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7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 

MÓDOSÍTOTT 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
FŐTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése, 
koordinálása és ellátása, járőrszolgáltatás biztosításával Összesen 17 helyszínen Budapest közigazgatási területén 
belül, melyekből: 5 db fűtőmű, 4 db ügyfélszolgálati iroda /melytől Megrendelő Vállalkozó értesítését követően -25%-
al (azaz huszonöt százalékkal) eltérhet, 8 db egyéb (pl.: szolgáltató üzem, raktár, iroda, gépjármű telephely) célú 
létesítményének élőerős őrzése, valamint opcionálisan 5000 db – 100%  távfelügyeleti létesítményének 
távfelügyelete. A szerződés teljesítéséhez igénybe veendő vagyonőrök száma 26 fő. Ajánlatkérő tájékoztatja 
Ajánlattevőket, hogy a vagyonőrök létszámától Ajánlatkérő maximum mínusz 10 %-kal eltérhet. 
Ajánlattevő feladata különösen: FŐTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein személy- és vagyonvédelmi 
szolgáltatás ellátása, a vagyonőri tevékenységek szervezése, koordinálása és ellátása, opcionálisan gépkocsi 
járőrszolgálat ellátása, opcionálisan védelmi ügyeleti szolgálat ellátása (tartalmazza az eseti közterületi feladatokra, 
„rendezvénybiztosításokra” történő rendelkezésre állást is), opcionálisan távfelügyeleti szolgálat (5000 db – 100% 
távfelügyeleti létesítmény), opcionálisan pénz-és értékszállítás havi min. 1 - max. 5 alkalommal a Főpénztár és havi 
min. 1 - max. 10 alkalommal ügyfél-szolgálatonként a FŐTÁV Zrt, és min. 3 – max. 5 alkalommal ügyfél-
szolgálatonként a FŐTÁV Zrt. leányvállalata tekintetében, a Főpénztár, az ügyfélszolgálat és a szerződéstervezetben 
meghatározott bank között, Ajánlattevő saját- és alvállalkozója vagyonőrei tevékenységének legalább heti egy 
alkalommal, dokumentáltan történő ellenőrzése; Ajánlattevő, a vagyonőrök által - az Ajánlatkérő érdekkörében - 
elkövetett szabály-, és rendellenes eseményeinek kivizsgálása az Ajánlatkérő Biztonságvédelmi Osztálya 
(továbbiakban: BVO) bevonásával. 
Az Ajánlattevő vagyonőreinek általános feladata az FŐTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein, 
létesítményeiben az élőerős, dokumentált személy- és vagyonvédelem biztosítása járőrszolgálat biztosításával, mely 
utóbbi opcionálisan történik. 
Az Ajánlattevő vagyonőreinek kiemelt feladatai: telephely, létesítmény konkrét személy és vagyonvédelmi 
feladatainak ismerete, jelentési rendszer és információ átadási kötelezettségek ismerete, vagyonőr részére - 
Ajánlatkérő részéről - intézkedési jogosultsággal rendelkezők ismerete, telephelyre be- és kilépő személyek 
belépésre jogosító dokumentációinak ellenőrzése, telephelyre be- és kihajtó gépjárművek okmányainak, raktereinek 
és szállítmányának dokumentált ellenőrzése, telephely, létesítmény kulcsainak dokumentált kezelése, telephely, 
létesítmény, járőrözéssel ellenőrzendő objektumainak, raktárainak, tároló helyeinek ellenőrzési útvonalainak 
ismerete, a járőr ellenőrzések eredményének dokumentálása, rendkívüli-, rendellenes és havária- események során 
az Ajánlatkérő utasításai szerinti helyszínbiztosítás, a be- és kiléptetések dokumentálása, az információáramlás 
segítése, a raktárak, helyiségek biztonsági jelzőelemei sértetlenségének ellenőrzése, a sérülések dokumentálása, az 
Ajánlatkérő megrendelése szerinti opcionálisan pénzszállítási feladatok ellátása (havi min. 1 - max. 5 alkalommal a 
Főpénztárnál és havi min. 1 - max. 10 alkalommal ügyfél-szolgálatonként a FŐTÁV Zrt, és min. 3 – max. 5 
alkalommal ügyfél-szolgálatonként a FŐTÁV Zrt. leányvállalata (DHK Zrt.) tekintetében), Ajánlatkérő eseti 
megrendelése szerint – opcionálisan - közterületen történő munkavégzés helyszínének biztosítása, valamint 
opcionálisan az Ajánlatkérő rendezvényeinek objektum-, személy- és vagyonvédelme, vagyonvédelmi szolgálat tagjai 
kötelesek a szolgálat megkezdése előtt 15 perccel a szolgálati helyen szolgálatra kész állapotban megjelenni, az 
előző szolgálattól a feladatokat, információkat átadás-átvételi naplóban rögzíteni, aláírásukkal igazolni. Az 
Ajánlattevő feladatát képezi a meglévő biztonságtechnikai eszközök, vagyonvédelmi rendszerek technikai 
állapotának rendszeres ellenőrzése és kezelése a szerződés tervezet szerint. Amely helyszíneken Ajánlatkérő kutyás 
személy és vagyonvédelemi szolgáltatás ellátását kéri, ott helyszínenként 1 db kutyát kér. (Ajánlatkérő tájékoztatja 
az Ajánlattevőket hogy kutyával őrzött telephelyek száma 2 db.) A vagyonőrnek a takarítási munkálatokat is 
felügyelnie kell. A kivonulás maximális idő intervalluma 2 óra minden napszakban. Pénz- és értékszállításnál a 
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvénnyel módosított, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény által előírt feltételek, eszközök megléte 
szükséges. Rendezvény: az Ajánlatkérő által évente maximum 15 alkalommal (1 alkalommal átlagosan 5 óra 
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időtartamban, kis rendezvény esetén évente maximum 10 alkalommal, nagy rendezvény esetén évente maximum 5 
alkalommal) szervezett esemény, melynek létszáma a következőképpen alakul: kis rendezvény létszáma: 40-60 fő 
(pl.: nyílt nap, nyugdíjas nap, kéménylátogatás), nagy rendezvény létszáma: 61-3000 fő (pl. FŐTÁV nap). 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő telephelyenként 24 órás személy és 
vagyonvédelmi szolgálatot igényel, 12 órás váltásban. A vagyonőrök Ajánlatkérőnél történő, napi 12 órát meghaladó 
foglalkoztatásához az Ajánlatkérő nem járul hozzá. 
További részletezése az Ajánlattételi dokumentációban. (Tájékoztató jellegű adat: az előző évek tapasztalatai alapján 
a gépkocsi járőr szolgálat évente átlagosan 40 alkalommal, alkalmanként 3 órában történik, valamint a gépkocsi 
járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítása évente átlagosan 130 alkalommal, 
alkalmanként 4 órában történik. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő egy másik 
közbeszerzési eljárás eredményétől függően határozza meg a távfelügyeleti létesítmények teljes mennyiségét, 
melynek száma várhatóan évente 700 létesítménnyel nőhet 2012. évtől kezdődően. Az említett eljárásban kialakított 
diszpécser központ fogadja a riasztási jeleket, így jelen eljárás során kötött szerződés teljesítése során 
ajánlattevőnek nem szerződéses feladata a távfelügyeleti rendszer technikai kiépítése és üzemeltetése. Jelenleg 20 
db távfelügyeleti létesítmény tartozik az aktívan működő távfelügyeleti rendszerbe, melyek vonatkozásában az előző 
év tapasztalatai alapján havonta átlagosan összesen 2 riasztási esemény történt.)  
 
Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ: 
- évente maximum 15 alkalom rendezvénybiztosítás (1 alkalommal átlagosan 5 óra időtartamban, kis rendezvény 

esetén évente maximum 10 alkalom, nagy rendezvény esetén évente maximum 5 alkalom; kisrendezvény 
esetén: rendezvényen résztvevő vendégek létszáma 40-60 fő pl.: nyílt nap, nyugdíjas nap, kéménylátogatás; 
nagy rendezvény esetén: rendezvényen résztvevő vendégek létszáma 61-3000 fő pl.: FŐTÁV nap.),  

- pénz- és érték szállítás havi min. 1 - max. 5 alkalommal a Főpénztár és havi min. 1 - max. 10 alkalommal ügyfél-
szolgálatonként a FŐTÁV Zrt, és min. 3 – max. 5 alkalommal ügyfél-szolgálatonként a FŐTÁV Zrt. leányvállalata 
tekintetében; a Főpénztár, az ügyfélszolgálat és a szerződéstervezetben meghatározott bank között 

- évente átlagosan 40 alkalom gépkocsi járőr szolgálat (egy alkalom átlagosan 3 óra; riasztásonként max. 2 fő), 
- évente átlagosan 130 alkalom gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítása 

(mely tartalmazza az eseti közterületi munkavégzés helyszín-, biztosítását is, riasztásra vs. jelentésre történő 
kivonulás egy alkalom átlagosan 4 óra; max. 2 fő), 

- évente 5000 db – 100% távfelügyeleti létesítmény távfelügyelete, melyek esetében a riasztások száma havonta 
átlagosan maximum 500 db. 

 
Az opcionálisan megjelölt rendezvénybiztosítás, pénz és értékszállítás, gépkocsi járőr szolgálat, gépkocsi járőr 
szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítása és a távfelügyelet külön-külön, de akár együttesen 
is lehívható a szerződés teljes időtartama alatt. 
 
Ajánlatkérő részéről az opcionálisan megrendelhető szolgáltatások – pénz- és értékszállítás, rendezvénybiztosítás, 
gépkocsi járőrszolgáltatás, gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítás, létesítmény 
távfelügyelet - lehívásának joga a határozatlan időre szóló vállalkozási szerződés teljes időintervallumára vonatkozik. 
 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 
 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti 
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: - 
 
c)∗∗∗∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 6 db 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg 
elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
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Ajánlattevő neve, címe: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1106 Budapest, Maglódi út 25.): 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 
1. Vállalkozási díj: 
1.1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja 830 nettó HUF/óra/fő 
1.2. Távfelügyeleti szolgálat ellátásának díja 3 100 nettó HUF/ riasztási eset 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja 4 000 nettó HUF/eset 
1.4. Gépkocsi járőr szolgálat ellátásának díja 4 700 nettó HUF/óra/fő   
1.5. Gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosításának díja 4 700 nettó 

HUF/óra/fő  
1.6. Rendezvények biztosításának díja: 
1.6.1. Rendezvények biztosításának díja kisrendezvény esetén 920 nettó HUF/óra/fő 
1.6.2. Rendezvények biztosításának díja nagy rendezvény esetén 920 nettó HUF/óra/fő 
2. Ajánlattevő rendelkezik-e elektronikus járőr ellenőrző rendszerrel: igen 
 
Ajánlattevő neve, címe: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. (1149 Budapest, Angol u. 77.) és MON-DA Központi 
Riasztórendszer Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Angol u. 77.) és DIGNUS Szolgáltató Zrt. (2089 Telki, 
Rozmaring u. 37.) közös ajánlattevő: 
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 
1. Vállalkozási díj: 
1.1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja 1 140 nettó HUF/óra/fő 
1.2. Távfelügyeleti szolgálat ellátásának díja 8 000 nettó HUF/ riasztási eset 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja 7 000 nettó HUF/eset 
1.4. Gépkocsi járőr szolgálat ellátásának díja 3 100 nettó HUF/óra/fő   
1.5. Gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosításának díja 3 900 nettó 

HUF/óra/fő  
1.6. Rendezvények biztosításának díja: 
1.6.1. Rendezvények biztosításának díja kisrendezvény esetén 1 140 nettó HUF/óra/fő 
1.6.2. Rendezvények biztosításának díja nagy rendezvény esetén 1 140 nettó HUF/óra/fő 
2. Ajánlattevő rendelkezik-e elektronikus járőr ellenőrző rendszerrel: igen 
 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként): 
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Az elbírálás részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

A 
részszempontok 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

T.O.M. Controll 2001 
Vagyonvédelmi és 

Szolgáltató Zrt. (1106 
Budapest, Maglódi út 25.) 

ajánlattevő 

CIVIL Biztonsági 
Szolgálat Zrt. (1149 

Budapest, Angol u. 77.) és 
MON-DA Központi 
Riasztórendszer 

Szolgáltató Kft. (1149 
Budapest, Angol u. 77.) és 
DIGNUS Szolgáltató Zrt. 
(2089 Telki, Rozmaring u. 
37.) közös ajánlattevő 

 
Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

 
1.1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja 
(nettó HUF/óra/fő). 

80 100,00 8000,00 73,08 5846,31 

 
1.2. Távfelügyeleti szolgálat ellátásának díja (nettó 
HUF/riasztási eset). 

5 100,00 500,00 39,36 196,81 

 1.3. Pénz- és érték szállítás díja (nettó HUF/eset). 5 100,00 500,00 57,57 287,86 

 
1.4. Gépkocsi járőr szolgálat ellátásának díja (nettó 
HUF/óra/fő). 

5 66,30 331,49 100,00 500,00 

 
1.5. Gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi 
ügyelet esetén helyszín biztosításának díja (nettó 
HUF/óra/fő). 

2 83,15 166,30 100,00 200,00 

 
1.6.1. Rendezvények biztosításának díja 
kisrendezvény esetén (nettó HUF/óra/fő). 

1 100,00 100,00 80,89 80,89 

 
1.6.2. Rendezvények biztosításának díja nagy 
rendezvény esetén (nettó HUF/óra/fő). 

2 100,00 100,00 80,89 80,89 

 
2. Ajánlattevő rendelkezik-e elektronikus járőr 
ellenőrző rendszerrel (igen/nem). 

1 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Összesen:   9897,79  7373,67 
 (A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható pontszám alsó határa 
(minimális pontérték): 1 pont, a felső határa (maximális pontérték): 100 pont. Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy 
pontossággal számol. 
 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) 
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
— Az 1. részszempont és alszempontjai értékelését a fordított arányosítás módszerével végezte az ajánlatkérő a 
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 37. szám, 2010. 
március 31.) alapján, 
— a 2. részszempont az értékelési módszere: igen válasz 100 pont, nem válasz 1 pont. 
 
Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket megszorozza a súlyszámmal. Az ajánlat az 
összességében legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a legmagasabb.  
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
 
A) Ajánlattevő neve, székhelye: Atalian Global Services & security Kft. (1158 Budapest Késmárk u. 16. III. 

301.) ajánlattevő  
 
Indok: Ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdésében e) pontjára tekintettel, mert nem nyújtotta be hiánypótlás 
keretében az ajánlati felhívás „III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság” pontjának megfelelő banki igazolást, a 
banki igazolás és a cégkivonat közötti ellentmondást nem oldotta fel, az ajánlati felhívás „III.2.3) Műszaki, illetve 
szakmai alkalmasság” pontjának megfelelően a középfokú biztonságszervező szakemberről és a teljesítésbe bevonni 
kívánt (a hiánypótlási felszólításban jelölt) vagyonőr szakemberekről nem csatolta a kért igazolásokat/nyilatkozatokat, 
nem csatolta nyilatkozatát a teljesítéshez rendelkezésre álló 5 évnél nem idősebb személygépjárműről. Továbbá 
ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdésében f) pontjára tekintettel, mert nem nyújtotta be hiánypótlás 
keretében az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának másolatát, vagy cégbejegyzési/változásbejegyzési 
eljárás esetén az ahhoz kapcsolódóan ügyvéd által készített aláírás mintáját, nyilatkozatát a hirdetmény feladásának 
dátuma (2011. december 28.) napján hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint, az ajánlati 
felhívás „III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve 
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is” pontja szerint, Kbt. 63. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatát a hirdetmény feladásának dátuma (2011. december 28.) napján hatályos, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint, az ajánlati felhívás „VI.3) További információk” pont 33) 
alpontjának megfelelően az alkalmazni kívánt rendszerről szóló leírást, az ajánlati felhívás „II.2.1)Teljes mennyiség” 
pontjának megfelelően a kért 2 db kutya rendelkezésükre állásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati felhívás „VI.3) 
További információk” pont 24) alpontjának megfelelően a szerződéstervezet tekintetében annak 8. pontja alatti 
táblázatot, 22.1. pontját és a 31.1. pontját kitöltve, az ajánlati felhívás „VI.3) További információk” pont 13) 
alpontjának megfelelően ajánlata 7-10. oldalain szereplő nyilatkozataiban egyértelműen (aláhúzással vagy a nem 
releváns rész kitörlésével) jelölve válaszát, az ajánlati felhívás „VI.3) További információk” pont 38) alpontjának 
megfelelő nyilatkozatot. Ennek eredményeképpen ajánlata nem felel meg a Kbt. 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségéről a Kbt. 93. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – kitérve annak indokolására is – tájékoztatta Ajánlattevőt FOTAV/2390-22/2012. iktatószámú levelében, 
2012. április 27-én. 
 
B) Ajánlattevő neve, székhelye: PQS International Hungary Kft. (1117 Budapest, Sopron út. 19.) és PQS 

Security Kft. (1117 Budapest, Sopron út. 19.) közös ajánlattevő 
 
Indok: Ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdésében e) pontjára tekintettel, mert nem nyújtotta be hiánypótlás 
keretében az ajánlati felhívás „III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pontjának megfelelően ajánlata 290. 
oldalán bemutatott P. Józsefné és/vagy B. József szakemberek tekintetében nyilatkozatát arról, hogy vezető 
tisztségviselőnek számítanak-e, a teljesítésbe bevonni kívánt (a hiánypótlási felszólításban jelölt) vagyonőr 
szakemberekről nem csatolta a kért igazolásokat/nyilatkozatokat. Továbbá ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) 
bekezdésében f) pontjára tekintettel, mert nem nyújtotta be hiánypótlás keretében az ajánlati felhívás „VI.3) További 
információk” pont 33) alpontjának megfelelően az alkalmazni kívánt rendszerről szóló leírást, az ajánlati felhívás 
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„II.2.1)Teljes mennyiség” pontjának megfelelően a kért 2 db kutya rendelkezésükre állásáról szóló nyilatkozatot, az 
ajánlati felhívás „VI.3) További információk” pont 38) alpontjának megfelelő nyilatkozatot. Ennek eredményeképpen 
ajánlata nem felel meg a Kbt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az ajánlat 
érvénytelenségéről a Kbt. 93. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kitérve annak indokolására is – 
tájékoztatta Ajánlattevőt FOTAV/2390-23/2012. iktatószámú levelében, 2012. április 27-én. 
 
C) Ajánlattevő neve és székhelye: Árgus-Security Kft. (1024 Budapest, Lövőház u.7-9.) ajánlattevő 
 
Indok: Ajánlattevő által benyújtott indokolás és tájékoztatás az 1.3. pénz- és érték szállítás; az 1.4. gépkocsi járőr 
szolgálat ellátása; az 1.5. gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítása elnevezésű 
szolgáltatás vonatkozásában nem fogadható el és nem egyeztethető össze gazdasági ésszerűséggel, a Kbt. 86. § (5) 
bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerinti érvénytelenségi ok 
megjelölésével.  
 
A szöveges indokolásában, mint egyfajta általános bemutatkozó anyagban konkrét tényadat közlése nélkül tér ki arra, 
hogy ajánlattevő feladatainak ellátása érdekében, szervezeti felépítésében hosszú ideje üzemelteti a gépkocsizó 
járőrszolgálatot. Ezen szervezeti egység keretében tíz, a MABISZ előírásainak is megfelelő gépjárművei ellátott járőr 
végez folyamatosan távfelügyeleti tevékenységet Budapest területén, illetve a távfelügyeleti tevékenység keretén 
belül előre tervezetten járőrszolgálati és fegyveres pénzszállítási tevékenységet is. A távfelügyeleti tevékenység során, 
egyrészt a Központi Ügyeleten működő távfelügyeleti központ jelzései alapján végez kivonuló ellenőrzéseket lakossági 
és üzleti ügyfeleink részére. Másrészt meghatározott útvonalon és időbeosztásban végeznek a járőrök ellenőrzési 
tevékenységet a Budapesten található különféle ingatlanok esetében. A távfelügyeleti tevékenységen belül járőreink a 
Megrendelőink által előre megjelölt időpontokban pénz- és értékszállítási tevékenységet is végeznek. A járőrszolgálat 
fenti tevékenységeinek koordinálását a Központi Ügyelet végzi. Az Árgus-Security Kft. állományában kialakított tíz 
gépkocsizó járőr – kapacitásunk figyelembe vételével - alkalmas arra, hogy mind a jelenlegi megbízóink által 
megrendelt tevékenységeket, mind pedig a FŐTÁV Zrt. részére végzendő, az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
megjelölt maximális mennyiségű pénz- és értékszállítási, gépkocsizó járőrszolgálati, illetve gépkocsi járőrszolgálat 
tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszínbiztosítási feladatokat ellássa.  

 
Ajánlattevő kijelenti, hogy a fentiekben ismertetett rendszer alapján a FŐTÁV Zrt. által igényelt maximális mennyiségű 
pénz- és értékszállítási tevékenység végzése, gépkocsi járőr szolgálat ellátása, a gépkocsi járőr szolgálat tekintetében 
védelmi ügyeleti tevékenység végzése az Árgus-Security Kft. részéről további kapacitás bevonást, így külön ráfordítást 
nem igényel. Ajánlattevő részéről állított, de részletesen ki nem fejtett, előnyös körülmények teszik lehetővé és 
indokolják ajánlattevő álláspontja szerint a megajánlott díjazást. 

 
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő célja a közbeszerzési eljárás megnyerése, ezért ilyen esetben elsősorban neki 
érdeke, hogy az ajánlatkérő részére tájékoztatást adjon a valós helyzetről, és olyan objektív alapú indokolást kell 
adnia, amely független, tárgyilagos választ tartalmaz, egyértelműen alátámasztja a tényleges helyzetét és nem hagy 
kétséget az ajánlatkérőben a felől, hogy a szerződés ténylegesen teljesíthető lesz. 

 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontját választotta, ame-
lyen belül az ajánlati árat több alszempontra osztotta (külön súlyszámokkal), ezért a Kbt. 86.§ (1) bek. c) pontja 
alapján az objektív alapú indokolást alszempontokhoz rendelten kérte meg az adott ajánlattevőktől.  Az objektív alapú 
indokolás az adott beszerzési tárgyra vonatkozó, ajánlattevő által megajánlott árelem megalapozottságának igazolását 
szolgálja: minderre tekintettel ajánlatkérő ezen konkrét beszerzési tárgy relációjában várta ajánlattevőktől az 
ismertetést, ezt igazolják a FOTAV/ 2390-72/2012 iktatószámú, 2012. május 14-én kelt ajánlatkérői 
tájékoztatáskérésének alább idézett Ajánlattevő válaszával szemben támasztott elvárások: 

 
„Válasza számszerűsíthető adatait kérjük, hogy az alábbi – irányadó – táblázatba is rögzítse, az Ajánlatkérő által 
történő ellenőrizhetőség megkönnyítése céljából, és egyúttal vezesse le a pénz- és érték szállítással kapcsolatos 
ajánlati árát az alábbi táblázatban foglaltakat is figyelembe véve.” 
 
a) 1.3. pénz- és érték szállítás díja 1 nettó HUF/eset vizsgálata: 
 
Ajánlattevő minden tételében nulla forinttal kitöltött táblázatot csatolt ajánlatához, valamint szöveges indokolása 
tekintetében jelen illetve az 1.4. és 1.5. alszempont szolgáltatási díjának indokolásaként is lényegében ugyanazt az 
általános indokolást alkalmazta.  

 
Ajánlatkérő az 1.3. bírálati szempont tekintetében a táblázatban többek között az alábbi információk feltüntetését 
várta ajánlattevőtől: 
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A konkrét esetre vonatkozó információk: 

Egyéb általános és speciális költség 
rendszeresített szolgálati felszerelés ……….. Ft/eset 
rendszeresített szolgálati formaruha  ……….. Ft/eset 
szakmai felelősségbiztosítás fenntartásával kapcsolatos költségek  ……….. Ft/eset 
jogszabály és a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) előírásai szerinti költségek 
részletezése 

……….. Ft/eset 

pénzszállító gépjármű fenntartása és üzemeltetése ……….. Ft/eset 
………………………. (amennyiben releváns kérjük kitölteni) ……….. Ft/eset 
………………………. (amennyiben releváns kérjük kitölteni – a sorok száma növelhető) ……….. Ft/eset 

Egyéb általános és speciális költségek mindösszesen 1 esetre vetítve  
……….. Ft/eset 

A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos személyi jellegű- és az egyéb általános és 
speciális költségek összesen 1 esetre vetítve 

 
……….. Ft/eset 

 
A fenti táblázat is igazolja, hogy ajánlatkérő az ajánlati elem megalapozottságát a konkrét beszerzési tárgy 
költségeinek levezetéséből kívánta megállapítani. Minderre tekintettel a megfelelő indokoláshoz nem elegendő az 
ajánlattevő általánosságban megfogalmazott, harmadik személyekkel kötött más szerződésekre utaló, fennálló előnyös 
körülményekre utalása, hiszen a beszerzés tárgyára irányuló, jelen közbeszerzés eredményeként kötendő szerződés 
költségeinek ezen más szerződések költségei között történő elszámolása ajánlatkérő véleménye szerint nem 
feleltethető meg a Kbt. 86.§ (4) bek. c) pontjában foglalt, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyős 
körülményeire vonatkozó tájékoztatásnak.  

 
Ajánlattevő jelen szolgáltatás tekintetében nulla forint költséggel/beszerzési árral jelölte a pénz- és érték szállítás 
szolgáltatás tekintetében a pénzszállító gépjármű fenntartási és üzemeltetési költségeit. Egy gépjármű fenntartási és 
üzemeltetési költsége akkor lehet nulla, ha az a gépjármű nincs üzemben, ki van vonva a forgalomból, ebben az 
esetben azonban szolgáltatást sem lehet vele ellátni. Tehát ha ajánlattevő a pénz- és érték szállítás tekintetében 
igénybe veendő pénzszállító gépjárművet üzemelteti, akkor arra költenie kell, minimálisan legalább az üzemanyag 
tekintetében. Ajánlattevő lenyilatkozta, hogy további kapacitás bevonás és külön ráfordítás nélkül látná el nyertessége 
esetén ezt a feladatot. Ajánlatkérő azonban, a szerződés teljesítése során, megrendelőként jogosult akár azonnali 
szállítási igénnyel is élni, a jelen közbeszerzési eljárás dokumentációjának 46. oldalán található, műszaki leírás 
„Kivonat a FŐTÁV Zrt. személy-és vagyonvédelmi szabályozásából 1. sz. melléklet” 3.4./b pontja szerint. Mindennek 
következtében ajánlattevő felelőssége olyan eset költségeivel is kalkulálni, mely a FŐTÁV Zrt. székhelyéről és 
telephelyeiről, leányvállalata telephelyeiről történő pénz/érték szállítás során, az azonnali megrendelői igény 
kielégítése érdekében a megváltoztatott útvonal miatt keletkezik, ami egy gépjármű üzemeltetés során nem járhat 
nulla forint üzemanyag költséggel.  
 
Ajánlattevő nem magyarázta meg a jelen szolgáltatással összefüggésben sem a személyi (tájékoztató) jellegű, sem az 
egyéb általános és speciális költségek tekintetében – különös figyelmemmel például a pénzszállító gépjármű 
üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költségre – hogy hogyan, mi alapján tudja produkálni a nyilatkozata szerinti 
kivételesen előnyös körülményeket, vagyis azt, hogy ezen szolgáltatással kapcsolatos összes költsége tételenként is és 
összesen is nulla forint. 
 
A Kbt. 87. § körében ajánlatkérő kötelezettsége, hogy megvizsgálja, hogy az ajánlatok egyes résszempontok szerinti 
tartalmi elemei valóságosan teljesíthető kötelezettségvállalást tartalmaznak-e amellett, hogy a kirívóan aránytalan 
kötelezettségvállalás mértéke tekintetében mennyiséget, arányt nem határoz meg, e körben ajánlatkérő feladata 
annak megítélése. 
 
A fent leírtak alapján ajánlatkérő részéről, a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőek a jelen 
ajánlati elemre vonatkozó, a magyarázatban szereplő nulla forintos tételek. 
 
b) 1.4. gépkocsi járőr szolgálat ellátásának díja 1 nettó HUF/óra/fő vizsgálata: 
 
Hivatkozva az a) pontban kifejtettekre és arra, hogy Ajánlatkérő az 1.4. bírálati szempont tekintetében többek között 
a FOTAV/ 2390-72/2012 iktatószámú, 2012. május 14-én kelt ajánlatkérői tájékoztatáskérésben az adott ponthoz 
tartozó táblázatban foglalt információk feltüntetését várta ajánlattevőtől. 

 
Ajánlattevő nem magyarázta meg a jelen szolgáltatással összefüggésben sem a személyi (tájékoztató) jellegű, sem az 
egyéb általános és speciális költségek tekintetében hogy hogyan, mi alapján tudja produkálni a nyilatkozata szerinti 
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kivételesen előnyös körülményeket, vagyis azt hogy ezen szolgáltatással kapcsolatos összes költsége tételenként is és 
összesen is nulla forint. 

 
Gépkocsi járőr szolgálatot jelentésének tisztázásakor a dokumentáció 14. oldalának 2. pontja (bírálati szempontok) is 
kimondja, hogy ez évente átlagosan 40 alkalmat, egy alkalom átlagosan 3 órát, riasztásonként pedig max. 2 főt jelent. 

 
Ajánlattevő ezen ajánlati elem kapcsán is lenyilatkozta, hogy további kapacitás bevonás és külön ráfordítás nélkül 
látná el nyertessége esetén ezt a feladatot, tájékoztatva ajánlatkérőt arról, hogy járőrei meghatározott útvonalon és 
időbeosztásban végeznek ellenőrzési tevékenységet Budapesten található különféle ingatlanok esetében, a 
Megrendelői által előre megjelölt időpontokban.  

 
Jelen szolgáltatás esetében is elmondható, hogy ajánlatkérő az ajánlati elem megalapozottságát a konkrét beszerzési 
tárgy költségeinek levezetéséből kívánta megállapítani. Minderre tekintettel a megfelelő indokoláshoz nem elegendő 
az ajánlattevő általánosságban megfogalmazott, harmadik személyekkel kötött más szerződésekre utaló, fennálló 
előnyös körülményekre utalása, hiszen a beszerzés tárgyára irányuló, jelen közbeszerzés eredményeként kötendő 
szerződés költségeinek ezen más szerződések költségei között történő elszámolása ajánlatkérő véleménye szerint nem 
feleltethető meg a Kbt. 86.§ (4) bek. c) pontjában foglalt, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyős 
körülményeire vonatkozó tájékoztatásnak.  

 
Az adott ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő nettó Ft/óra/fő –re vetítve kért ajánlatot. Ajánlattevő a személyi 
jellegű költség tekintetében a közterhekkel növelt egy órára jutó bruttó munkabérköltséget 0.- Ft/óra/fő-ben jelölte 
meg, annak ellenére, hogy a ledolgozott havi időt (óra/fő) 10,5 órában prognosztizálta.  

 
Ajánlattevő nulla forint költséggel/beszerzési árral jelölte jelen szolgáltatás tekintetében a gépjármű fenntartási és 
üzemeltetési költségeit, mellyel kapcsolatban szintén fennáll az 1.3. pontban ismertetett ajánlatkérői észrevétel, 
miszerint ha az ajánlattevő a jelen szolgáltatás teljesítése kapcsán igénybe veendő gépjárművet üzemelteti, akkor 
közvetetten számolnia kell az üzemeltetés költségeivel.  
 
Ajánlattevőnek - függetlenül az ajánlatkérő által alkalmazott vetítési mértékegységtől – az ajánlati ár kalkulációja 
során az opcionális szolgáltatás teljesítése érdekében keletkezett személyes jellegű költségeken kívül az egyéb 
közvetett kiadásokkal is számolnia kellett. 
 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során megrendelőként jogosult arra, hogy évente átlagosan 40 alkalommal 
gépkocsi járőr szolgálatot kérjen (egy alkalom átlagosan 3 óra) az Ajánlattevőtől. Amennyiben ajánlattevő 40 
alkalommal üzembe helyezi gépjárművét abból a célból, hogy járőrszolgáltatást lásson el, és egy-egy ilyen alkalommal 
a gépjármű átlagosan 3 órát üzemel, akkor mindez nem járhat nulla forint üzemeltetési, üzemanyag költséggel.  

 
A fent leírtak alapján ajánlatkérő részéről, a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőek a jelen 
ajánlati elemre vonatkozó, a magyarázatban szereplő nulla forintos tételek. 

 
c) 1.5. gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosításának díja 1 nettó 

HUF/óra/fő vizsgálata: 
 
Ajánlatkérő az 1.5. bírálati szempont tekintetében többek között a FOTAV/ 2390-72/2012 iktatószámú, 2012. május 
14-én kelt ajánlatkérői tájékoztatáskérésben az adott ponthoz tartozó táblázatban foglalt információk feltüntetését 
várta ajánlattevőtől. 
 
A dokumentáció 14. oldalának 2. pontja (bírálati szempontok) is kimondja, hogy a gépkocsi járőr szolgálat 
tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosítása tartalmazza az eseti közterületi munkavégzés helyszín-, 
biztosítását is, riasztásra vs. jelentésre történő kivonulást, max. 2 fő, évente átlagosan 130 alkalom, egy alkalom 
átlagosan 4 óra. Ajánlatkérő évente átlagosan 130 alkalommal kérhet gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi 
ügyelet esetén helyszínbiztosítást (mely tartalmazza az eseti közterületi munkavégzés helyszín-, biztosítását is, egy 
alkalom átlagosan 4 óra) az Ajánlattevőtől. 
 
Ajánlattevő nem magyarázta meg jelen szolgáltatással összefüggésben sem a személyi jellegű, sem az egyéb 
általános és speciális költségek tekintetében – különös figyelmemmel például a gépjármű üzemeltetéséhez szükséges 
üzemanyag költségre – hogy hogyan, mi alapján tudja produkálni a nyilatkozata szerinti kivételesen előnyös 
körülményeket, vagyis azt hogy ezen szolgáltatással kapcsolatos összes költsége tételenként is és összesen is nulla 
forint.  
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Ajánlattevő a szolgáltatás vonatkozásában 1 fő esetén, 44 ledolgozott havi időkeretre vonatkozóan nulla forint 
költséget mutatott be magyarázatában. Ajánlatkérő ugyanazon gondolatmenet szerint arra a következtetésre jutott, 
mint fentebb. A FŐTÁV Zrt. tekintetében ajánlattevő jelenlegi feladatait nem képezi azon helyszínek biztosítása, 
amelyeket FŐTÁV Zrt. sem tud előre pontos címmel (utca, közterület, stb.) meghatározni. A gyalogos és gépjárművel 
történő járőrözési kötelezettségek ellátása, megfelelő dokumentálási kötelezettsége és a fentiek azt feltételezik, hogy 
az adott helyszínre kivonuló járőr szolgálat védelmi ügyelettel kapcsolatos helyszín biztosítási szolgáltatása személyi 
költséggel mindenképpen kell, hogy számoljon. 
 
A fent leírtak alapján ajánlatkérő részéről, a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőek a jelen 
ajánlati elemre vonatkozó, a magyarázatban szereplő nulla forintos tételek. 
 
Ajánlattevő nem fejtette ki, melyek azok a konkrét, előnyös körülmények, amelyek eredményeképpen nulla forintba 
kerül neki (ajánlatkérő következtetése szerint szolgáltatásonként 1 forintos nyereséggel) a fent nevezett 3 különböző 
szolgáltatás nyújtása, és indokolása során arra sem tér ki, hogy a feladat ellátás veszteséges lenne, viszont, válasza 
utolsó oldalán leírtak szerint az 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.1., és 1.6.2. ajánlati elemek tekintetében nem számol el 
nyereséget.  
 
Mindez azt jelenti Ajánlatkérő meglátása szerint, hogy a fent nevezett 3 szolgáltatás tekintetében nulla forint 
költséggel és nulla forint haszonnal dolgozik nyertessége esetén, annak ellenére, hogy ajánlata 1,- Ft-ról szól.  
 
Ajánlattevő válaszában kitért arra, hogy „indoklásunkban említett előnyös lehetőségeit, a szolgáltatásnyújtásunk 
gazdaságosságát kihasználva tudta a díjazását a megadottak szerint képezni, s figyelemmel voltunk arra is, ha a 
szolgáltatás teljesítése során esetleg bármely más költség még felmerülne, az általunk számított haszon erre fedezetet 
nyújt.” 
 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy Ajánlattevő nem terjesztett elő olyan részletes indokolást, mely az 
adott, kirívóan alacsonynak tekintett ellenszolgáltatást megfelelően, a gazdasági folyamatokra 
figyelemmel objektíve indokolja, alátámasztja, a teljesíthetőségeket igazolja. 
 
d) 1.6.1. rendezvények biztosításának díja kisrendezvény esetén 750 nettó HUF/óra/fő és e) pont: az 

1.6.2. rendezvények biztosításának díja nagy rendezvény esetén 750 nettó HUF/óra/fő vizsgálata:  
 
A fogalmak jelentésének tisztázásakor a dokumentáció 14. oldalának 2. pontja (bírálati szempontok) is kimondja, 
hogy: 
 

− „Rendezvények biztosításának díja kisrendezvény esetén: rendezvényen résztvevő vendégek létszáma 40-60 
fő pl.: nyílt nap, nyugdíjas nap, kéménylátogatás. A kis rendezvények száma: évente maximum 10 alkalom. 
 

− Rendezvények biztosításának díja nagy rendezvény esetén: rendezvényen résztvevő vendégek létszáma 61-
3000 fő pl.: FŐTÁV nap. A nagy rendezvények száma: évente maximum 5 alkalom.” 

 
A dokumentáció 14. oldalán kimondja, hogy: 
 

„Rendezvény: az Ajánlatkérő által évente maximum 15 alkalommal (1 alkalommal átlagosan 5 óra 
időtartamban, kis rendezvény esetén évente maximum 10 alkalommal, nagy rendezvény esetén évente 
maximum 5 alkalommal) szervezett esemény, melynek létszáma a következőképpen alakul: 
a) kis rendezvény létszáma: 40-60 fő (pl.: nyílt nap, nyugdíjas nap, kéménylátogatás) 
b) nagy rendezvény létszáma: 61-3000 fő (pl. FŐTÁV nap).” 

 
Ajánlattevő mindkét rendezvény esetén ugyanazon szöveges és számszaki indokolással élt. Tájékoztatása szerint 
részmunkaidőben is alkalmaz munkavállalókat. Ajánlatkérőnél megtartandó rendezvények biztosítását ezen 
részmunkaidőben alkalmazott munkavállalóinkkal tervezi megoldani, tekintettel a rendezvények minimális számára 
(havi max. 1-2 alkalom).  
 
Ajánlattevő által személyi jellegű költségek között bemutatott, a dolgozókra fordított órabér mértéke alapján 
levezetett bruttó havi munkabér megfelel a hatályos jogszabályok szerint előírt minimálbér mértékének.  
 
Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségéről a Kbt. 93. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kitérve annak 
indokolására is – tájékoztatta Ajánlattevőt a FOTAV/9862-3/2012. iktatószámú levelében, 2012. június 05-én. 
 
D) Ajánlattevő neve és székhelye: NSL Security Kft. (1025 Budapest, Őzgida u. 15/4.) ajánlattevő 
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Indok: Az NSL Security Kft. (1025 Budapest, Őzgida u. 15/4.) ajánlattevő árindokolásában úgy nyilatkozott, hogy „Az 
így kialakult árainkról természetesen megállapítható, hogy egyes opcionális tételek csak veszteséggel végezhetőek, 
azonban ezek kis volumene miatt, a teljes feladat teljesítéséért járó bevételből realizálható nyereségből ez könnyedén 
kompenzálható. Így elmondhatjuk, munkavállalóink bérezése mindenféle szempontból megnyugtatóan biztosítható. 
Mindezek mellett cégünk is megfelelő nyereségre tesz szert, hogy biztosítani tudja a szolgáltatás ellátását, az ott 
felhasznált eszközök, és egyen ruházat megújítását.”  
 
Ajánlatkérő ezt az indokolást a Kbt. 86. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében azért nem fogadhatta el, mert az 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan minden egyes részszempont vagy alszempont tekintetében kellett indokolást kérnie, 
ugyanakkor a Kbt. 86. § (4) bekezdése értelmében az elfogadható indokolásnak objektív alapúnak kell lennie, és 
ugyanitt az (5) bekezdés értelmében a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető indokolás esetében 
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot. A Kbt. 86. § (6) bekezdése értelmében a gazdasági 
ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár nem nyújt 
fedezetet a vonatkozó munkabérre, és az ahhoz kapcsolódó közterhekre, igaz, hogy időközben az erre vonatkozó 
ugyanitt a (10) bekezdésben említett közzétételt időközben megszűnt. Fontos az ajánlat érvénytelensége 
szempontjából, hogy ajánlattevő az indokolásában kifejezetten elismerte, hogy egyes részszempontok szerint 
megajánlott ellenszolgáltatás alapján veszteséget termel, ami végképp összeegyeztethetetlen a gazdasági 
ésszerűséggel. Ajánlatkérő számára az egyes részszempontok szerint megajánlott ellenszolgáltatások vizsgálata külön-
külön jogszabályi kötelezettség, és mintegy keresztfinanszírozást nem fogadhat el. Ajánlatkérő figyelembe vette a 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.133/13/2008. határozatát, valamint a Fővárosi Bíróság 12.K.32.127/2008/18. eseti 
döntését.  
 
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés g) pontja szerinti érvénytelenségi ok megjelölésével. 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
Ajánlattevő neve, címe: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1106 Budapest, Maglódi út 25.) ajánlattevő  
 
A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok): Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
ajánlatkérő által meghatározott részszempontjai: 
 
1. Vállalkozási díj: 
1.1. Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja 830 nettó HUF/óra/fő 
1.2. Távfelügyeleti szolgálat ellátásának díja 3 100 nettó HUF/ riasztási eset 
1.3. Pénz- és érték szállítás díja 4 000 nettó HUF/eset 
1.4. Gépkocsi járőr szolgálat ellátásának díja 4 700 nettó HUF/óra/fő   
1.5. Gépkocsi járőr szolgálat tekintetében védelmi ügyelet esetén helyszín biztosításának díja 4 700 nettó 

HUF/óra/fő  
1.6. Rendezvények biztosításának díja: 
1.6.1. Rendezvények biztosításának díja kisrendezvény esetén 920 nettó HUF/óra/fő 
1.6.2. Rendezvények biztosításának díja nagy rendezvény esetén 920 nettó HUF/óra/fő 
2. Ajánlattevő rendelkezik-e elektronikus járőr ellenőrző rendszerrel: igen 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
Igen. 
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 
 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az 
alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg 
nem haladó mértékben szerződést köthet: 
 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: őrzés-védelmi tevékenység, távfelügyeleti szolgálat.  
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2012.06.28. 
 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2012.07.07. 
 
14.* Egyéb információk: - 
 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: 
 
A felhívás 2011. december 30. napján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg. A hirdetmény száma: 2011/S 
251-410213. 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2012.06.19. 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012.06.19. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: A Kbt. 96. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatkérő az írásbeli 
összegezést módosítja előzetes vitarendezés keretében, mert az eredményhirdetést követően észlelte, hogy a 
kihirdetett eredmény törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja.  
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 2012.06.26. 
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2012.06.27. 
 
21.* Az összegezés javításának indoka: -  
22.* Az összegezés javításának időpontja: - 
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: - 
 
24.* Egyéb információk: - 
  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


