ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000037662019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Közbeszerzés
tárgya:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

EKRSZ_
26556011

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Vas Utca 10

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Postai irányítószám:

Nagy

nikoletta.nagy@neb.hu

Telefon:

1088

Ország:

Magyarország

Nikoletta
+36 706473073

Fax:

+36 13911130

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.neb.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.neb.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
20876494

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Küküllő Utca 8.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

david.kun@htsz.eu

EKR000037662019

Postai irányítószám:

Kun
Telefon:

1026

Ország:

Magyarország

Dávid
+36 306902519

Fax:

+36 17002782

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Személy- és vagyonvédelmi szolgálat teljesítése Ajánlatkérő vagyonkezelésében levő 1088. Budapest, Vas u. 10. szám alatti
irodaépületben

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. Személy és vagyonvédelmi szolgálat folyamatos teljesítése (nem készenléti jellegű szolgáltatás ellátás) 1 fő folyamatos 24 órás
szolgálat ellátásával az alábbiak szerint: - recepciós és portaszolgálat 07.00-19.00 óra között munkanapokon - valamint járőr szolgálat
19.00-07.00 óra között munkanapokon, továbbá hétvégén 0-24.00 óra között 2. Rendezvénybiztosítási feladatok: Évente legfeljebb 3 (
három) alkalommal, kizárólag Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, legfeljebb 1 napos, legfeljebb 300 (háromszáz) fő részvételével
megtartandó zártkörű rendezvény biztosítása további 2 fő biztonsági személyzet biztosításával Ajánlatkérő székhelyén. A
rendezvénybiztosítási feladatok ellátása kizárólag a rendezvény biztosításához szükséges biztonsági szolgálat, és a biztonsági szolgálat
rendezvénybiztosítási feladatellátásához közvetlenül szükséges eszközök biztosítására vonatkozik, nem terjed ki az esetleges
tűzbiztonsági, egészségügyi biztosítási, rendőri biztosítási és egyéb szakági feladatokra, illetőleg ezek szervezésére sem. A szerződés
keretmennyisége ezen eseti megrendelések tekintetében a 24 hónapos időszakra: 72 óra (a továbbiakban: keretmennyiség). A 72 óra
keretmennyiség 2 fő párhuzamos teljesítésére vonatkozik, tehát 1 elszámolható óra 2 főnek egymás melletti, párhuzamosan történő (
fejenként) 1-1 óra szolgálatteljesítésnek felel meg. A fentiek értelmében tehát a teljes szerződéses időtartamra legfeljebb a
keretmennyiség 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 keretmennyiség szerinti óraszám opcióként
kezelendő, azaz Ajánlatkérő nem köteles sem a feladat megrendelésére, sem pedig a keretmennyiség „kimerítésére”. Ajánlatkérő
tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 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 továbbiakban: 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 engedélyezett a belépés. Az elvégzendő feladatok részletes kifejtését az eljárás során
rendelkezésre bocsátandó Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezete.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.01.31
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

25420546241

Ajánlattevő neve, székhelye: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1033 Budapest Polgár Utca 8-10. 1. A
folyamatos biztonsági szolgáltatás ellátásának nettó havi díja (nettó Ft/hó) 1 642 500 2. A rendezvénybiztosítási szolgáltatás
ellátásának nettó díja (nettó Ft/óra) 2 250 3.1. Szakmai ajánlat Igen 3.2. Szakmai ajánlat Igen Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb
ár-érték arányt tartalmazó érvényes és megfelelő ajánlatot. Ajánlattevő megfelel a közbeszerzési dokumentumokban előírt
alkalmassági követelményeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
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ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. Az
ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100
pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. Az ár jellegű értékelési szempontok (1. és 2. szempont) esetében az Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
mellékletének A.1. pont ba) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az
értékelést. Az ár jellegű értékelési szempont esetén a megajánlást a Felolvasólapon, nettó értékben, pozitív egész arab számokban kell
megadni. Az adott ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a
Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint5 felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet
, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként (maximum 50 oldal, A4 formátum) cégszerűen aláírt
szakmai ajánlatot szükséges benyújtania, amelyben az ajánlati felhívás jelen pontjában meghatározott 3.1. és 3.2. alszempontok
vonatkozásában köteles részletes ajánlatot tenni, ellenkező esetben ajánlata érvénytelennek minősül. A 3.1. és 3.2. alszempontjai
vonatkozásában ajánlatkérő a sorba rendezés módszerét alkalmazza, amelynek értelmében az egyes ajánlatok tartalmi elemei az
összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érnek el helyezést. Az elért helyezések
pontszámokká történő átalakítása az alábbiakban meghatározott módszer szerint történik: Az ajánlatok 3.1. és 3.2 alszempont szerinti
tartalmi elemei az egyes szakmai ajánlatok kidolgozottságának egymáshoz viszonyított mértéke és egymáshoz viszonyított szakmai
megfelelősége alapján kapnak pontot. A sorba rendezés szerint első helyre rangsorolt ajánlat 100 pontot kap, a második helyre
rangsorolt ajánlat 80 pontot, a harmadik helyre rangsorolt ajánlat 60 pontot, a negyedik helyre rangsorolt ajánlat 40 pontot, az ötödik
helyre rangsorolt ajánlat 20 pontot, minden további ranghelyre sorolt ajánlat 10-10 pontot kap. Ajánlatkérő több ajánlattevőnek is
adhat azonos helyezési számot, amely esetben valamennyi azonos helyezési számmal rendelkező ajánlattevő megkapja az adott
helyezési számhoz tartozó pontértéket. Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszerek fentieken túli kifejtését
az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1033 Budapest, Polgár Utca 8-10.

25420546241

1. A folyamatos biztonsági szolgáltatás ellátásának nettó havi díja (nettó Ft/hó) 1 642 500 2. A rendezvénybiztosítási szolgáltatás
ellátásának nettó díja (nettó Ft/óra) 2 250 3.1. Szakmai ajánlat Igen 3.2. Szakmai ajánlat Igen Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb
ár-érték arányt tartalmazó érvényes és megfelelő ajánlatot.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Személy és vagyonvédelmi szolgálat
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ELIT SECURITY GROUP Kft., 11900502-2-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
ELIT SECURITY GROUP Kft., 11900502-2-41, ajánlati felhívás III.1.2) 1. 2. 3. pontja, ajánlati felhívás III.1.3) 1. 2. 3. 5. 6. pontja

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., 2161 Csomád, Zahora Utca 16

Adószáma
10928299213

A POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő szakmai ajánlata nem tartalmazza valamennyi kötelező tartalmi
elemet az egyéb közbeszerzési dokumentumok XI. fejezet 4) pontjának megfelelően. A 3.1. értékelési szempont szerinti szakmai
ajánlat nem tartalmazza az egyéb közbeszerzési dokumentumok XI. fejezet 4) pontjának szakmai ajánlatra vonatkozó
követelményeinek megfelelő alábbi dokumentumokat: - a módszerek leírása mellett ajánlattevő csatolja azokat a
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dokumentációkat (utasításokat, formanyomtatványokat, mintákat stb.), melyeket az ajánlattevő általában a bemutatott
gyakorlata szerint használ. A 3.2. értékelési szempont szerinti szakmai ajánlat nem tartalmazza az egyéb közbeszerzési
dokumentumok XI. fejezet 4) pontjának szakmai ajánlatra vonatkozó követelményeinek megfelelő alábbi dokumentumokat: - a
módszerek leírása mellett ajánlattevő csatolja azokat a dokumentációkat (utasításokat, formanyomtatványokat, mintákat stb.),
melyeket az ajánlattevő általában a bemutatott gyakorlata szerint használ. Továbbá a 3.2. értékelési szempont szerinti szakmai
ajánlat nem teljesítette az egyéb közbeszerzési dokumentumok XI. fejezet 4) pontja szerinti alábbi követelményt: - Ajánlattevő
feladata az általános leíráson, dokumentáción túl, konkrét esettanulmányo(ko)n keresztül is bemutatni mind a toborzási,
kiválasztási, felkészítési, munkába állítási módszereket, folyamatokat. A fenti hiányok tekintetében a POL-COOP Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Kft. ajánlattevő szakmai ajánlata nem megfelelő figyelemmel arra, hogy a szakmai ajánlat ilyen mértékű
hiányosságai nem tekinthetők nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibáknak, vagy hiányoknak, tehát a szakmai
ajánlat vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás helye nincs, így ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján a Bírálóbizottság javasolja érvénytelenné nyilvánítani.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.02.22

Kezdete:

Lejárata:

2019.03.04

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Kezdete: 2019. február hónap 22. napja azzal, hogy a szerződés az Összegezés megküldésének napján sem köthető meg.
2019.02.21

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.02.21

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó
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