
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

Hivatalos név: Óbudai Egyetem

Postai cím: Bécsi  út 96/b.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1034

I.1) Név és címek

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési és Kutató Központ (Salgótarján Május 1. út

54.) épületének, felszerelésitárgyainak, berendezéseinek vagyonvédelme, a jogsértő cselekmények és illetéktelen személyek

behatolásának megakadályozása, a behatolók eltávolítása, az esetenként oda érkező személyforgalom kísérése, ellenőrzése. Az őrzési

tevékenységet folyamatosan napi 24 órában egyidejűleg 2 vagyonőr biztosításával minimum 2 óránkénti járőrözéssel.

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az őrzendő terület főtt tulajdonságai:

1 db. épület, amely földszintből és 3 emeletből áll, az épület összes nettó területe 3446,6 m2, a

hozzá tartozó úszótelek 1273 m2.

A vagyonvédelmi feladatok ellátásának különösen az alábbiakra kell kiterjednie:

- személyforgalom ellenőrzése,

- illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása,

- rendkívüli esemény esetén az illetékes hatóság, illetve az ajánlatkérő értesítése,

- a szolgálat ellátásához szükséges dokumentumok vezetése.



IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: XVII. fejezet III. rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: nincs

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: nincs

Kbt. 113. § szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) nyílt

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:

2018.04.11

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV. szakasz: Eljárás



V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész

száma:

1 Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése

Az eljárás eredményes volt [X] igen [ ] nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

[ ] A szerződés megkötését megtagadták.

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka:

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

[ ] igen [ ] nem.

V.2 Az eljárás eredménye:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk:

A beérkezett ajánlatok száma: 12

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők:

Név: Alfa 333 Group Kft.

Cím: 3100 Salgótarján, Kassai sor 4. mfsz 59.

Alkalmasság indoklása: Az ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot, az ajánlattevő

igazolta alkalmasságát, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását, az ajánlat

megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek.

25439685-2-12Adószám:

Ajánlat értékelési

szempont szerinti

tartalmi elemei:

nettó 1200.- HUF/munkaóra/fő

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

Az eredménytelenség indoka:

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.)



Az értékelés

részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)

A

részszemponto

k

súlyszámai

(adott esetben

az

Alfa 333 Group Kft.

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és

Ajánlati ár
1,00 1,001,00

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei

ajánlattevőnként: 1,00

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

Ellenszolgáltatás összege:

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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

[X] igen [ ] nem.

Cím:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

Ellenszolgáltatás összege:

Név:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata

kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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:

Kiválasztás indoka a nyertes ajánlat esetén:

Cím:

Név:

Kiválasztás indoka a második legkedvezőbb ajánlat esetén:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

1200,00

Alfa 333 Group Kft.

3100 Salgótarján, Kassai sor 4. mfsz 59.

Forint

Az ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb

érvényes ajánlatot, az ajánlattevő igazolta alkalmasságát, az

ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását, az

ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek.

Adószám: 25439685-2-12

Adószám:

vagyonvédelmi szolgáltatás

Adott esetben a részszempontokra

adott pontszám szöveges értékelése:



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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:

Név: NEVADA SECURITY Kft

Cím: 2016 Leányfalu, Sasülés utca 5.

Eredménytelenség

indoka:

A Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján. Az ajánlati árát bemutató további indokolását nem nyújtotta be a

2018. május 22. napi 14:00 szerinti határidőre, az ajánlatában szereplő, valamint a 2018. május 7. napján

kelt hiánypótlásában becsatolt „árindokolás felvilágosítása” elnevezésű táblázatból nem állapítható meg

az ajánlati árának megalapozottsága az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.

14965438-2-13Adószám:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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:



VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.07.04

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2018.07.14

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2018.07.04Kezdete:

2018.07.04

Lejárata:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.10) További információk:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI. szakasz: Kiegészítő információk




