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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.05.29

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

Fegyver nélküli élőerős biztonsági szolgálat ellátása Portási feladatok ellátása A feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban 
részletezettek szerint. Őrzés- és vagyonvédelmi és feladatok ellátása élőerős szolgáltatással a Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G.
u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban Vállalkozási keret-szerződés keretében 2020. 
június 30-ig terjedő időtartamra. A szerződés keretösszege: nettó 32 000 000.-Ft.

Kbt. HARMADIK RÉSZ XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen



EKR000641492019

M2 alkalmasságnál megjelölt személy alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata sport- 
kulturális vagy oktatási intézményben (egész hó, min.0 hó, max. 36 hó), ajánlata: 36 hó, pontszám: 100, 

Szöveges értékelés:

10000Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

M2 alkalmasságnál megjelölt személy alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata sport- 
kulturális vagy oktatási intézményben (egész hó, min.0 hó, max. 36 hó), ajánlata: 36 hó, pontszám: 100, 
súlyozott pontszám: 1000 Nettó havi vállalási díj: vállalása: 2052405 HUF, pontszáma: 85, súlyozott pontszáma
: 7648

Szöveges értékelés:

8648EUROVÉD Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság

M2 alkalmasságnál megjelölt személy alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata sport- 
kulturális vagy oktatási intézményben (egész hó, min.0 hó, max. 36 hó), ajánlata: 36 hó, pontszám: 100, 
súlyozott pontszám: 1000 Nettó havi vállalási díj: vállalása: 1800300 HUF, pontszáma: 97, súlyozott pontszáma
: 8719

Szöveges értékelés:

9719Patent Védelem Security Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

M2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakmai tapasz.-a sport-, kulturális és oktatási intézményben egész hó,min.0hó, 
max.36 hó),: 55 Nettó havi vállalási díj: 2 404 586 Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tev.) Ft/hó: 343 
200 Minősített portaszolgálatok, gyalogos ( intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 1 644 690 Pénzkísérési 
tevékenység fegyverrel ( vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 38 192 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése Ft/hó: 
378 504 Ajánlat érvényes és az előzetes ellenőrzés alapján alkalmas.

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

M2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakmai tapasz.-a sport-, kulturális és oktatási intézményben egész hó,min.0hó, 
max.36 hó),: 36 Nettó havi vállalási díj: 1 744 060 Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tev.) Ft/hó: 273 
780 Minősített portaszolgálatok, gyalogos ( intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 1 310 280 Pénzkísérési 
tevékenység fegyverrel ( vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 140 000 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése Ft/hó: 
20 000 Ajánlat érvényes és az igazolások benyújtása és ellenőrzése alapján alkalmas.

12786293243Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 
Budapest, Zsombor Utca 15.

M2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakmai tapasz.-a sport-, kulturális és oktatási intézményben egész hó,min.0hó, 
max.36 hó),: 36 Nettó havi vállalási díj: 2 052 405 Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tev.) Ft/hó: 349 
215 Minősített portaszolgálatok, gyalogos ( intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 1 637 390 Pénzkísérési 
tevékenység fegyverrel ( vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 58 500 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése Ft/hó: 7 
300 Ajánlat érvényes és az előzetes ellenőrzés alapján alkalmas.

24934637241EUROVÉD Security Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1047 Budapest, Baross Utca 79-89

M2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakmai tapasz.-a sport-, kulturális és oktatási intézményben egész hó,min.0hó, 
max.36 hó),: 36 Nettó havi vállalási díj: 1 800 300 Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tev.) Ft/hó: 680 
028 Minősített portaszolgálatok, gyalogos ( intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 730 258 Pénzkísérési 
tevékenység fegyverrel ( vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 50 000 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése Ft/hó: 
340 014 Ajánlat érvényes és az előzetes ellenőrzés alapján alkalmas.

26540575208Patent Védelem Security Korlátolt Felelősségű Társaság, 9024 Győr, Mécs László Utca 7.

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

M2 alk.megjelölt személy alk.köv-n felüli többlet szakmai tapasz.-a sport-, kulturális és oktatási intézményben egész hó,min.0hó, 
max.36 hó),: 36 Nettó havi vállalási díj: 1 744 060 Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tev.) Ft/hó: 273 
780 Minősített portaszolgálatok, gyalogos ( intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 1 310 280 Pénzkísérési 
tevékenység fegyverrel ( vagyonvédelmi tevékenység) Ft/hó: 140 000 Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése Ft/hó: 
20 000 A legjobb ár-érték arányt nyújtó ajánlat 10000 ponttal.

12786293243Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, 
Zsombor Utca 15.

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:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása esetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár – érték arányú ajánlat 
értékelési szempontját alkalmazza az alábbiak szerint: Értékelési részszempontok Súlyszám 1. M2 alkalmasságnál megjelölt személy 
alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata sport- kulturális vagy oktatási intézményben (egész hó, min.0 hó, max. 
36 hó), 10 2. Nettó havi vállalási díj 90 * Ajánlat 1. részszempontnál csak egész számra kerekített hónap, a 2. részszempontnál csak 
egész számra kerekített összeg adható. A felolvasólapon a havi díj részletezését is fel kell tüntetni, a bírálat alapját a nettó havi díj 
jelenti. Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont 
szerinti értékelés: Az 1. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő M2 alkalmasságnál megjelölt személy alkalmassági 
követelményen felüli sport-, kulturális vagy oktatási intézményben szerzett többlet szakmai tapasztalatát értékeli. Ajánlatkérő felhívja 
az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 36 hónapnál kedvezőbb (magasabb) megajánlás esetén is a 
ponthatár felső határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő (100 pontot). Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési 
Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2016. december 21-i 
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám) A.1.b/bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A bemutatott 
legkedvezőbb „többlet” szakmai tapasztalat 100 pontot ér, a „többlet” szakmai tapasztalat legkedvezőbb szintje 36 hónap, amelyre 
ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 36 hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent. 
Amennyiben az ajánlattevő az 1. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti „többlet” szakmai tapasztalatot (legalább 1
hónap), abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontra 0 pontot ad. Ajánlatkérő az 
értékelési részszempont kapcsán „többlet” szakmai tapasztalat tekintetében csak egész hónapot vesz figyelembe. A szakember 
párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető 
figyelembe. Az értékelési szempontra kizárólag egy szakember jelölhető, akit az ajánlattevő alkalmassági követelményre is jelöl. Az 
értékelés képlete (egyenes arányosítás): P = (A vizsgált / A legjobb) x (P max – P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa, azaz 100 P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 A legjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) /Ajánlatkérő a képlet alkalmazása során 36 hónap feletti megajánlás 
esetében is a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeként a 36 hónaphoz viszonyít./ A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbi képlet szerint: P = (Alegjobb 
/ Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, 
azaz 100 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme A legalacsonyabb vállalási ár kapja a max. 100 pontot, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. Az összes pontszám meghatározása: Az 
egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi 
részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő 
kettő tizedesjegy pontossággal számol.

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:

1000

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

M2 alkalmasságnál megjelölt személy alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata sport- 
kulturális vagy oktatási intézményben (egész hó, min.0 hó, max. 36 hó), ajánlata: 55 hó (de a bírálatnál a max. 
36 hóval számolunk), pontszám: 100, súlyozott pontszám: 1000 Nettó havi vállalási díj: vállalása: 2404586 HUF
, pontszáma: 73, súlyozott pontszáma: 6528

Szöveges értékelés:

7528S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

súlyozott pontszám: 1000 Nettó havi vállalási díj: vállalása: 1744060 HUF, pontszáma: 100, súlyozott 
pontszáma: 9000
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.07.11Lejárata:2019.07.02Kezdete:

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:

csak részben teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, nem csatolta a NYILATKOZAT az 1. sz. értékelési 
részszemponthoz c. nyilatkozatot a bírálati részszempont alátámasztására, a szakmai önéletrajzban más pályázatban való 
rendelkezésre állásra nyilatkozik, így ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen ajánlatnak minősül.

13020682241Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1039 Budapest, Szindbád Utca 3

csak részben teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, a kizáró okokról szóló EKR nyilatkozatokat a hiánypótlási felhívás
ellenére sem töltötte ki a Kbt. hivatkozott §-aival, a NYILATKOZAT az 1. sz. értékelési részszemponthoz c. nyilatkozatban nem 
jelölte meg a szakember státuszát, az önéletrajzot nem javította ki a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően így 
ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen ajánlatnak minősül.

12988756241Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft., 1138 Budapest, Váci 152-156

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátása

nem ismert

2019.07.01

2019.07.01
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Összesen: 1 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:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:




