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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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neve:

Hivatal épületeinek takarítása és tisztítószerekKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

113A 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

II.szakasz: Tárgy

A Hivatal székházának és bérleményeinek takarítása, valamint higiéniai termékek és tisztítószerek adás-vétele vállalkozási szerződés 
keretében. 
 
8236 m2 terület takarítása, valamint higiéniai termékek és tisztítószerek biztosítása 240 fő részére a szerződés időbeli hatálya alatt. A 
részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Hivatal épületeinek takarítása és tisztítószerek

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
90 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 133 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 

11788515242KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1068 Budapest, Király Utca 80. 
fszt. 11.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 629 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 200 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 500 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
146 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

25597031213BGR WASH KFT, Magyarország 2030 Érd, Fuvaros Utca 34.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 286 750 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
2 530 200 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
1 950 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
306 400 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

23390120209KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4026 Debrecen, Mester Utca 39. 
tetőtér 14

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

14A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
114 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 950 902 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 511 588 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 350 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
381 084 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
5 887 946 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
5 480 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
1 950 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
299 830 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

14930845213Energy Power Értékesítési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2013 Pomáz, Táncsics 
Mihály Utca 48.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 019 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 900 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 500 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
280 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12839023243BBM Budaber Zrt., Magyarország 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.

1 320 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 100 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
308 500 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
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Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 

12409152213HSC Kft., Magyarország 2030 Érd, Duna Utca 35

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 738 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
2 610 480 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 350 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
440 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

11457688213Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2209 Péteri, Bereki 
Utca 30

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 290 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 290 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 450 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
330 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

10835449242Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Hungária 
Körút 162-164.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 050 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
2 059 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 050 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
615 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., Magyarország 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32. 1.em.82,84

−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
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880.50KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

794.15BGR WASH KFT

Szöveges értékelés:

823.80KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
3 336 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 406 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 580 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
600 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

23490103218S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 9600 Sárvár, Batthyány Utca 63.

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
42 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 150 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
700 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 100 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
260 000 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12287653243Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1203 Budapest, Hársfa Sétány 19.V/31.

2 079 380 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 022 888 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 035 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
345 250 
 
Indokolás:  
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, 
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok. 
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
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12839023243BBM Budaber Zrt., Magyarország 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.

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:

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

Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó HUF) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a szakember szakmai 
tapasztalata értékelési szempont tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban 
foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) alapján. 

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:

Szöveges értékelés:

590.75S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

906.90Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

902.65HSC Kft.

Szöveges értékelés:

690.85Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

822.65Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

877.00DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

665.95UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

412.35Energy Power Értékesítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

909.50BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:
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13106340214MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8400 
Marcali, Múzeum Köz 5

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

nincs ilyen

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
42 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 150 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
700 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 100 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
260 000 
 
Indokolás: ajánlattevő tette - az értékelési szempontokra tekintettel - a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot, és ajánlatkérő 
rendelkezik a kellő fedezettel a szerződés megkötéséhez.

12287653243Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1203 Budapest, Hársfa Sétány 19.V/31.

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

nincs ilyen

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az M.2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett – alkalmassági 
feltételen felüli - szakmai többlettapasztalata (hónap), legfeljebb 36 hónap: 
36 
A napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 
2 019 000 
A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft): 
1 900 000 
Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 
2 500 
A higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 
280 000 
 
Indokolás: ajánlattevő tette - az értékelési szempontokra tekintettel - legkedvezőbb érvényes ajánlatot, és ajánlatkérő 
rendelkezik a kellő fedezettel a szerződés megkötéséhez.

rendszeres napi takarítási feladatok ellátása, ablak- és üvegfelületek tisztítása, függönyök és textíliák tisztítása

nem ismert

napi-, heti-, havi takarítás, nagytakarítás

nem ismert
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.09.02Lejárata:2021.08.24Kezdete:

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 ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bek. alapján, mert ajánlatkérő az ajánlati árát aránytalanul alacsonynak minősítette 
az „eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra)” és a „higiéniai termék és tisztítószer szállításra vonatkozó 
havi összeg (nettó Ft/hó)” értékelési szempontokra tett vállalása tekintetében, és az indokolását nem nyújtotta be.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

11745602243Taképszolg Takarító és Építési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 
Budapest, Budafoki Út 60.

•        Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bek. alapján, mert ajánlatkérő az ajánlati árát aránytalanul alacsonynak minősítette 
a „nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra eső összege (nettó Ft)” értékelési szempontra tett vállalása 
tekintetében, és a benyújtott árindokolással kapcsolatos felvilágosítás keretében ajánlattevő módosította az árindokolás alapjául 
szolgáló kalkulációt, eltérő óraszám ráfordítással adta meg a kiegészítő indokolást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

2021.08.23

2021.08.23
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