Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
2019. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási
rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontja

1.

Személy- és vagyonvédelmi szolgálat
teljesítése Ajánlatkérő
vagyonkezelésében levő 1088.
Budapest, Vas u. 10. szám alatti
irodaépületben

1. Személy
és
vagyonvédel
mi szolgálat
folyamatos
teljesítése
(nem
készenléti
jellegű
szolgáltatás
ellátás) 1 fő
folyamatos
24 órás
szolgálat
ellátásával
az alábbiak
szerint:
-recepciós
és
portaszolgál
at 07.0019.00 óra
között
munkanapok
on
-valamint
járőr
szolgálat
19.00-07.00
óra között
munkanapok
on, továbbá
hétvégén 024.00 óra
között
2.
Rendezvény
biztosítási
feladatok:
Évente
legfeljebb 3
(három)
alkalommal,
kizárólag
Ajánlatkérő
eseti

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 113. § Nyílt
eljárás

2019. január

2021. Első
negyedév

megrendelés
e alapján,
legfeljebb 1
napos,
legfeljebb
300
(háromszáz)
fő
részvételével
megtartandó
zártkörű
rendezvény
biztosítása
további 2 fő
biztonsági
személyzet
biztosításáva
l Ajánlatkérő
székhelyén.
A
rendezvényb
iztosítási
feladatok
ellátása
kizárólag a
rendezvény
biztosításáho
z szükséges
biztonsági
szolgálat, és
a biztonsági
szolgálat
rendezvényb
iztosítási
feladatellátás
ához
közvetlenül
szükséges
eszközök
biztosítására
vonatkozik,
nem terjed ki
az esetleges
tűzbiztonsági
,
egészségügy

i biztosítási,
rendőri
biztosítási és
egyéb
szakági
feladatokra,
illetőleg ezek
szervezésér
e sem. A
szerződés
keretmennyi
sége ezen
eseti
megrendelés
ek
tekintetében
a 24
hónapos
időszakra:
72 óra (a
továbbiakba
n:
keretmennyi
ség). A 72
óra
keretmennyi
ség 2 fő
párhuzamos
teljesítésére
vonatkozik,
tehát 1
elszámolható
óra 2 főnek
egymás
melletti,
párhuzamos
an történő
(fejenként) 11 óra
szolgálattelje
sítésnek felel
meg.
A fentiek
értelmében
tehát a teljes
szerződéses

időtartamra
legfeljebb a
keretmennyi
ség erejéig
rendelheti
meg
Ajánlatkérő
ezen
szolgáltatást.
Ezen
feladatok a
Kbt. 58. § (1)
bekezdése
szerinti
opcionális
feladatnak
minősülnek.
Ajánlatkérő
rögzíti, hogy
mind maga a
feladat, mind
pedig a
keretmennyi
ség szerinti
óraszám
opcióként
kezelendő,
azaz
Ajánlatkérő
nem köteles
sem a
feladat
megrendelés
ére, sem
pedig a
keretmennyi
ség
„kimerítésére
”.
Ajánlatkérő
tájékoztatja
Ajánlattevők
et, hogy a
Nemzeti
Emlékezet
Bizottságána

k Hivatala a
Nemzeti
Emlékezet
Bizottságáról
szóló 2013.
évi CCXLI.
törvény, 18.
§ k) pontja,
23. §-a,
továbbá a
27/A. § (4)
bekezdése
alapján, a
minősített
adat
védelméről
szóló 2009.
évi CLV.
törvény (a
továbbiakba
n: Mavtv.)
szerinti
minősített
adatot
kezelő
szervnek
minősül,
ennek
megfelelően
biztonsági
területként
titkos
ügykezelő
(TÜK)
helyiséget
üzemeltet. A
minősített
adat
védelméről
szóló törvény
10. §-ában
foglaltak
szerint a
biztonsági
területre
csak

személyi
biztonsági
tanúsítvány
birtokában
engedélyeze
tt a belépés.
Az
elvégzendő
feladatok
részletes
kifejtését az
eljárás során
rendelkezésr
e
bocsátandó
Közbeszerzé
si
dokumentum
ok részét
képező
Műszaki
leírás
tartalmazza.

2.

Közösségi bemutató tér kialakítása és a
hivatal irodahelyiségeinek klimatizálása
VRV hűtési rendszerrel.

Közösségi
bemutató tér
kialakítása
és a hivatal
irodahelyiség
einek
klimatizálása
VRV hűtési
rendszerrel.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás

2019. május

2020. Negyedik
negyedév

