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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő
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9A 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

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:

61A 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

Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint: 1. Napi takarítási munkák 
folyamatos végzése; 2. Évente nagytakarítási munka elvégzése (lásd műszaki leírásban az egyes feladatokat) A fenti munkák 
elvégzésére ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt. A takarítandó terület nagysága: 
összesen 2535,93 m². A takarítási feladatok tekintetében az Ajánlatkérő nem kíván a takarítást végzők száma tekintetében maximum 
megkötést csak minimum megkötést tenni. Napi takarítás és a nagytakarítás esetében is a minimum elvárt létszám 3 fő. A feladat 
nagysága, a rendelkezésre álló időkeret, a takarítók várható teljesítménye ismeretében az ajánlattevő határozza meg a takarítók min. 
3 fő feletti optimális létszámát. Ajánlattevő a feladatokat saját eszközeivel, felszerelésével végzi el. Az ajánlati ár tartalmazza a 
feladatok elvégzéséhez szükséges tisztítószerek, anyagok és segédanyagok költségeit is. Ajánlatkérő az alábbiakban felsorolt 
tisztítószereket és egyéb higiéniás anyagokat biztosítja: -mosogatószer - mosogatógép tabletta - kézmosó szappan (fali tartóba 
helyezhető utántöltő) - hajtogatott kéztörlő papír - WC papír - irodai és szociális blokkok szeméttárolóihoz szemeteszsák - háztartási 
kisgépekhez (kávéfőzők) használandó vízkőoldó folyadék 
Ajánlatkérő székhelyén a takarító eszközöknek helyiséget az ajánlatkérő NEM tud biztosítani. Az elhelyezés és a napi szállítás 
megoldása az ajánlattevő feladata. A feladatok részletes leírását a Műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Épületakarítási szolgáltatás

Kbt. harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Ajánlattevő neve: Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1094 Budapest Bokréta utca 27. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
27 105 938 Ft 

12750300243Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1094 Budapest, Bokréta Utca 27

Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. 
Székhelye: 1204 Budapest Török Flóris utca 114. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
23 979 015 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 

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

Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. 
Székhelye: 1163 Budapest Cziráki utca 26-32. 1.em. 82-84 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
24 996 248 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 

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

Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 4034 Debrecen Vágóhíd utca 14. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
25 898 830 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 

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

Ajánlattevő neve: Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 2636 Tésa Petőfi utca 16. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
21 305 520 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 12 hónap 

12528039213Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2636 Tésa, Petőfi Utca 16.

Clean House Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1094 Budapest Bokréta utca 27. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
25 248 656 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 

13569792243Clean House Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1094 
Budapest, Bokréta Utca 27.

Ajánlattevő neve: Energy Power Értékesítési Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2013 Pomáz Táncsics Mihály Utca 48. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
27 859 230 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 

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

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
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1. részszempont: „Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra” súlyszám: 90 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában; 2019. november 
26. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza. 
Alkalmazott képlet: 
P = (Alegjobb/Avizsgalt) * (P### -P###) + P### 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 

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:

1000Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

676Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

750.7BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:

724.6DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

703UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

832.6Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Szöveges értékelés:

718.3Clean House Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

659.8Energy Power Értékesítési Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve: Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Tompa Mihály utca 95. 
a) Nettó ajánlati ár összesen az összes takarítandó felületre számítva a teljes időtartamra: 
17 341 655 Ft 
b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 

26292832207Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály Utca 
95

b) A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében 
meghatározott 12 hónapon felüli szakmai tapasztalata (0-6 hónap): 6 hónap 
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Érvénytelenség indoka: 
Az ajánlattevő az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidőig nem nyújtott be hiánypótlást, így az ajánlatkérő a 
bírálatkor a beadott ajánlati dokumentációt vette figyelembe. 
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontjában foglaltaknak megfelelően érvénytelen az alábbiak szerint: 
1.Az ajánlattevő által EKR űrlap formájában benyújtott alábbi nyilatkozatok esetében az ajánlattevő nem tüntette fel a megfelelő 
Kbt. hivatkozást az ajánlatkérő által kért kizáró okok tekintetében. 

11377634203S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 6000 Kecskemét, Szív Utca 6.

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:

PM-RED Kft. 1119 Budapest Andor u. 21/C fszt. Adószám: 26282541-2-43 Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság M)1

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:

26292832207Bouwen AW Kivitelező és Szolgáltató Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály Utca 95

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)

Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
2. részszempont: A III.1.3 ) M2 a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározott 12 hónapon 
felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 6 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap adható meg) súlyszám: 
10 
A legjobb ajánlat 10 pontot kap, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap (egyenes arányosság). 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában; 2019. november 
26. napján jelent meg) a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. bb) pont) módszerét alkalmazza. 
Alkalmazott képlet: 
P = (Avizsgált/Alegjobb) * (P### -P###) + P### 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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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:

2020.07.02Lejárata:2020.06.22Kezdete:

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:

- Nyilatkozat kizáró okokról.  
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek.  
2.Az ajánlattevő által EKR űrlap formájában benyújtott Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában nem került 
megjelölésre, hogy a kapacitást nyújtó szakembereket, az ajánlati felhívás mely pontja tekintetében kívánja bevonni, az ajánlati 
felhívás III. 1.3 M1) és III.1.3 M) 2a) vagy a III.1.3 M) 2b) pontja tekintetében. 
3.Az ajánlattevő által EKR űrlap formájában benyújtott Nyilatkozat bemutatott szakemberekről csak az ajánlati felhívás III.1.3 
M) 2 a) pontja tekintetében megajánlott szakember esetében került benyújtásra. 
 
4.Az ajánlattevő által EKR űrlap formájában benyújtott Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról csak az 
ajánlati felhívás III.1.3 M) 2 b) pontja tekintetében megajánlott szakemberek esetében került benyújtásra. 
5.Az ajánlattevő nem nyújtotta be az alábbiakat: 
- Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti 
aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták; 
Ajánlatkérő által kiadott 6. számú melléklet szerinti cégszerűen aláírt ÁRTÁBLÁZAT az ajánlati ár alábontására; 
- Ajánlatkérő által kiadott 7. számú melléklet szerinti Nyilatkozat a 2. értékelési részszempontra megajánlott szakemberről, 
amellett, hogy ajánlattevő az EKR űrlapon megnevezte az ajánlati felhívás III.1.3 M2 a) pontban meghatározott szakembert; 
- A 2. értékelési részszempontra megajánlott szakember önéletrajza. 

2020.05.29

2020.06.22



EKR000208022020


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


