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E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Őrzési és felügyeleti szolgáltatások - SZTNH

Ajánlatkérő
neve:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

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:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

EKRSZ_
22917300

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

1081

Ország:

Magyarország

II.János Pál pápa tér 7.
Szarvas

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes_SZTNH@hipo.gov.hu

Telefon:

Anna
+36 14745944

Fax:

+36 14745809

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

www.sztnh.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.sztnh.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Őrzési és felügyeleti szolgáltatások - SZTNH

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2019.06.03 15:32:18

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Őrzési és felügyeleti szolgáltatások a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére, portaszolgálattal, a székház személyes
őrzés-védelmével, a bérlemények védelmét szolgáló elektronikus rendszer felügyeletével, illetve a központi telefonszámra érkező
hívások kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása 2 fő folyamatos jelenlétével, valamint a székházban munkanapokon további 1 fő 12
órás (6:00-18:00) jelenléte mellett mintegy 7.464 m2-en, vállalkozási szerződés keretében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. rész
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:
2019.03.12
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
A szerződés száma:

1

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:
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Igen

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:
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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

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 11066901241
Attila Utca 34
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; Portaszolgálat és
őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó): 2 768 865 Ft; Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő): 1 609 Ft; M/2 b)
pontjában alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak
száma 0-60 hónap, legfeljebb 4 szakember: 305

Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1025 Budapest, Törökvész Út 39.

25444744241

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; Portaszolgálat és
őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó): 3 785 040 Ft Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő): 2 253 Ft; M/2 b)
pontjában alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak
száma 0-60 hónap, legfeljebb 4 szakember: 1145

Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36

24851862242

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; Portaszolgálat és
őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó): 3 218 560 Ft; Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő): 1 720 Ft; M/2 b)
pontjában alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak
száma 0-60 hónap, legfeljebb 4 szakember: 240

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

12786293243

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Portaszolgálat és
őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó): 2 989 067 Ft; Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő): 1 700 Ft; M/2 b)
pontjában alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak
száma 0-60 hónap, legfeljebb 4 szakember: 60

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 1000
Szöveges értékelés:

Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

742.35

Szöveges értékelés:

Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.

878.54

Szöveges értékelés:

Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
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895.54

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:
Az ajánlatok értékelési szempontja: A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével.
Értékelési szempont Súlyszám Portaszolgálat és őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó) 80 Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó
Ft/óra/fő) 15 A felhívás M/2 b) pontjában alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen
felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma. Az alkalmassági elváráson túl szakemberenként legfeljebb 60 hónap kerül
értékelésre, a további 60 hónapon felüli megajánlást Ajánlatkéső a maximum pontszámmal értékeli. Ajánlatkérő legfeljebb 4
szakember szakmai tapasztalatát veszi figyelembe. 5 Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont valamennyi értékelési
részszempont esetén. Ajánlatkérő a portaszolgálat és őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó) és az eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása
(nettó Ft/óra/fő) esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő a felhívás M/2 b) pontjában alkalmassági
feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma
értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az alkalmassági elváráson túl szakemberenként
legfeljebb 60 hónap kerül értékelésre, a további 60 hónapon felüli megajánlást Ajánlatkéső a maximum pontszámmal értékeli.
Ajánlatkérő legfeljebb 4 szakember szakmai tapasztalatát veszi figyelembe. A 36 hónapon felüli többlettapasztalat megajánlásának
hiánya 0 pontot eredményez az értékelés során, azaz nem jelent érvénytelenséget.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila 11066901241
Utca 34
Portaszolgálat és őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó): 2 768 865 Ft; Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő): 1
609 Ft; M/2 b) pontjában alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata
hónapjainak száma 0-60 hónap, legfeljebb 4 szakember: 305 Az eljárás nyertese a Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és
Karbantartó Kft.. (1047 Budapest, Attila u. 34). ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bek) és megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Kölcze József E.V. adószám: 67714676-2-42, Benkó Antal E.V. adószám: 65668713-1-42 Pasanov Alexander E.V. adószám:
65958045-2-33
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:
Kölcze József E.V. adószám: 67714676-2-42, Benkó Antal E.V. adószám: 65668713-1-42 Pasanov Alexander E.V. adószám:
65958045-2-33, AF. III.1.3) M/2.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest,
Zsombor Utca 15.

12786293243

Portaszolgálat és őrzés-védelem havi díja (nettó Ft/hó): 2 989 067 Ft; Eseti őrzés-védelmi feladatok ellátása (nettó Ft/óra/fő): 1
700 Ft; M/2 b) pontjában alkalmassági feltételként előírt szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata
hónapjainak száma 0-60 hónap, legfeljebb 4 szakember: 60 Az ajánlattevő ajánlata érvényes (Kbt. 77. § (4) bek), az értékelési
szempontok szerinti a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot ezen ajánlattevő tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
Két objektum: Budapest VIII., II. János Pál Pápa tér 7. helyszínen történő őrzés-védelmi feladat ellátása
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
alvállalkozó nem ismert
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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

Adószáma

Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1136 Budapest, 12252730241
Pannónia Utca 11.
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján érvénytelen (nem megfelelő), tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az előírt
határidőre sem hiánypótlást, sem árindokolást nem nyújtott be , így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen;

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9600 Sárvár, 23490103218
Batthyány Utca 63.
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján érvénytelen (nem megfelelő), tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a
határidőre előírt árindokolását nem nyújtotta be, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen;

SWAT Privat Group Információs és Biztonsági Zrt, 1138 Budapest, Váci Út 175

26596686241

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján érvénytelen (nem megfelelő), tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a
határidőre előírt árindokolását nem nyújtotta be, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen;

T.A.X. Team Security Kft., 1092 Budapest , Erkel Utca 6

11972411243

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján érvénytelen (nem megfelelő), tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az előírt
határidőre előírt sem hiánypótlást, sem árindokolást nem nyújtott be, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen

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
Kezdete:
Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó
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