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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Őrzés-védelem, portaszolgálat szolgáltatások besz.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás
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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:

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

88A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 088-211416A 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

Őrzés-védelem és portaszolgálat szolgáltatások ellátása. Vagyonvédelmi szempontból őrzött terület: Az Intézet területe: 9 800 m² 
Épület területe (m²), összes szinttel: Összesen: 21 509 m2 Az őrzést folyamatosan, a nap 24 órájában biztosítani kell, a szolgálati 
időbeosztásnak és a helyi sajátosságok maximális figyelembevételével. Szolgálat létszáma hétköznap: 7 fő munkaszüneti és 
ünnepnapokon: 4 fő - Szolgálatvezető, biztonsági őr 1 fő 10 órás, munkanapokon - Főépület recepció (porta ), portaszolgálat ("A" porta,
portaszolgálat) 1 fő 24 órás - Gyermekszív Központ recepció, portaszolgálat ("B" porta, portaszolgálat) 1 fő 24 órás - Teherporta, 
portaszolgálat ("C" porta, portaszolgálat) 1 fő 12 órás, munkanapokon - Épületen belüli járőr (06-15 óra között az egyik járőr udvari 
járőr szolgálatot teljesít), biztonsági őr („A” Biztonsági őr és „B” Biztonsági őr) 2 fő 24 órás - Telefonközpontos 1 fő 8 órás, 
munkanapokon Munkaszüneti napokon a Teherporta nem üzemel, portaszolgálat nincs!

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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982.15Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt

Szöveges értékelés:

969.11S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

875.92"BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó összesen Ft / hó): 6 738 580 A honvédelmi vonatkozású különl. jogrendi időszakban és az egyéb 
veszélyhelyzetekben a szerződés szerint a telj. helyszínen lévő személyzeten FELÜL hány fő további személyt tud biztosítani: 10 
Fenti ajánlattevő ajánlata nyilatkozatai alapján megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes.

10386921242Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft, 1073 Budapest, Erzsébet Körút 28.

Ajánlati ár (nettó összesen Ft / hó): 7 239 300 A honvédelmi vonatkozású különl. jogrendi időszakban és az egyéb 
veszélyhelyzetekben a szerződés szerint a telj. helyszínen lévő személyzeten FELÜL hány fő további személyt tud biztosítani: 10 
Fenti ajánlattevő ajánlata nyilatkozatai alapján megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes.

13648226243INTEGRAL PROTECTION SERVICE KFT, 1119 Budapest, Andor Utca 21/C.

Ajánlati ár (nettó összesen Ft / hó): 6 892 380 A honvédelmi vonatkozású különl. jogrendi időszakban és az egyéb 
veszélyhelyzetekben a szerződés szerint a telj. helyszínen lévő személyzeten FELÜL hány fő további személyt tud biztosítani: 10 
Fenti ajánlattevő ajánlata nyilatkozatai alapján megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes.

14821527209Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt, 4026 Debrecen, Hatvan utca Utca 39. II/3.

Ajánlati ár (nettó összesen Ft / hó): 7 009 200 A honvédelmi vonatkozású különl. jogrendi időszakban és az egyéb 
veszélyhelyzetekben a szerződés szerint a telj. helyszínen lévő személyzeten FELÜL hány fő további személyt tud biztosítani: 10 
Fenti ajánlattevő ajánlata nyilatkozatai alapján megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes.

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

Ajánlati ár (nettó összesen Ft / hó): 7 975 620 A honvédelmi vonatkozású különl. jogrendi időszakban és az egyéb 
veszélyhelyzetekben a szerződés szerint a telj. helyszínen lévő személyzeten FELÜL hány fő további személyt tud biztosítani: 15 
Fenti ajánlattevő ajánlata nyilatkozatai alapján megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes.

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

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

7A 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:
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Ajánlatkérő 2019. június 26. napján az alábbiak szerinti hiánypótlásra szólította fel T. ajánlattevőt, amelyben 2019. július 5. 

14516261241VA-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Domoszló Út 36. B. ép. fszt
. 1.

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:

Ajánlati ár (nettó összesen Ft / hó): 6 738 580 • Ezen ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az 
ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatok és a lekérdezések alapján sem, továbbá a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt. • Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes. • Ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek 
az általa becsatolt ajánlat és annak részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, továbbá a benyújtott 
igazolások alapján. • Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági követelményeknek, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. • A legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
érvényes ajánlat. • A fedezet rendelkezésre áll.

10386921242Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft, 1073 Budapest, Erzsébet Körút 28.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ár szemp. fordított arányosítás, minőség szemp. pontkiosztás.

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:

Szöveges értékelés:

1000Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft

Szöveges értékelés:

944.67INTEGRAL PROTECTION SERVICE KFT

Szöveges értékelés:

Élőerős őrzés védelem és portaszolgálat ellátása, járőrszolgálat.

Még nem ismert.
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Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (2) szerint. Ajánlatkérő értékelte az Ajánlattevő az árindoklását, az árindoklások tartalmát 
érdemben vizsgálta, és alább megadja azokat a megállapításait, amelyek szerint az Ajánlattevő indoklása alapján megállapítható,
hogy az aránytalanul alacsony ár egyben teljesíthetetlen szolgáltatást is tartalmaz, a közbeszerzés eredményeképpen 
megkötésre kerülő szerződés az adott áron nem teljesíthető: • Indokoláskérésre adott válaszban Kérelmező állítása szerint az 
egy munkavállalóra eső átlag havi munkaidőkeretet 184,44 órában, 9 fő foglalkoztatása mellett határozta meg, olyan módon, 
hogy Kérelmező túlórával nem számolt, mert nem kíván túlórát elrendelni a feladatot végrehajtó állomány számára. Az egy 
munkavállalóra eső havi átlagos munkaidő 174 óra a teljes munkaidős foglalkoztatás esetén (2020. évben ez 169 óra). Munkaidő 
keret alkalmazása esetén sem lehet túllépni a munkanap x 8 órás munkaidőt, csak túlóra elrendelése és fizetése mellett. Az egy 
munkavállalóra eső 184,44 óra havi munkaidő keret csak készenléti jellegű munkakörben, vagy túlóra fizetése mellett 
biztosítható. Azonban Kérelmező túlórával nem számolt. • Indokoláskérésre adott válaszban Kérelmező előadja, hogy Ajánlatkérő
az ajánlati dokumentációban nem határozta meg, hogy Ajánlattevőnek ajánlatát oly módon kell elkészítenie, hogy Ajánlatkérő 
elvárásának megfelelően túlórát kell elrendelnie a feladatot ellátóknak. Kérelmező ezen állítása téves és félrevezető. Ajánlatkérő 
a beosztások szerinti óraszámokat határozta meg, a létszámot nem. Kérelmező a válasza alapján túlórával nem számolt, mert 
nem kíván túlórát elrendelni, azonban a 2019. augusztus 26-án benyújtott indoklásában szereplő „Részletes számítások 
bemutatása Vagyonvédelmi szakmai feladatok” táblázat szerint 9 fővel kalkulált (1.830.770 Ft/hó : 203.419 Ft/hó =9), mely 
létszámmal a kért szolgáltatás, figyelembe véve a teljes munkaidőben foglalkoztatott havi óraszámát, csak túlóra alkalmazásával 
biztosítható. Kérelmező nem mutatta be, hogy a 15 % éjszakai pótlék összegét milyen módon tartalmazza az augusztus 26-i 
indoklásában szereplő „Részletes számítások bemutatása Vagyonvédelmi szakmai feladatok” táblázat. Ajánlatkérő álláspontja 
szerint a táblázat ezt nem tartalmazza, így az ajánlati árban az éjszakai pótlék összege nem került számításra. • 
Indokoláskérésre adott válaszban Kérelmező nyilatkozata szerint rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges munkaruházattal, 
azt azonban állításával ellentétben mérlegével nem támasztotta alá. A https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses 
oldalról letölthető utolsó beszámoló és mellékletei sem támasztották alá, hogy Kérelmező rendelkezik a feladat ellátáshoz 
szükséges munkaruházattal. Feltételezve, hogy Kérelmező már rendelkezik a szükséges munkaruhával, azoknak a 36 hónap 
szolgáltatási idő alatt történő esetleges pótlásáról is gondoskodni kell. Kérelmező a „HIF engedéllyel rendelkező rádiók” 
vonatkozásában kizárólag azok 1/2011 (III.31.) NMHH rendelet szerinti frekvencia engedély költségéről nyilatkozott, arról 
azonban nem, hogy rendelkezésre állnak-e a rádiók. A HIF engedéllyel rendelkező rádiók rendelkezésre állását a https://
e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses oldalról letölthető utolsó beszámoló és mellékletei sem támasztották alá. • A 
2019. augusztus 26-i indoklásban szereplő „Részletes számítások bemutatása Vagyonvédelmi szakmai feladatok” táblázat 5.1. 
munkavédelem, 5.3. munkabér számfejtés, 7.1. könyvelés, 7.3.2. közüzemi díjak, 7.3.7. marketing, 7.4.1. papír írószer 
költségelemek meghatározásakor nem az indokolásában megadott óradíjak szerint került meghatározásra az 1660 órára 
vonatkozó havi költség. Ellentmondás van az egy órára esően számolt költségek és az augusztus 26-n benyújtott részletes 
számítások bemutatása táblázatban szereplő felszorzott értékek között, a jelölt költségsorok vonatkozásában alacsonyabb 
összesen értéket állított be 2019. augusztus 26-i indokolásban megadott táblázatban. • Indokoláskérésre adott indokolásban 
csatolt beosztásban szereplő 192 órás munkaidő nem készenléti jellegű munkakörben csak túlórával, vagy munkaidő keret 
alkalmazásával valósítható meg. Ennek alkalmazása kapcsán sem lehet túllépni a munkanap x 8 órás munkaidőt, csak túlóra 
fizetése mellett. Az egy munkavállalóra eső 184,44 óra havi munkaidő keret csak készenléti jellegű munkakörben, vagy túlóra 
fizetése mellett biztosítható. • Nem került bemutatásra, hogy Kérelmező milyen módon kívánja csökkenteni a Munkavédelemi, 
Munkaegészségügyi szolgáltatási, Munkabér számfejtési, Oktatás, képzés, továbbképzési, Minőségirányítási rendszer, Könyvelés
, Jogi képviselet, könyvvizsgálat, posta, közüzemi díjak, telefon, internet informatika karbantartás és javítás papír, irodaszer, 
anyag, eszköz, valamint Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás költségeit, melyek kalkulálására egyébként sem adott tételes 
számítást, hanem egy 2016. évi rendeltben szereplő ajánlást vett figyelembe. Kérelmező maga is leírja, hogy a szolgáltatás teljes 
időtartamára nem képezett tartalékot a költségnövelő tényezők ellensúlyozására. Az ajánlatban munkabér tartalék a 2020., 2021.
és 2022. évekre – ahol a minimálbér és szakmai minimálbér emelkedése várható – nincs képezve, növekedésre vonatkozó 
számszaki adatot nem tervezett. A 2020. évre bejelentett 8%-os bérnövekedés a 2021. és 2022. évekre számolva kb. átlagban 15 
% bérnövekedést vonz maga után. Ajánlattevő által megadott indokok a felmerülő költségnövelő tényezők kezelésére (tartalék 
alap) nem tartalmaznak olyan tényt, adatot, kalkulációt, amely alapján Ajánlatkérő a szerződést teljesíthetőnek ítélje. • Az „A” 
porta, portaszolgálat „B” porta, portaszolgálat „C” porta, portaszolgálat Telefonközpontos munkakörben dolgozókra 1 főre 
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napja 12.00 óra került megjelölésre teljesítési határidőként: • „Csatolni kell az aj.tevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is.” „Az eljban nem lehet 
aj.tevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)és(2)-ben 
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.” T. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) szerint nem tartalmazza az előírt kizáró 
okot, a nyilatkozat nem került kitöltésre. Szíveskedjenek a Kbt. 67. § (4) szerinti EKR űrlapot valamennyi az ajánlati felhívás III
.1.1) pontjában felsorolt kizáró okra hivatkozással kitölteni, azaz írják be, hogy „Kbt. 62. § (1) és (2)”. • Az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentum „e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a 
vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:” pontja nem került kitöltésre. 
Tekintettel arra, hogy a fent idézett pont szerinti információ elektronikusan elérhető, kérjük, írják be a „https://www.nav.gov.hu/
nav/adatbazisok/koztartozasmentes” elérhetőséget. • Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum „B: Adófizetési vagy 
társadalombiztosítási járulék-fizetési kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok … Ez az információ elektronikusan elérhető?
” rész alatti pontokra „nem” válasz került megadásra. Tekintettel arra, hogy a fent idézett pont szerinti információ 
elektronikusan elérhető, kérjük, jelöljék az „igen” választ és írják be a „https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/
koztartozasmentes” elérhetőséget. • Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum „C: Fizetésképtelenséggel, 
összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok … Ez az információ elektronikusan elérhető?” rész 
alatti 1-6. pontokra „nem” válasz került megadásra. Tekintettel arra, hogy a fent idézett pont szerinti információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, jelöljék az „igen” választ és írják be a „https://www.e-cegjegyzek.hu/” elérhetőséget. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be, így az ajánlata 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.09.17 14:58:25 hszandi

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.10.30 08:43:17 hszandi

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

2019.10.30VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2019.10.30VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában, a kiadott EKR űrlapon a következők szerint nyilatkozott: „NYILATKOZAT - Kbt. 66. § (6) a) és b) – 
Ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (
részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat: Élőerős őrzés védelem és portaszolgálat ellátása, járőrszolgálat.” „
NYILATKOZAT - Kbt. 66. § (6) a) és b) – Ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy a fenti rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt, 
és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) (név, székhely/cím): még nem ismert” Az összegezés V.2.8) pontjában azonban 
ez nem került feltüntetésre, ezért az összegezés V.2.8) pontja a Kbt. 79. § (5) szerint javításra került. Az összegezés javítása nincs 
kihatással az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére, és az értékelés eredményére vonatkozó adat nem módosul.

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.10.31Lejárata:2019.10.22Kezdete:

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:

lebontott költségkalkuláció alapján ezen munkakörökre vonatkozóan sem került sor munkabér tartalékképzésre a 2020.-2021.-
2022. évekre prognosztizált minimálbér emelkedés esetére.

2019.10.21

2019.10.21




