalata (min: 0 max. 60 hónap): 66 Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/
óra/fő): 1705

12252730241Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
1136 Budapest, Pannónia Utca 11.

Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ezért érvényes. Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján nem áll a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt. A hiánypótlásnak, az árindokolás kérésnek és a kiegészítő árindokolás kérésnek eleget tett. Ajánlati 
tartalmi elemek: M.2.1. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás 
irányítására vonatkozó szakmai többlettapasztalata (min: 0 max. 60 hónap): 60 Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/
óra/fő): 1650

25704275242PROVED Strategic Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 
Budapest, Thököly Út 105-107.

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

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak. Részletesebben: Ajánlatkérő 2020
. június 17-én – többek között ajánlattevő tekintetében – hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a 2020. június 22-én, 10.00 órában 
meghatározott hiánypótlási határidőig nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.

22628972243"N-SEC" Vagyonvédelmi Szolgáltató és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1211 Budapest, Dunalejáró utca 13

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak. Részletesebben: Ajánlatkérő 2020
. június 17-én – többek között ajánlattevő tekintetében – hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a 2020. június 22-én, 10.00 órában 
meghatározott hiánypótlási határidőig nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.

24722405241S-Group Defence & Security Zárkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1016 Budapest, 
Hegyalja Út 7-13.

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak. Ajánlattevő ajánlatába nem 
csatolta a többlettapasztalattal rendelkező szakember bemutatását és önéletrajzát. E többlettapasztalat értékelési szempont volt,
s mint ilyen a műszaki ajánlat részét képezte. A Kbt. 71. § (7)-(8) bekezdésében foglalt tilalom miatt hiánypótlás keretében sem 
pótolható a műszaki ajánlat. E mellett Ajánlatkérő 2020. június 17-én – többek között ajánlattevő tekintetében – árindokolást 
rendelt el. Ajánlattevő a 2020. június 22-én, 10.00 órában meghatározott határidőig nem tett eleget az árindokolási felhívásban 
foglaltaknak.

13807649241S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039 
Budapest, Kalászi Köz 10/C

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: Telepőri szolgáltatás nettó óradíja (nettó forint/óra/fő): 1650 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes. Az ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai és a lekérdezések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. A hiánypótlásnak, az árindokolás kérésnek és a kiegészítő árindokolás kérésnek eleget tett. Az ajánlat 
összpontszáma :1000 pont. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

25704275242PROVED Strategic Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Thököly Út 105-107.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
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1. Folytatás az V.2.5. pontról: 1. részszempont: M.2.1. alkalmassági követelményben bemutatott (1fő) szakember közbe-szerzés tárgya 
szerinti szolgáltatás irányítására vonatkozó szakmai több-lettapasztalata (min: 0 max. 60 hónap) Súlyszám: 10 Ajánlattevőnek a 
teljesítésben személyesen részt vevő szolgáltatást irányító (1fő) közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzés-védés) szolgáltatás 
irányítására vo-natkozó szakmai tapasztalattal kell bemutatnia a közbeszerzési dokumentum 7- 8. sz. melléklete szerint, a szakember 
által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amelyben részletesen – dátumokkal (év/hó) – ismertetni kell a szakember által
végzett személy közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzés-védés) szakmai tapasztalatot, úgy hogy valamennyi bemutatott projekt 
esetén a kezdő és befejező időpont, továbbá a két időpont közötti tapasztalat egész hó-napban is bemutatásra kerüljön. Minden 
megkezdett hónap egész hónapként ve-hető figyelembe. Például: 2010.január-2010. december – 12 hónap – tehát a kez-dés hónapja is 
egész hónapnak és a befejezés hónapja is egész hónapnak számít. A szakmai önéletrajzban (közbeszerzési dokumentáció 8. sz. 
melléklete) e mellett jelöljék meg, hogy többlet tapasztalat alátámasztására (értékelési szempont), vagy a felhívás III.1.3. M.2.1.pont 
alkalmassági feltétel igazolására kívánják az adott időszakot megadni. Az előző példánál maradva, a következő módon: 2010.december
-2020. december – 12 hónap – többlet tapasztalat. Ajánlatkérő közbeszerzés tárgya szerinti (élőerős őrzés-védés) szolgáltatás 
irányí-tására vonatkozó szakmai tapasztalat alatt, a személy- és vagyonvédelmi, vala-mint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

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:

A moratórium lejárta pihenőnapra esik, ezért a szerződés nem köthető meg hamarabb, mint a pihenő napot követő második 
munkanapon (2020. július 14.)

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.07.11Lejárata:2020.07.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára, továbbá a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel érvénytelen, 
mert ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállta ellenére visszavonta.

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

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak. Részletesebben: Ajánlatkérő 2020
. június 17-én – többek között ajánlattevő tekintetében – hiánypótlást és árindokolást rendelt el ajánlattevő tekintetében. 
Ajánlattevő a 2020. június 22-én, 10.00 órában meghatározott hiánypótlási határidőig nem tett eleget a hiánypótlási és 
árindokolási felhívásban foglaltaknak.

10947320242"BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt., Magyarország 1145 Budapest, Torontál Utca 34

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az 
ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak. Részletesebben: Ajánlatkérő 2020
. június 17-én – többek között ajánlattevő tekintetében – hiánypótlást és árindokolást rendelt el ajánlattevő tekintetében. 
Ajánlattevő a 2020. június 22-én, 10.00 órában meghatározott hiánypótlási határidőig nem tett eleget a hiánypótlási és 
árindokolási felhívásban foglaltaknak.
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szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 2.§ e) pontjában meghatározott személy- és vagyonvédelmi tevékenységek, és/vagy a portaszolgálati 
szolgáltatás szervezése és irányítása során szerzett szakmai tapasztalatot érti. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján jelzi, hogy 
60 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedve-zőbb vállalásokra egyaránt a 
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont), továbbá 0 hónapot tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőtlenebb 
szintjének, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A 0 hónap megajánlása 
esetén ajánlattevő 0 pontot kap. A megadottól eltérő mértékegységben (hónap) kifejezett érték esetén, az ajánlat érvénytelen. A 
legmagasabb (több hónap) tapasztalatot bemutató ajánlattevő kapja a maximális pontot, a többi ajánlattevő pedig arányosan 
kevesebbet. Amennyiben a szakember egyazon időben több személy és vagyonvédelmi és/vagy portaszolgálati szolgáltatás irányítására
vonatkozó szakmai látott el, úgy az egyes munkák során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben 
maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több azonos feladatot is ellátott. Az 1 
részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes 
arányosítás az alábbi képlet szerint: Az 1. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: P = (Avizsgált – 
Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x Pmax ahol P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Alegkedvezőtlenebb: a 
legelőnytelenebb ajánlat tartalmi elem, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont: Telepőri szolgáltatás nettó óradíja 
(nettó forint/óra/fő) súlyszám: 90. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni a kereskedelmi ajánlatban meghatározottak 
szerint. Ajánlatkérő a szerződést az egységárakra köti. Ajánlatkérő az ajánlati ár (óradíjak) meghatározásánál kéri, hogy Ajánlattevők a
minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V.15.) Korm. rendeletre szíveskedjenek 
tekintettel lenni. A megajánlott óradíjak tizennyolc (18) hónapig nem változhatnak. Az ajánlati ár értékelési szempontok esetében az 
ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát. Az árat egész szá-mokban kell megadni. A 
kereskedelmi ajánlatban megadottól (Ft+ÁFA/óra/fő) eltérő mértékegységben kifejezett mennyiség esetén az ajánlat érvénytelen. 
Legkedvezőbb az érték Aján-latkérő számára, ha Ajánlattevő a 2. részszempont esetén minél alacsonyabb vál-lalást tesz, figyelemmel a
minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V.15.) Korm. rendeletre. A 2. részszempont 
esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás az alábbi 
képlet szerint: A 2. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: P = (Alegkedvezőbb / Avizsgált) x Pmax ahol P: a 
vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Alegkedvezőbb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok az 
adott részszempont súly-számával kerülnek megszorzásra, majd a részszempontonkénti súlyozott pont-számokat Ajánlatkérő 
ajánlatonként összesíti. Ajánlatkérő a számítás során (bele-értve a részösszegeket is) kettő tizedesjegyre kerekít. A legkedvezőbb 
ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 2. Az összegezés FAKSZ ellenjegyzése az EKR-en keresztül megtörtént. FAKSZ:
Krill Erzsébet, nyilvántartási szám: 49. e-mail: krill.erzsebet@agoraexpert.hu; levelezési cím: 1102 Budapest, Hölgy u. 25/B. II/3.




