ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000932172019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Portaszolgálat - VÁI

Ajánlatkérő
neve:

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE

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:

VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE

Postai cím:

HERMINA ÚT 21.

Város:

BUDAPEST

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póti

Kapcsolattartó személy:
poti.viktoria@vakokintezete.hu

EKRSZ_
47642180

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1146

Ország:

Magyarország

Viktória
+36 18729531

Fax:

+36 18729599

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
28507424

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

www.vakokintezete.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Bajnóczi Gabriella e.v.

Postai cím:

Zrínyi Utca 6.

Város:

Nagytarcsa

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU120

Postai irányítószám:

Bajnóczi

bajnoczi.kozbeszerzes@gmail.com Telefon:

2142

Ország:

Magyarország

Gabriella
+36 304427039

Fax:

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

EKR000932172019

www.vakokintezete.hu

2019.11.07 15:11:01

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Portaszolgálat - VÁI

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Portaszolgálati feladatok ellátása a VÁI bentlakásos, szociális intézményeiben: I. rész: A teljesítés helye: Vakok Állami Intézete
székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. Vakok Állami Intézete telephelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148. II. rész: A
teljesítés helye: Vakok Állami Intézete telephelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5./B. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladata: A
felsorolt helyszíneken 1-1 fő 24 órás folyamatos portaszolgálat biztosítása az alábbi részletes feladatok szerint. A lenti feladatok
alapján az Ajánlatkérővel egyeztetett módon nyertes Ajánlattevő elkészíti az alábbi szolgálati dokumentációt: - A személy- és gépjármű
forgalom nyilvántartására vonatkozó szolgálati napló - Az intézményi kulcsok kiadására és visszavételére vonatkozó napló - A
rendkívüli események jelentésére vonatkozó formanyomtatvány Kiadás előtt a dokumentációt Ajánlatkérővel jóváhagyatja. Vezénylési
terv készítése: A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles Vezénylési tervet készíteni, melyben rögzíti a szolgálatot teljesítő
személyek személyazonosító adatait, valamint mellékeli a szolgálatot teljesítő személyek 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványának másolatát. Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az első Vezénylési tervet a szolgáltatás első ízben történő
nyújtásának napján, ezt követően pedig a tárgyhónapot megelőzően 5 munkanappal átadni Ajánlatkérőként szerződő félnek.
Amennyiben előre nem látható okból helyettesítés okán változás történik a Vezénylési tervhez képest, úgy nyertes Ajánlattevőként
szerződő fél köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni Ajánlatkérőként szerződő fél felé. A szolgálatot teljesítő személyek tekintetében
alkalmazásuk megszűnése napján erről írásban értesíti Ajánlatkérőként szerződő felet. A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő
minőségirányítási rendszerének beszállítókra vonatkozó belső- és külső auditjának lebonyolítása során együttműködni, a szerződésben
foglaltaknak megfelelő teljesítésére vonatkozó dokumentumokat bemutatni. Ajánlatkérő a belső- és külső audit időpontját, valamint a
szükséges dokumentumokat előzetesen írásban közli a nyertes ajánlattevővel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. rész, XVII. fejezet
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:
2019.08.09
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

EKR000932172019

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - Budapest

Rész száma, elnevezése:

1

A szerződés száma:

Igen

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

6

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

POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., 2161 Csomád, Zahora Utca 16

10928299213

Értékelési szempont Vállalás Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai (M2)
tapasztalata (hónap) 108 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 26 192 400 Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást
megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a
megfelelő tartalommal benyújtotta, így érvénytelenség megállapítására nem került sor.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
1. részszempont egyenes arányosítás 2. részszempont fordított arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., 2161 Csomád, Zahora Utca 16

10928299213

nettó 26 192 400 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint az ajánlat a gazdasági
észszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető feltételeket tartalmaz, a legjobb ár-érték szempont alapján a legkedvezőbb
ajánlatot ezen ajánlattevő tette, amely a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

EKR000932172019

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

12786293243

Indoklás: A felolvasólapon megadott nettó 1 095 000 Ft ajánlati ár egyértelműen irreálisan alacsonynak tekinthető, Ajánlattevő
az előírtaktól eltérően nem a teljes szerződéses időszakra vonatkozó ajánlati árat, hanem az egy hónapra vonatkozó árat adta
meg. Ennek megfelelően az aránytalanul alacsony ár indoklására vonatkozó felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. Fentiek
értelmében a Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest Zsombor
Utca 15.) ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen.

Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1039 Budapest, Szindbád Utca 3 15. em. 161.

13020682241

Indoklás: A benyújtott árindoklás hiányos volt, nem támasztotta alá teljes mértékben ajánlati árának megalapozottságát, ennek
következtében Ajánlatkérő nem volt abban a helyzetben, hogy a szerződés – vállalt áron történő – teljesíthetőségét megítélje, így
további kiegészítő indoklás kérés került megküldésre Ajánlattevő részére. A kiegészítő indoklásban szereplő egyes tételek
vonatkozásában Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, illetve kérte a kiegészí-tő indoklás megadására nyitva
álló határidő meghosszabbítását. Az előzetes vitarendezési kérelem megválaszolásra, illetve a határidő meghosszabbításra került
, Ajánlattevő azonban ezen meghosszabbított határidőig sem nyújtotta be a kiegészítő indoklását. Ajánlattevő a kiegészítő
árindoklás kérésben foglaltakra választ nem nyújtott be, így az ajánlat érvénytelen. Fentiek értelmében a Carpet-Cleaner
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1039 Budapest Szindbád Utca 3 15. em. 161.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen.

V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2161 Csomád,
Verebeshegy Utca 12

12088117213

Indoklás: Ajánlattevő 2019. augusztus 22. napján az ajánlatát visszavonta. Fentiek értelmében a V.I.X. Security Vagyon-,
Információvédelmi, Kereskedelmi és Szol-gáltató Kft. (2161 Csomád Verebeshegy Utca 12.) ajánlata – figyelemmel a Kbt. 73. § (6
) be-kezdés a) pontjában foglaltakra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Tata

A szerződés száma:

2
Igen

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

5

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
POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., 2161 Csomád, Zahora Utca 16

EKR000932172019

Adószáma
10928299213

Értékelési szempont Vállalás Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai (M2)
tapasztalata (hónap) 47 Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 13 096 200 Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást
megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a
megfelelő tartalommal benyújtotta, így érvénytelenség megállapítására nem került sor.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
1. részszempont egyenes arányosítás 2. részszempont fordított arányosítás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
POL-COOP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., 2161 Csomád, Zahora Utca 16

10928299213

nettó 13 096 200 Ft Az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint az ajánlat a gazdasági
észszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető feltételeket tartalmaz, a legjobb ár-érték szempont alapján a legkedvezőbb
ajánlatot ezen ajánlattevő tette, amely a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119
Budapest, Zsombor Utca 15.

Adószáma
12786293243

Indoklás: A felolvasólapon megadott nettó 1 095 000 Ft ajánlati ár egyértelműen irreálisan alacsonynak tekinthető, Ajánlattevő

EKR000932172019

az előírtaktól eltérően nem a teljes szerződéses időszakra vonatkozó ajánlati árat, hanem az egy hónapra vonatkozó árat adta
meg. Ennek megfelelően az aránytalanul alacsony ár indoklására vonatkozó felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. Fentiek
értelmében a Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rész-vénytársaság (1119 Budapest Zsombor
Utca 15.) ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen.

Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1039 Budapest, Szindbád Utca 3 15. em. 161.

13020682241

Indoklás: A benyújtott árindoklás hiányos volt, nem támasztotta alá teljes mértékben ajánlati árának megalapozottságát, ennek
következtében Ajánlatkérő nem volt abban a helyzetben, hogy a szerződés – vállalt áron történő – teljesíthetőségét megítélje, így
további kiegészítő indoklás kérés került megküldésre ajánlattevő részére. A kiegészítő indoklásban szereplő egyes tételek
vonatkozásában Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, illetve kérte a kiegészí-tő indoklás megadására nyitva
álló határidő meghosszabbítását. Az előzetes vitarendezési kére-lem megválaszolásra, illetve a határidő meghosszabbításra
került, Ajánlattevő azonban ezen meghosszabbított határidőig sem nyújtotta be a kiegészítő indoklását. Ajánlattevő a kiegészítő
árindoklás kérésben foglaltakra választ nem nyújtott be, így az ajánlat érvénytelen. Fentiek értelmében a Carpet-Cleaner
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1039 Budapest Szindbád Utca 3 15. em. 161.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen.

V.I.X. Security Vagyon-, Információvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 2161 Csomád,
Verebeshegy Utca 12

12088117213

Indoklás: Ajánlattevő 2019. augusztus 22. napján az ajánlatát visszavonta. Fentiek értelmében a V.I.X. Security Vagyon-,
Információvédelmi, Kereskedelmi és Szol-gáltató Kft. (2161 Csomád Verebeshegy Utca 12.) ajánlata – figyelemmel a Kbt. 73. § (6
) be-kezdés a) pontjában foglaltakra - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.2.13) 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
Kezdete:

2019.11.07

Lejárata:

2019.11.18

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.11.07
2019.11.07

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:
A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alkalmazása miatt az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor: 1. rész G-DEFENSE ZRT.; 1195 Budapest
Hofherr Albert Utca 3 pontszám: 911,30 Asz: 26552253-2-43 T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság; 1038 Budapest Ráby Mátyás Utca 26. Pontszám: 679,50 Asz: 14883664-2-41 2. rész G-DEFENSE ZRT. (1195
Budapest Hofherr Albert Utca 3) pontszám: 470,70 Asz: 26552253-2-43
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