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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fiumei úti Sírkert őrzés-védés 2020-22

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.nori.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)
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I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Nemzeti Örökség IntézeteAjánlatkérő 
neve:
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Az alkalmasság indokolása:        Ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlatban benyújtott igazolásokkal megfelelően 
alátámasztotta. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1.1. Havi nettó vállalkozói díj:        10 231 680 HUF 
1.2. Rendezvénybiztosítás nettó óradíja:        2 336 HUF 

26170196242VÉDELEM HOLDING BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT, Magyarország 1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY 
ÚT 128.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

208A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 207-505572A 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

Műemlékvédelmi területet érintő temetőben komplex őrzés-védési, vagyonvédelmi, járőrözési és biztonsági feladatellátást magában 
foglaló szolgáltatás. Az elvégzendő feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész, XVII. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege:  
1.1. Havi nettó vállalkozói díj:        10 231 680 HUF 
1.2. Rendezvénybiztosítás nettó óradíja:        2 336 HUF 
Az ajánlat kiválasztásának indokai:        Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat, ajánlattevő nem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, a szerződés megkötésére alkalmas. Ajánlatkérő az ajánlattevővel való 
szerződéskötéshez a megfelelő mértékű fedezettel rendelkezik.

26170196242VÉDELEM HOLDING BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT, Magyarország 1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 
128.

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)

Ár szempontok esetén fordított arányosítással, Szakember szempont esetén a szélső értékek közötti pontozással került megállapításra 
a pontszám, a további (2.2-2.4.) értékslési szempontok esetén igen válaszra maximuma, nem válaszra minimum pont volt adható.

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:

Szöveges értékelés:

9907.11VÉDELEM HOLDING BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

2.1. Szakmai vezető tapasztalata 36 hónapon felül:        72 hónap 
2.2. Környezetbarát gépjármű biztosítása:        Igen 
2.3. Vállalja-e, hogy szolgálatonként 1 fő középfokú komplex angol nyelvvizsgával rendelkezik?        Igen 
2.4. Tevékenységi E-Napló vezetése:        Igen 

Rendezvények biztosítása

Nem ismert.
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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:

2020.12.07Lejárata:2020.11.27Kezdete:

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:

Közös ajánlattevők 
neve:        ESG HOLDING Zrt. – CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. – Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. közös ajánlattevők 
székhelye:        1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; 1149 Budapest, Angol utca 77.; 1124 Budapest, Hegyalja út 109. 
adószáma:        25420546-2-41; 12698084-2-44; 27312050-2-43 
 
Az érvénytelenség indokai: 
Közös ajánlattevők az M.2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához és a vonatkozó értékelési részszempontra (2.1. 
Szakmai vezető tapasztalata 36 hónapon felül) tett megajánlás alátámasztásához benyújtott, hiánypótlás keretében javított 
önéletrajz alapján az alkalmassági minimumkövetelmény teljesüléséhez 36 hónap szakmai tapasztalatot, míg az alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli többlettapasztalat alátámasztásához további 75 hónapot igazoltak. Közös ajánlattevők a 
hiánypótlás során az alábbi nyilatkozatot tették: „Tekintettel arra, hogy a javított önéletrajznak megfelelően kevesebb 
időtartamú szakmai tapasztalatot képes ajánlattevő igazolni, azonban ezen szakmai tapasztalat is meghaladja az értékeléskor 
figyelembe vehető maximum számot, továbbá az ajánlattevők közötti sorrenden nem változtat, így a Kbt. 71. § (8) bekezdésének 
b) pontja szerint ajánlattevő javítja a Felolvasólapon szereplő értéket is.” Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok bírálata során 
köteles a Kbt. folyamatban lévő közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos időállapota szerint eljárni, ezért a Kbt. 71. § (9) 
bekezdés vizsgálatkor a megindításkor hatályos jogszabályok rendelkezése az irányadó. Közös ajánlattevők az eredeti 
ajánlatunkban a 2.1. értékelési részszempontra 78 hónapot ajánlottak meg, az ajánlati kötöttség ezen értékre állt be. Közös 
ajánlattevők nem arra tettek ajánlatot, hogy a szakember többlettapasztalata alapaján a  kiosztható maximum pontszámot fogják 
kapni, hanem konkrétan arra, hogy 78 hónap többlettapasztalattal rendelkező szakembert vonnak be a teljesítésbe. Közös 
ajánlattevők hiánypótlás keretében az ajánlati kötöttségüket megszegve 75 hónapra módosították a megajánlásukat. A 
hiánypótlási felhívásban Ajánlatkérő külön felhívta Közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra, amely 
szerint ha a Kbt. 76. §  (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon 
feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) 
pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó 
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítja. Jelen értelmezést alátámasztja a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2020. II. évfolyamának 11. számában 
található „A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásai” rovat 9. kérdésére adott válasz is (11. oldal) - az vonatkozó 
dokumentum mellékletként csatolásra kerül egyéb kommunikációs eljárási cselekménnyel az EKR felületen az összegezés 
publikálásával egyidőben. Közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja szerint érvénytelen. 

25420546241ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1033 Budapest, Polgár Utca 
8-10.

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:

2020.11.26

2020.11.26
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
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