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II.szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szakom.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 23358644Fax:Telefon:E-mail:

AndrásKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFTAjánlatkérő 
neve:

Őrzésvédelem és távfelügyelet ellátása.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000263582021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit KFT

11905428213

Hága László Út 2

Százhalombatta HU12 2440

Janovszky Károly

szakom@szakom.hu +36 23354000
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

51A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Őrzésvédelem és távfelügyelet ellátása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Őrzésvédelem és távfelügyelet ellátása.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ár szempont és az 1. minőségi szempont esetében fordított arányosítás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban 
kerülnek meghatározásra.

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:

Az értékelés részszempontjai; A részszempontok súlyszámai; Értékelési pontszám; Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 
Ajánlati ár (forint/év, nettó értékben meghatározva): 80; 10; 800 
Vezető beosztású munkatárs helyszínre érkezésének időtartama kritikus esemény esetén (percben megadva): 
20; 10; 200

Szöveges értékelés:

1000Szamuráj-07 Őrző, Védő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az értékelés részszempontjai; A részszempontok súlyszámai; Értékelési pontszám; Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 
Ajánlati ár (forint/év, nettó értékben meghatározva): 80; 8,6; 688 
Vezető beosztású munkatárs helyszínre érkezésének időtartama kritikus esemény esetén (percben megadva): 
20; 8,3; 166

Szöveges értékelés:

854SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Az értékelés részszempontjai; A részszempontok súlyszámai; Értékelési pontszám; Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 
Ajánlati ár (forint/év, nettó értékben meghatározva): 80; 9,8; 784 
Vezető beosztású munkatárs helyszínre érkezésének időtartama kritikus esemény esetén (percben megadva): 
20; 5,5; 110 

Szöveges értékelés:

894Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (forint/év, nettó értékben meghatározva): 34 288 600  
Vezető beosztású munkatárs helyszínre érkezésének időtartama kritikus esemény esetén (percben megadva): 25 
Ajánlattevő alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint igazolta.

12141269213Szamuráj-07 Őrző, Védő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2440 
Százhalombatta, Damjanich Utca 29

Ajánlati ár (forint/év, nettó értékben meghatározva): 39 595 200  
Vezető beosztású munkatárs helyszínre érkezésének időtartama kritikus esemény esetén (percben megadva): 30 
Ajánlattevő alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint igazolta.

12988756241SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 1138 Budapest, Váci 152-156.

Ajánlati ár (forint/év, nettó értékben meghatározva): 34 941 000  
Vezető beosztású munkatárs helyszínre érkezésének időtartama kritikus esemény esetén (percben megadva): 45 
Ajánlattevő alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint igazolta.

12786293243Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 1119 Budapest, Zsombor Utca 15.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:
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1)        A Közbeszerzési Dokumentumok I.3.2. pontja szerint az ajánlatoknak tartalmaznia kell többek között: 
 
Ajánlattevő információs adatlapja (a III. Fejezet 1. számú mellékletében megadott tartalommal) 
 
Ajánlattevő ajánlatában a fenti dokumentum nem került becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
2)        A Közbeszerzési Dokumentumok I.3.2. pontja szerint az ajánlatoknak tartalmaznia kell többek között: 
 
Ajánlattételi nyilatkozat (a III. Fejezet 2. számú mellékletében megadott tartalommal) 
 
Ajánlattevő ajánlatában a fenti dokumentum nem került becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
3)        Az ajánlati felhívás VI.3.4)4. pontja és a Közbeszerzési Dokumentumok I.3.2. pontja szerint az ajánlatoknak tartalmaznia 
kell többek között: 
 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13247746242Safety Sector Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1095 Budapest, Boráros Tér 7. B. lph. VII.em. 13.

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:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 34 288 600,- Ft/év 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő érvényes ajánlatot.

12141269213Szamuráj-07 Őrző, Védő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2440 
Százhalombatta, Damjanich Utca 29

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:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.04.19Lejárata:2021.04.10Kezdete:

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:

Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintája 
 
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírás-mintája nem került becsatolásra. 
 
Kérjük hiánypótlás keretében a dokumentum csatolását. 
 
4)        Az ajánlati felhívás VI.3.4)4. pontja szerint az ajánlathoz csatolni kell: 
kitöltött „Ajánlati ár részletezése” táblázat cégszerűen aláírva, és szerkeszthető excel formátumban is 
 
 
Ajánlattevő ajánlatában becsatolt kitöltött „Ajánlati ár részletezése” táblázat cégszerűen nem került aláírásra, továbbá 
szerkeszthető excel formátumban nem került benyújtásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
5)        Az ajánlati felhívás III.1.2) P1. pontja szerint az ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a 
közbeszerzés tárgyából (őrzésvédelmi és/vagy távfelügyeleti szolgáltatás ellátása) származó – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények 
tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban kötelesek benyújtani. 
 
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzés tárgyából (őrzésvédelmi és/vagy távfelügyeleti szolgáltatás ellátása) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételről  szóló nyilatkozat nem került becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
6)        Az ajánlati felhívás III.1.3) M1. pontja szerint az ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, 
a közbeszerzés tárgyának (őrzésvédelmi és/vagy távfelügyeleti szolgáltatás ellátása) megfelelő szolgáltatások teljesítésének 
ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolással (ajánlattevő, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények 
tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban kötelesek benyújtani. 
 
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzés tárgyának (őrzésvédelmi és/vagy távfelügyeleti szolgáltatás ellátása) megfelelő 
szolgáltatások teljesítésének ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerinti 
referenciaigazolással nem került becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
Folytatás a VI.1.10) pontban
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7)        Az ajánlati felhívás III.1.3) M2. pontja szerint az ajánlattevő köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, 
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott 
személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként 
előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a 
bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama 
alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. 
 
Ugyanezen pont szerint alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
A) legalább 1 fő személy,- és vagyonőrrel, aki rendelkezik 24 hónapos vagyonőri szakmai gyakorlattal és vagyonőri igazolvánnyal. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények 
tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az 
ajánlatukban kötelesek benyújtani. 
 
Ajánlattevő ajánlatában a bemutatott szakember képzettségét igazoló dokumentuma, vagyonőri igazolványa, szakmai önéletrajza és 
rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozata nem került  becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
8)        Az ajánlati felhívás III.1.1) SZ1. pontja szerint az ajánlattevőnek be kell nyújtania a rendőrség által kiadott érvényes működési 
engedély másolatát, oly módon, hogy az engedély mindkét oldala látható legyen. 
 
Ajánlattevő ajánlatában a rendőrség által kiadott érvényes működési engedély másolatá nem került becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
9)        Az ajánlati felhívás III.1.1) SZ2. pontja szerint az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamarai tagságról szóló igazolás másolatát. 
 
Ajánlattevő ajánlatában a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarai tagságról szóló igazolás másolata nem 
került becsatolásra. 
 
Ajánlattevő a hiányt hiánypótlás keretében sem pótolta. 
 
Ajánlattevő ajánlata a fentiek okán a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján (az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) érvénytelen.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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: 2021.04.09

2021.04.09
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


