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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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:

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

13A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 011-021766A 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 FŐTÁV Zrt. saját és leányvállalatai telephelyein végzendő létesítményüzemeltetési, karbantartási, személy- és vagyonvédelmi, 
valamint járőrszolgálati feladatok ellátása - Műszaki üzemeltetés, - Műszaki felügyelet: felügyeleti feladatok, épületszerkezeti 
vizsgálatok, gépészeti feladatok, fűtési feladatok, karbantartás, hibajavítás, - Helyszínen foglalkoztatott dolgozók feladatai: 
szakmánként végzendő tevékenységek (villanyszerelő, vízszerelő, lakatos és egyéb javítási feladatok, segédmunkás- udvari 
munkásfeladatok, általános feladatok) - Klímakarbantartás: karbantartási, ellenőrzési feladatok, irodákban, szobákban végzendő 
feladatok, folyadékhűtőkkel kapcsolatos feladatok, - Felvonó karbantartás, ellenőrzés - Kertészeti munkák, - Takarítási feladatok, - Jég- 
és síkosságmentesítés, hóeltakarítás, - Rovar és rágcsálóirtás, - Személy és vagyonvédelem biztosítása - Pénz és értékszállítás - 
Járőrszolgálat biztosítása gépjárművel

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Létesítményüzemeltetés és vagyonvédelem

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Értékelés módszere: 1. pont esetében abszolút értékelés, igen válasz esetén 10, nem válasz esetén 1 pont. Az adható pontszám a 2-8 
részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 
közötti pontszámot: a 2-8. értékelési szempont esetén a KH Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 
útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik. Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket, hogy az 
árkialakítás során az alábbi kikötéseket is vegyék figyelembe: • Az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az tartalmazza az 
ajánlattevőnek a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét. • A nyertes ajánlattevő által meghatározott ajánlati árak 
fix árnak tekintendőek. A nyertes ajánlattevő a költségvetésben meghatározott költségeken felül egyéb díj- vagy költségigénnyel nem 
fordulhat az ajánlatkérő felé. • A nettó árak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra. • Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben 
rögzített feltételek betartásához szükségesek. • Az ajánlatok minden tekintetben azonos szempontok szerinti értékelhetősége miatt 
ajánlatkérő nem fogadja el az ajánlatot (azaz érvénytelennek nyilvánítja), amelynél az ajánlattevő egyes megadott ajánlati elemeinél 
megjegyzést, vagy olyan többlet információt tesz, amely kihatással van a teljesítésre, vagy nem teszi egyértelművé a megadott ajánlati 
elemet, továbbá, ha a táblázatot bármilyen módon megváltoztatja. A pontozás az alábbiak szerint történik: (P - Pmin) : (Pmax - Pmin) =

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:

101

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

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételeknek, hiánypótlását megfelelően teljesítette.

Szöveges értékelés:

Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő rendelkezik-e elektronikus járőr ellenőrző rendszerrel?: igen Havi átalány műszaki karbantartás, üzemeltetés, 
felvonó, anyagmozgatás (nettó Ft/hó): 6 780 254 Havi átalány takarítás, üvegfelület, hó/síkosságmentesítés, készenléti takarító, 
szennyfogó (nettó Ft/hó): 15 890 445 Havi átalány 0-24 órás diszpécser szolgálat (nettó Ft/hó): 1 780 510 Havi átalány kertészet 
(nettó Ft/ hó): 3 840 122 Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja (nettó Ft/óra/fő): 2 253 Pénz értékszállítás díja (nettó Ft/
eset): 6 200 Gépkocsi járőrszolgálat ellátásának díja (nettó Ft/óra/fő): 2 253

12750300243Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1094 Budapest, 
Bokréta Utca 27

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

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: Igen
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Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolta a műszaki ajánlata részeként az ár összetevők listáját. Az őrzés-védelem, illetve a 0-24 
órás diszpécser szolgálat tekintetében megajánlott irreálisan alacsony árral kapcsolatosan az Ajánlattevő indokolása nem 
megfelelő. A vonatkozó tételek tekintetében a nevezett Ajánlattevő objektív adatokkal alátámasztott számszaki indokolást 
szolgáltatni nem tudott Ajánlatkérő számára, különös figyelemmel a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 
mértékéről szóló 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet által előírt összegekre és mennyiségekre is. A biztonságtechnikai előírások, 
illetve az ajánlatkérő elvárások, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és felelős szakma-gyakorlás szabályain alapján 
rögzíthető, hogy a citált feladatok az Ajánlattevő által megajánlott értékben nem végezhetőek el, különös figyelemmel arra a 

23490103218S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9600 Sárvár, 
Batthyány Utca 63.

Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolta a műszaki ajánlata részeként az őrszolgálati utasítást, melyet hiánypótlási eljárás 
keretében pótolt. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy műszaki 
ajánlata hiányos, így ennek megfelelően az ajánlatra hatóan és kiterjesztően az nem hiánypótolható.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

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:

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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő rendelkezik-e elektronikus járőr ellenőrző rendszerrel?: igen Havi átalány műszaki karbantartás, üzemeltetés, 
felvonó, anyagmozgatás (nettó Ft/hó): 6 780 254 Havi átalány takarítás, üvegfelület, hó/síkosságmentesítés, készenléti takarító, 
szennyfogó (nettó Ft/hó): 15 890 445 Havi átalány 0-24 órás diszpécser szolgálat (nettó Ft/hó): 1 780 510 Havi átalány kertészet 
(nettó Ft/ hó): 3 840 122 Személy és vagyonvédelmi szolgáltatás díja (nettó Ft/óra/fő): 2 253 Pénz értékszállítás díja (nettó Ft/
eset): 6 200 Gépkocsi járőrszolgálat ellátásának díja (nettó Ft/óra/fő): 2 253 Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlását megfelelően teljesítette.

12750300243Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1094 Budapest, 
Bokréta Utca 27

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Alegjobb : Avizsgált azaz P= (Alegjobb : Avizsgált)x(Pmax - Pmin)+ Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi értéke A súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja a részszempontok pontszámát. Legjobb ár-érték 
arányú ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek
keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Azonos pontszám esetén az 
alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. Ha az ellenszolgáltatások is teljesen azonosak, akkor a nem 
egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot
kapott ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak.

Épületüzemeltetés, takarítás, karbantartás

Clear-Volt Kft., adószám: 13308865-2-43. Szorex Kft., adószám: 13427292-2-41.
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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:

Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolta a műszaki ajánlata részeként az organizációs tervet, melyet hiánypótlási eljárás 
keretében pótolt. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által pótolni kért nyilatkozatokat nem, vagy nem megfelelően nyújtotta be a 
hiánypótlási eljárás során. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

13396819213Polaris-Nord Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságKft, 2310 Szigetszentmiklós, 
Csepeli Út 15

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt hiánypótlást a hiánypótlási határidőre semmilyen formában nem teljesítette. Ajánlata a Kbt
. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

13807649241S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság, 1039 Budapest, Fodros 
Utca 33

Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolta a műszaki ajánlata részeként a síkosság mentesítésre vonatkozó dokumentumot, melyet 
hiánypótlási eljárás keretében pótolt. Az Ajánlattevő által, a személy-, és vagyonvédelmi szolgáltatás óradíj tekintetében 
benyújtott árindokolás nem megfelelő. A vonatkozó tételek tekintetében a nevezett Ajánlattevő objektív adatokkal alátámasztott 
számszaki indokolást szolgáltatni nem tudott Ajánlatkérő számára, különös figyelemmel a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási 
rezsióradíj mértékéről szóló 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet által előírt összegekre és mennyiségekre is. Az őrzés-védelmi 
rezsióradíjak tekintetében Ajánlatkérő kiemeli a Közbeszerzési Döntőbizottság azon konzekvens gyakorlatát, mely szerint a 
jogszabályi alatti megajánlás kontrollálhatatlan és nem elfogadható. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára és 
(2) bekezdésére tekintettel érvénytelen.

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolta az organizációs terv több, a hiánypótlási felhívásban a fentiekben részletezettek szerinti 
elemét, melyet hiánypótlási eljárás keretében ugyan pótolt, azonban olyan átfogó jelleggel, amely azonban nem megfelelő. A 
vonatkozó tételek tekintetében a nevezett Ajánlattevő objektív adatokkal alátámasztott számszaki indokolást szolgáltatni nem 
tudott Ajánlatkérő számára, különös figyelemmel a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről szóló 116/2018.
(VII. 2.) Korm. rendelet által előírt összegekre és mennyiségekre is. Az őrzés-védelmi rezsióradíjak tekintetében Ajánlatkérő 
kiemeli a Közbeszerzési Döntőbizottság azon konzekvens gyakorlatát, mely szerint a jogszabályi alatti megajánlás 
kontrollálhatatlan és nem elfogadható. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel 
érvénytelen. Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

11457688241PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert 
Károly Körút 76-78

Ajánlattevő az ajánlatában olyan szakmai ajánlatot, illetve organizációs tervet csatolt, amelyben nem az Ajánlattevő-, hanem a 
TOM Controll Zrt. tekintetében tartalmazta a megfelelőséget, illetve a jelen tender szerinti feladat-ellátáshoz kapcsolódó 
részletes feladatokat. Megjegyezzük, hogy a TOM Controll Zrt. a jelen eljárásban nem nyújtott be ajánlatot és ennek megfelelően
ajánlattevőként nem vesz részt. Erre való tekintettel a benyújtott ajánlat szakmai része alapján nem állapítható meg Ajánlatkérő 
részére annak körülménye, hogy a nevezett Ajánlattevő, azaz az O.M.T. Controll Zrt. milyen módon és formában vesz részt. 
Megjegyzendő, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlata alapján, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a 
hiánypótlás/felvilágosítás nyújtás keretében a már korábban benyújtott szakmai ajánlatot módosítani nem lehet, melybe 
beleértendő azon körülmény is, hogy a leírtak szerint feladatellátásra nevesített gazdálkodó szervezetet sem lehet módosítani, 
illetve bármilyen hivatkozás okán új szervezettel helyettesíteni. Ezt erősíti egyebekben az ajánlati kötöttség beállta is, mely 
személyi módosítást a szakmai anyagokban sem enged. Fentiekre tekintettel az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen.

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

körülményre is, mely szerint a tárgyi eljárásban érintett többi gazdasági szereplő is a bontási jegyzőkönyvben foglaltak alapján 
mintegy tízszeres mértékű megajánlást tett a vonatkozó szempont tekintetében. Az őrzés-védelmi rezsióradíjak tekintetében 
Ajánlatkérő kiemeli a Közbeszerzési Döntőbizottság azon konzekvens gyakorlatát, mely szerint a jogszabályi alatti megajánlás 
kontrollálhatatlan és nem elfogadható. A fentiekben foglaltakra is tekintettel Ajánlattevő ajánlata Kbt. 73. § (2) bekezdésére 
tekintettel érvénytelen.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.07 10:42:46 nemethip

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.09.12 11:11:31 nemethip

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

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:

2019.09.12VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.09.12VI.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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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