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V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 01 Áldás,Újlaki,Batthyány,Pitypang,TörökvészRész száma, elnevezése:

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:

249A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 247-569571A 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

Takarítási és portaszolgálati feladatok ellátása a Közép-Budai Tankerületi Központ illetékességi területén található intézményekben 
szolgáltatás ellátása céljából. Ajánlatkérő 7 részajánlat tételi részt alakított ki az intézmények elhelyezkedése és takarítási, 
portaszolgálati sajátosságai szerint, az egyes intézmények költséghatékony ellátása érdekében. 1. rész: 17.268,11 m2 takarítandó 
terület, évi 18.040 óra portaszolgálat 2. rész: 14.406,14 m2 takarítandó terület, évi 14.080 óra portaszolgálat 3. rész: 17.929,46 m2 
takarítandó terület, évi 20.640 óra portaszolgálat 4. rész: 19.418,51 m2 takarítandó terület– opcióval együtt, évi 27.600 óra 
portaszolgálat 5. rész 14.915 m2 takarítandó terület, évi 13.728 óra portaszolgálat 6. rész: 10.793 m2 takarítandó terület, évi 9.240 
óra portaszolgálat 7. rész 13.207,6 m2 takarítandó terület, évi 9.900 óra portaszolgálat A takarítási és portaszolgálati feladatok 
részletes leírását, mennyiségi tételeit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. második rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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sorszám 4 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 09-10-000399 Adószám 13646231-2-09 Székhely 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 1. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 603 418 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 262 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 4 524 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

sorszám 3 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. Cégjegyzékszám 01-09-880909 Adószám 13939683-2-
42 Székhely 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 1. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 304 839 
2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 800 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 200 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok és 
dokumentumok alapján értékelte ajánlatát.

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

sorszám 2 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N 
Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044642 Adószám 12698084-2-44 Székhely 1149 
Budapest, Angol utca 77. Cégjegyzékszám 05-10-000479 Adószám 23480874-2-05 Székhely 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 1. 
rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 016 698 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 628 3. Rendkívüli alkalmi 
jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 687 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 1. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 715 764 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

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

15A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Omega - Team Professional Kft. Cégjegyzékszám 01-09-936942 Adószám 
22638373-2-42 Székhely 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 1. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 521 
200 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 500 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 250 4. Eseti 

22638373242Omega - Team Professional Kft., 1151 Budapest, Horváth Mihály Utca 4.

sorszám 9 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 1. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 509 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.

sorszám 8 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 03-09-104241 Adószám 11377634-2-03 Székhely 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 1. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 946 277 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 595 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 650 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 1. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 682 323 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 6 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044755 Adószám 12839023-2-43 
Székhely 1204 Budapest, Török Flóris u 114. 1. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 198 000 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 1 814 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 928 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 5 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 01-09-914812 Adószám 11066901-2-41 Székhely 1047 Budapest, Attila utca 34. 1. rész 1. egyösszegű havi 
takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 937 900 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 000 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 540 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34
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Szöveges értékelés:

5740B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

9454S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorszám 14 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-959127 
Adószám 23302372-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs út 27. 4. em. 12. 1. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány
(Ft/hó): 11 200 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 550 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 
2 000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum
4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (
igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya 
alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget
tett

23302372241Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Orbán Balázs Utca 27

sorszám 13 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 01-09-697037 Adószám 12657221-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs utca 27. 4. em. 12. 1. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 11 181 590 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 530 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 800 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás 
megadására vagy indokolásra.

12657221241MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, 
Orbán Balázs Utca 27

sorszám 12 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 01-10-049198 Adószám 25868153-2-41 Székhely 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 1. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 414 717 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 534 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 488 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

sorszám 11 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft. Cégjegyzékszám 01-09-915980 Adószám 
14704611-2-41 Székhely 1138 Budapest, Váci út 152-156. 1. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 720 870 2. 
portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 995 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 995 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
2 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

14704611241EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
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A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritérium (1-3. részszempont) és az eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja 
esetén: fordított arányosítás, takarítási munka minőségének ellenőrzése esetén: pontozás. Takarítási munka minőségének havonta egy 
alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával: igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

5892Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

5991MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

7916O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6887EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft.

Szöveges értékelés:

7573Omega - Team Professional Kft.

Szöveges értékelés:

9033Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8090S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

7784Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6053BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:

5817Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6177UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6193DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Alexandra és Dóra Kft. Cégjegyzékszám 13-09-120303 Adószám 11931036-2-13 Székhely 
2083 Solymár, Meredek utca 15-17. - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt 
kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának: Ajánlattevő 1. részben benyújtott
felolvasólapján az „Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, 
de maximum 4 munkanap):” szempontra „0” értéket adott meg. A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rögzítik: „
33.3.4. A Felolvasólapon az ajánlati árat a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően pozitív egész számban kell megadni, 
egész Ft-ban, Ft/fő/órában és egész munkanapban.„ A Közbeszerzések Tanácsának 2016. december 21. számú (2019/147.) 
útmutatója szerint: „A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett 
megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség
beállt.” A felolvasólapon hiány nem áll fenn, hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés nem irányulhat a beállott ajánlati kötöttség 
megváltoztatására és a kialakult versenysorrend megváltoztatására, az ajánlatból más számszaki következtetésszámítással nem 
vonható le, így számítási hiba javítás sem értelmezhető, illetve olyan tartományban tett ajánlatot, melyben az ajánlat nem 
fogadható el, és más ajánlattevők ajánlataival sem összehasonlítható, illetve a 0-val való szorzás a megadott számítási képlettel 
sem értelmezhető, ezért a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem volt lehetősége 
hiánypótlás keretében reparáltatni a felolvasólapon megadott értékeket. A döntéshozó a BB javaslatára a Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította az ajánlattevő ajánlatait 2019. február 28-án meghozott közbenső 
döntésében.

11931036213Alexandra és Dóra Kft., 2083 Solymár, Meredek Utca 15-17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 2. rész 6. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 715 764 7. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 8. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 9. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 10. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tett; - A fenti ajánlat, a felhívásban előírt igazolások benyújtását követő érvényességére és érvénytelenségére, valamint az 
érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban 
foglaltakra tekintettel történő értékelése: - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok 
hatálya alatt; - Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást az 1. ajánlattételi rész 
tekintetében. - ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

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

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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sorszám 3 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. Cégjegyzékszám 01-09-880909 Adószám 13939683-2-
42 Székhely 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 2. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 738 854 
2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 800 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 200 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

sorszám 2 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N 
Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044642 Adószám 12698084-2-44 Székhely 1149 
Budapest, Angol utca 77. Cégjegyzékszám 05-10-000479 Adószám 23480874-2-05 Székhely 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 2. 
rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 7 449 509 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 628 3. Rendkívüli alkalmi 
jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 687 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 2. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 395 398 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen 1. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

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

16A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 02 Budenz,Fillér,Járdányi,Kodály,Főv.Ped.SzakszolgRész száma, elnevezése:

Igen
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sorszám 8 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 03-09-104241 Adószám 11377634-2-03 Székhely 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 2. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 170 188 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 595 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 650 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 2. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 740 534 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 6 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044755 Adószám 12839023-2-43 
Székhely 1204 Budapest, Török Flóris u 114. 2. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 598 000 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 1 814 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 928 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 5 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 01-09-914812 Adószám 11066901-2-41 Székhely 1047 Budapest, Attila utca 34. 2. rész 1. egyösszegű havi 
takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 088 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 000 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 540 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

sorszám 4 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 09-10-000399 Adószám 13646231-2-09 Székhely 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 2. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 518 579 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 262 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 4 524 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok és 
dokumentumok alapján értékelte ajánlatát.
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sorszám 14 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 01-09-697037 Adószám 12657221-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs utca 27. 4. em. 12. 2. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 715 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 530 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 800 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 

12657221241MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, 
Orbán Balázs Utca 27

sorszám 13 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 01-10-049198 Adószám 25868153-2-41 Székhely 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 2. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 209 851 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 534 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 488 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

sorszám 12 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-048010 
Adószám 24851862-2-42 Székhely 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 4. em 2. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (
Ft/hó): 4 851 192 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 750 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 
000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

24851862242Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36

sorszám 11 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft. Cégjegyzékszám 01-09-915980 Adószám 
14704611-2-41 Székhely 1138 Budapest, Váci út 152-156. 2. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 350 000 2. 
portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 995 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 995 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
2 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

14704611241EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Omega - Team Professional Kft. Cégjegyzékszám 01-09-936942 Adószám 
22638373-2-42 Székhely 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 2. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 134 
800 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 500 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 250 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

22638373242Omega - Team Professional Kft., 1151 Budapest, Horváth Mihály Utca 4.

sorszám 9 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 2. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 200 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.
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Szöveges értékelés:

8269Omega - Team Professional Kft.

Szöveges értékelés:

9877Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

9334S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8910Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6458BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:

6317Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6562UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6342DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

6221B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

8319S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorszám 15 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-959127 
Adószám 23302372-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs út 27. 4. em. 12. 2. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány
(Ft/hó): 9 650 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 550 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 
000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23302372241Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Orbán Balázs Utca 27

sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás 
megadására vagy indokolásra.
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 2. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 200 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelmények mindegyikének; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tett; - A fenti ajánlat, a felhívásban előírt igazolások benyújtását követő érvényességére és érvénytelenségére, valamint az 
érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban 
foglaltakra tekintettel történő értékelése: - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok 
hatálya alatt; - Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást a 2. ajánlattételi rész 
tekintetében - ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi Út 59/
b.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritérium (1-3. részszempont) és az eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja 
esetén: fordított arányosítás, takarítási munka minőségének ellenőrzése esetén: pontozás. Takarítási munka minőségének havonta egy 
alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával: igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

6393Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6475MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8505O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

8354Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.

Szöveges értékelés:

7537EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft.

• takarítási részfeladatok • nagytakarítás

nem ismert
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V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 03 Klebelsberg,Máriaremete-H,Remetekertv.,Szabó L.Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Alexandra és Dóra Kft. Cégjegyzékszám 13-09-120303 Adószám 11931036-2-13 Székhely 
2083 Solymár, Meredek utca 15-17. - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt 
kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának: Ajánlattevő 2. részben benyújtott
felolvasólapján az „Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, 
de maximum 4 munkanap):” szempontra „0” értéket adott meg. A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rögzítik: „
33.3.4. A Felolvasólapon az ajánlati árat a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően pozitív egész számban kell megadni, 
egész Ft-ban, Ft/fő/órában és egész munkanapban.„ A Közbeszerzések Tanácsának 2016. december 21. számú (2019/147.) 
útmutatója szerint: „A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett 
megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség
beállt.” A felolvasólapon hiány nem áll fenn, hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés nem irányulhat a beállott ajánlati kötöttség 
megváltoztatására és a kialakult versenysorrend megváltoztatására, az ajánlatból más számszaki következtetésszámítással nem 
vonható le, így számítási hiba javítás sem értelmezhető, illetve olyan tartományban tett ajánlatot, melyben az ajánlat nem 
fogadható el, és más ajánlattevők ajánlataival sem összehasonlítható, illetve a 0-val való szorzás a megadott számítási képlettel 
sem értelmezhető, ezért a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem volt lehetősége 
hiánypótlás keretében reparáltatni a felolvasólapon megadott értékeket. A döntéshozó a BB javaslatára a Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította az ajánlattevő ajánlatait 2019. február 28-án meghozott közbenső 
döntésében.

11931036213Alexandra és Dóra Kft., 2083 Solymár, Meredek Utca 15-17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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sorszám 5 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 01-09-914812 Adószám 11066901-2-41 Székhely 1047 Budapest, Attila utca 34. 3. rész 1. egyösszegű havi 
takarítási díj átalány (Ft/hó): 10 092 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 000 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 540 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

sorszám 4 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 09-10-000399 Adószám 13646231-2-09 Székhely 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 3. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 7 101 122 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 262 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 4 524 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

sorszám 3 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. Cégjegyzékszám 01-09-880909 Adószám 13939683-2-
42 Székhely 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 3. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 178 542 
2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 800 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 200 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok és 
dokumentumok alapján értékelte ajánlatát.

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

sorszám 2 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N 
Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044642 Adószám 12698084-2-44 Székhely 1149 
Budapest, Angol utca 77. Cégjegyzékszám 05-10-000479 Adószám 23480874-2-05 Székhely 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 3. 
rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 067 967 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 628 3. Rendkívüli alkalmi 
jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 687 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 3. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 342 316 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

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
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sorszám 11 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Omega - Team Professional Kft. Cégjegyzékszám 01-09-936942 Adószám 
22638373-2-42 Székhely 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 3. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 736 

22638373242Omega - Team Professional Kft., 1151 Budapest, Horváth Mihály Utca 4.

sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 3. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 300 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.

sorszám 9 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 03-09-104241 Adószám 11377634-2-03 Székhely 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 3. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 151 180 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 595 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 650 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 8 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám 01-09-951939 
Adószám 13020682-2-41 Székhely 1039 Budapest, Szindbád utca 3. 15. em. 161. 3. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány 
(Ft/hó): 5 544 300 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 246 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 
580 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13020682241Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1039 Budapest, Szindbád Utca 3

sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 3. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 899 837 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 6 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044755 Adószám 12839023-2-43 
Székhely 1204 Budapest, Török Flóris u 114. 3. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 883 000 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 1 814 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 928 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
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5869Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6391UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6290DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

5598B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

8479S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorszám 14 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 01-10-049198 Adószám 25868153-2-41 Székhely 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 3. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 259 868 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 534 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 488 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

sorszám 13 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: FÜMACOM Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 07-09-
022781 Adószám 24090122-2-07 Székhely 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán utca 25. 3. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj 
átalány (Ft/hó): 6 899 976 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 780 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő
/óra): 1 680 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de 
maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával
(igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya 
alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget
tett;

24090122207FÜMACOM Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság, 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán Utca 25

sorszám 12 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft. Cégjegyzékszám 01-09-915980 Adószám 
14704611-2-41 Székhely 1138 Budapest, Váci út 152-156. 3. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 600 000 2. 
portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 995 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 995 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
2 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

14704611241EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 500 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 250 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
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sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 4. rész 6. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 300 000 7. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 8. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 9. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 10. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi Út 59/
b.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritérium (1-3. részszempont) és az eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja 
esetén: fordított arányosítás, takarítási munka minőségének ellenőrzése esetén: pontozás. Takarítási munka minőségének havonta egy 
alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával: igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

6509O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

7279FÜMACOM Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

7478EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft.

Szöveges értékelés:

7956Omega - Team Professional Kft.

Szöveges értékelés:

9800Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8508S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8671Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

8158Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6120BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:
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NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - 04 Móricz,Csík,II.Rákóczi+II.Rákóczi tak. opcióRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelmények mindegyikének; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tett; - A fenti ajánlat, a felhívásban előírt igazolások benyújtását követő érvényességére és érvénytelenségére, valamint az 
érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban 
foglaltakra tekintettel történő értékelése: - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok 
hatálya alatt; - Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást a 3.ajánlattételi rész 
tekintetében - ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

• takarítási részfeladatok • nagytakarítás

nem ismert

Nem

A 4. részben a fedezet nem került megemelésre, ezért a Döntéshozó a Kbt. 75.§ (2) b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította 
ezt a részt, arra tekintettel, hogy minden ajánlat meghaladja a 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét.
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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

13A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Fábián Ház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2083 Solymár, Árpád utca 10. Az ajánlat nem felel meg a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmának,ezért a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

1 S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 1. 5 675 778 2
. 1 650 3. 1 370 4. 1 5. Igen 2 CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. 1149 Budapest, Angol utca 77. 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 1. 9 091 853 2. 2 628 3. 2 687 4. 1 5. Igen 3 
Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 1. 9 841 743 2. 1 800 3. 2 200 4. 1 5. 
Igen 4 UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 1. 7 343 837 2.
2 262 3. 4 524 4. 1 5. Igen 5 Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság 1047 Budapest, Attila 
utca 34. 1. 9 734 000 2. 2 100 3. 2 540 4. 1 5. igen 6 Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 1. 6 389 826 2. 1 499 3. 1 499 4. 1 5. Igen 7 S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 1. 5 595 547 2. 1 595 3. 2 650 4. 1 5. Igen 8 
Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 1. 5 010 000 2. 1 200 3
. 1 500 4. 1 5. Igen 9 Omega - Team Professional Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 1. 5 913 600 2. 1 500 3. 2 250 4. 1 5. 
Igen 10 O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 1. 5 873 370 2. 1 534 3
. 1 488 4. 1 5. Igen 11 MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Orbán Balázs 
utca 27. 4. em. 12. 1. 12 627 846 2. 1 530 3. 1 800 4. 1 5. Igen 12 Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság 1037 Budapest, Orbán 
Balázs út 27. 4. em. 12. 1. 12 500 000 2. 1 550 3. 2 000 4. 1 5. Igen - Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozat és a lekérdezések alapján 
sem állnak a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlatok mindenben megfelelnek a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényesek; - Amelyik ajánlattevőt hiánypótlásra hívott fel 
ajánlatkérő, kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
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sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 5. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 956 481 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 

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

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

16A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - 05 Arany,Jókai,Zugligeti,GennaroRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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12786293243Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 

sorszám 6 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044755 Adószám 12839023-2-43 
Székhely 1204 Budapest, Török Flóris u 114. 5. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 178 000 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 1 814 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 928 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 5 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 01-09-914812 Adószám 11066901-2-41 Székhely 1047 Budapest, Attila utca 34. 5. rész 1. egyösszegű havi 
takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 170 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 000 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 540 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

sorszám 4 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 09-10-000399 Adószám 13646231-2-09 Székhely 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 5. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 623 224 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 262 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 4 524 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

sorszám 3 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. Cégjegyzékszám 01-09-880909 Adószám 13939683-2-
42 Székhely 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 5. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 7 556 278 
2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 800 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 200 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok és 
dokumentumok alapján értékelte ajánlatát.

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

sorszám 2 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N 
Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044642 Adószám 12698084-2-44 Székhely 1149 
Budapest, Angol utca 77. Cégjegyzékszám 05-10-000479 Adószám 23480874-2-05 Székhely 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 5. 
rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 7 899 401 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 628 3. Rendkívüli alkalmi 
jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 687 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
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sorszám 12 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 01-10-049198 Adószám 25868153-2-41 Székhely 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 5. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 070 437 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 534 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 488 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

sorszám 11 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft. Cégjegyzékszám 01-09-915980 Adószám 
14704611-2-41 Székhely 1138 Budapest, Váci út 152-156. 5. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 650 000 2. 
portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 995 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 995 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
2 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

14704611241EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Omega - Team Professional Kft. Cégjegyzékszám 01-09-936942 Adószám 
22638373-2-42 Székhely 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 5. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 183 
600 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 500 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 250 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

22638373242Omega - Team Professional Kft., 1151 Budapest, Horváth Mihály Utca 4.

sorszám 9 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 5. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 100 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.

sorszám 8 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 03-09-104241 Adószám 11377634-2-03 Székhely 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 5. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 295 425 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 595 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 650 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 5. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 908 029 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

Budapest, Zsombor Utca 15.
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6248Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

7012UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6669DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

6018B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

8604S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorszám 15 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-959127 
Adószám 23302372-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs út 27. 4. em. 12. 5. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány
(Ft/hó): 10 100 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 550 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 
2 000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum
4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (
igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya 
alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget
tett;

23302372241Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Orbán Balázs Utca 27

sorszám 14 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság K & K International Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 13-09-135174 Adószám 12425606-2-
13 Székhely 2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4. Cégjegyzékszám 01-09-182163 Adószám 24783204-2-42 Székhely 1156 
Budapest, Nyírpalota út 36. 7. em. 47. 5. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 16 323 915 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 2 050 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 6 994 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 3 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás megadására vagy indokolásra.

12425606213SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
2100 Gödöllő, Semmelweis Utca 27

sorszám 13 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 01-09-697037 Adószám 12657221-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs utca 27. 4. em. 12. 5. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 995 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 530 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 800 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás 
megadására vagy indokolásra.

12657221241MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, 
Orbán Balázs Utca 27

műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
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sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi Út 59/
b.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritérium (1-3. részszempont) és az eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja 
esetén: fordított arányosítás, takarítási munka minőségének ellenőrzése esetén: pontozás. Takarítási munka minőségének havonta egy 
alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával: igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

6262Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

4122SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6376MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8527O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

7268EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft.

Szöveges értékelés:

7515Omega - Team Professional Kft.

Szöveges értékelés:

9913Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

9107S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8691Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6540BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Alexandra és Dóra Kft. Cégjegyzékszám 13-09-120303 Adószám 11931036-2-13 Székhely 
2083 Solymár, Meredek utca 15-17. - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt 
kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumok tartalmának: Ajánlattevő 5. részben benyújtott
felolvasólapján az „Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, 
de maximum 4 munkanap):” szempontra „0” értéket adott meg. A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rögzítik: „
33.3.4. A Felolvasólapon az ajánlati árat a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően pozitív egész számban kell megadni, 
egész Ft-ban, Ft/fő/órában és egész munkanapban.„ A Közbeszerzések Tanácsának 2016. december 21. számú (2019/147.) 
útmutatója szerint: „A hiánypótlás jogintézményének abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett 
megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség
beállt.” A felolvasólapon hiány nem áll fenn, hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés nem irányulhat a beállott ajánlati kötöttség 
megváltoztatására és a kialakult versenysorrend megváltoztatására, az ajánlatból más számszaki következtetésszámítással nem 
vonható le, így számítási hiba javítás sem értelmezhető, illetve olyan tartományban tett ajánlatot, melyben az ajánlat nem 
fogadható el, és más ajánlattevők ajánlataival sem összehasonlítható, illetve a 0-val való szorzás a megadott számítási képlettel 
sem értelmezhető, ezért a Kbt. 73.§ (1) e) pontja alapján érvénytelen. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem volt lehetősége 
hiánypótlás keretében reparáltatni a felolvasólapon megadott értékeket. A döntéshozó a BB javaslatára a Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította az ajánlattevő ajánlatait 2019. február 28-án meghozott közbenső 
döntésében.

11931036213Alexandra és Dóra Kft., 2083 Solymár, Meredek Utca 15-17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 5. rész 6. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 100 000 7. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 8. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 9. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 10. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelmények mindegyikének; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tett; - A fenti ajánlat, a felhívásban előírt igazolások benyújtását követő érvényességére és érvénytelenségére, valamint az 
érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban 
foglaltakra tekintettel történő értékelése: - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok 
hatálya alatt; - Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást a 5.ajánlattételi rész 
tekintetében - ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

• takarítási részfeladatok • nagytakarítás

nem ismert
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sorszám 3 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. Cégjegyzékszám 01-09-880909 Adószám 13939683-2-
42 Székhely 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 683 347 
2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 800 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 200 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

sorszám 2 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N 
Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044642 Adószám 12698084-2-44 Székhely 1149 
Budapest, Angol utca 77. Cégjegyzékszám 05-10-000479 Adószám 23480874-2-05 Székhely 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 6. 
rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 597 594 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 628 3. Rendkívüli alkalmi 
jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 687 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 6. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 999 197 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

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

18A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - 06 Fekete,Németvölgyi,TamásiRész száma, elnevezése:

Igen
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sorszám 8 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 03-09-104241 Adószám 11377634-2-03 Székhely 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 6. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 221 284 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 595 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 650 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 6. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 551 616 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 6 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044755 Adószám 12839023-2-43 
Székhely 1204 Budapest, Török Flóris u 114. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 547 000 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 1 814 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 928 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 5 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 01-09-914812 Adószám 11066901-2-41 Székhely 1047 Budapest, Attila utca 34. 6. rész 1. egyösszegű havi 
takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 454 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 000 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 540 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

sorszám 4 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 09-10-000399 Adószám 13646231-2-09 Székhely 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 6. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 229 487 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 262 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 4 524 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok és 
dokumentumok alapján értékelte ajánlatát.
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sorszám 14 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 01-10-049198 Adószám 25868153-2-41 Székhely 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 6. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 667 053 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 534 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 488 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

sorszám 13 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: FÜMACOM Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 07-09-
022781 Adószám 24090122-2-07 Székhely 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán utca 25. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj 
átalány (Ft/hó): 3 968 046 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 700 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő
/óra): 1 680 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de 
maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával
(igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya 
alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget
tett;

24090122207FÜMACOM Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság, 2484 Gárdony, Mikszáth Kálmán Utca 25

sorszám 12 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-048010 
Adószám 24851862-2-42 Székhely 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 4. em 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (
Ft/hó): 4 138 272 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 750 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 
000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

24851862242Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36

sorszám 11 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft. Cégjegyzékszám 01-09-915980 Adószám 
14704611-2-41 Székhely 1138 Budapest, Váci út 152-156. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 200 000 2. 
portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 995 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 995 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
2 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

14704611241EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Omega - Team Professional Kft. Cégjegyzékszám 01-09-936942 Adószám 
22638373-2-42 Székhely 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 972 
800 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 500 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 250 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

22638373242Omega - Team Professional Kft., 1151 Budapest, Horváth Mihály Utca 4.

sorszám 9 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 6. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 2 973 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.
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6304BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:

6042Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6878UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6571DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

6078B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

8171S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorszám 17 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-959127 
Adószám 23302372-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs út 27. 4. em. 12. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány
(Ft/hó): 7 500 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 550 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 
000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23302372241Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Orbán Balázs Utca 27

sorszám 16 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság K & K International Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 13-09-135174 Adószám 12425606-2-
13 Székhely 2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4. Cégjegyzékszám 01-09-182163 Adószám 24783204-2-42 Székhely 1156 
Budapest, Nyírpalota út 36. 7. em. 47. 6. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 13 077 136 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 2 050 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 6 994 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 3 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás megadására vagy indokolásra.

12425606213SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
2100 Gödöllő, Semmelweis Utca 27

sorszám 15 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 01-09-697037 Adószám 12657221-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs utca 27. 4. em. 12. 6. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 7 425 818 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 530 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 800 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás 
megadására vagy indokolásra.

12657221241MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, 
Orbán Balázs Utca 27
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritérium (1-3. részszempont) és az eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja 
esetén: fordított arányosítás, takarítási munka minőségének ellenőrzése esetén: pontozás. Takarítási munka minőségének havonta egy 
alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával: igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

6215Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

4003SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

6331MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8538O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

7973FÜMACOM Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

7648Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.

Szöveges értékelés:

6498EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft.

Szöveges értékelés:

7198Omega - Team Professional Kft.

Szöveges értékelés:

9913Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8949S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8700Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Szöveges értékelés:
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ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Fábián Ház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság Cégjegyzékszám 13-
09-109067 Adószám 13777250-2-13 Székhely 2083 Solymár, Árpád utca 10. - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a 
lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmának: Ajánlattevő 6. részben benyújtott felolvasólapján az „Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (
kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):” szempontra „0” értéket adott meg. A 
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok rögzítik: „33.3.4. A Felolvasólapon az ajánlati árat a matematikai kerekítés 
szabályainak megfelelően pozitív egész számban kell megadni, egész Ft-ban, Ft/fő/órában és egész munkanapban.„ A 
Közbeszerzések Tanácsának 2016. december 21. számú (2019/147.) útmutatója szerint: „A hiánypótlás jogintézményének 
abszolút korlátját képezi az az elvárás, hogy az ajánlattevő az általa tett megajánlást ne változtathassa meg, illetőleg az 
elmulasztott megajánlást ne tehesse meg azt követően, hogy az ajánlati kötöttség beállt.” A felolvasólapon hiány nem áll fenn, 
hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés nem irányulhat a beállott ajánlati kötöttség megváltoztatására és a kialakult 
versenysorrend megváltoztatására, az ajánlatból más számszaki következtetésszámítással nem vonható le, így számítási hiba 
javítás sem értelmezhető, illetve olyan tartományban tett ajánlatot, melyben az ajánlat nem fogadható el, és más ajánlattevők 
ajánlataival sem összehasonlítható, illetve a 0-val való szorzás a megadott számítási képlettel sem értelmezhető, ezért a Kbt. 73.§

13777250213Fábián Ház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság, 2083 Solymár, Árpád Utca 
10

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 6. rész 6. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 2 973 000 7. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 8. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 9. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 10. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 
követelmények mindegyikének; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tett; - A fenti ajánlat, a felhívásban előírt igazolások benyújtását követő érvényességére és érvénytelenségére, valamint az 
érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-78. §-ban 
foglaltakra tekintettel történő értékelése: - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok 
hatálya alatt; - Az ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének; - A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást a 6. ajánlattételi rész 
tekintetében - ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi Út 59/
b.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

• takarítási részfeladatok • nagytakarítás

nem ismert
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sorszám 2 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság B+N 
Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044642 Adószám 12698084-2-44 Székhely 1149 
Budapest, Angol utca 77. Cégjegyzékszám 05-10-000479 Adószám 23480874-2-05 Székhely 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. 7. 
rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 6 722 230 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 628 3. Rendkívüli alkalmi 
jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 687 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

sorszám 1 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 18-10-100724 Adószám 23490103-2-18 Székhely 9600 Sárvár, Batthyány utca 63. 7. rész 2. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 721 994 3. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 650 4. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 370 5. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 6. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

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

16A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - 07 Solti,Városmajori,VirányosRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

(1) e) pontja alapján érvénytelen. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem volt lehetősége hiánypótlás keretében reparáltatni a 
felolvasólapon megadott értékeket. A döntéshozó a BB javaslatára a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné 
nyilvánította az ajánlattevő ajánlatait 2019. február 28-án meghozott közbenső döntésében.

Igen
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sorszám 8 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 03-09-104241 Adószám 11377634-2-03 Székhely 6000 Kecskemét, Szív u. 6. 7. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 897 203 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 595 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 650 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 

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

sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 7. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 040 576 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 6 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: BBM Budaber Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-044755 Adószám 12839023-2-43 
Székhely 1204 Budapest, Török Flóris u 114. 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 673 000 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 1 814 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 928 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

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

sorszám 5 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 01-09-914812 Adószám 11066901-2-41 Székhely 1047 Budapest, Attila utca 34. 7. rész 1. egyösszegű havi 
takarítási díj átalány (Ft/hó): 8 193 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 000 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 540 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

11066901241Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, 
Attila Utca 34

sorszám 4 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 09-10-000399 Adószám 13646231-2-09 Székhely 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19. 7. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 794 172 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 2 262 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 4 524 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4025 Debrecen, 
Simonffy Utca 17-19.

sorszám 3 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. Cégjegyzékszám 01-09-880909 Adószám 13939683-2-
42 Székhely 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84. 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 7 328 390 
2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 800 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 200 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így Ajánlatkérő a rendelkezésére álló adatok és 
dokumentumok alapján értékelte ajánlatát.

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32
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sorszám 14 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

12657221241MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, 
Orbán Balázs Utca 27

sorszám 13 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám 01-10-049198 Adószám 25868153-2-41 Székhely 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. 7. rész 1. egyösszegű 
havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 570 554 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 534 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 488 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

25868153241O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 Budapest, Ráby Mátyás 
Utca 26

sorszám 12 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-048010 
Adószám 24851862-2-42 Székhely 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 4. em 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (
Ft/hó): 4 360 632 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 750 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 
000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

24851862242Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36

sorszám 11 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft. Cégjegyzékszám 01-09-915980 Adószám 
14704611-2-41 Székhely 1138 Budapest, Váci út 152-156. 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 5 450 000 2. 
portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 995 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 995 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
2 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

14704611241EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

sorszám 10 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Omega - Team Professional Kft. Cégjegyzékszám 01-09-936942 Adószám 
22638373-2-42 Székhely 1151 Budapest, Horváth Mihály utca 4. 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 4 869 
600 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 500 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 250 4. Eseti 
szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap):
1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

22638373242Omega - Team Professional Kft., 1151 Budapest, Horváth Mihály Utca 4.

sorszám 9 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 09-09-009584 Adószám 13021690-2-09 Székhely 4027 Debrecen, Füredi út 59. B. ép. 7. rész 1. egyösszegű havi
takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 712 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 200 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok 
ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 500 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől 
számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő 
ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a 
felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a 
műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.

megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő 
határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
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9514Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Szöveges értékelés:

5786BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:

5589Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

5987UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

6030DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

5684B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Szöveges értékelés:

7674S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

sorszám 16 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 01-09-959127 
Adószám 23302372-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs út 27. 4. em. 12. 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány
(Ft/hó): 9 150 000 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 550 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 2 
000 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4
munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem):
Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az 
ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ezért érvényes; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

23302372241Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság, 1037 Budapest, Orbán Balázs Utca 27

sorszám 15 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság K & K International Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 13-09-135174 Adószám 12425606-2-
13 Székhely 2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4. Cégjegyzékszám 01-09-182163 Adószám 24783204-2-42 Székhely 1156 
Budapest, Nyírpalota út 36. 7. em. 47. 7. rész 1. egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 14 468 371 2. portaszolgálat 
óradíj (Ft/fő/óra): 2 050 3. Rendkívüli alkalmi jellegű feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 6 994 4. Eseti szolgáltatás 
megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 3 5. 
Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat 
mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért 
érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás megadására vagy indokolásra.

12425606213SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
2100 Gödöllő, Semmelweis Utca 27

Cégjegyzékszám 01-09-697037 Adószám 12657221-2-41 Székhely 1037 Budapest, Orbán Balázs utca 27. 4. em. 12. 7. rész 1. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 9 300 864 2. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 530 3. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 800 4. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 5. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 
történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Ajánlattevőt nem hívtuk fel hiánypótlásra, felvilágosítás 
megadására vagy indokolásra.
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sorszám 7 ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Cégjegyzékszám 01-10-045051 Adószám 12786293-2-43 Székhely 1119 Budapest, Zsombor utca 15. 8. rész 6. 
egyösszegű havi takarítási díj átalány (Ft/hó): 3 040 576 7. portaszolgálat óradíj (Ft/fő/óra): 1 499 8. Rendkívüli alkalmi jellegű 
feladatok ellátásának díja (Ft/fő/óra): 1 499 9. Eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja (kivétel havaria esetén), 
megrendeléstől számított (munkanap, de maximum 4 munkanap): 1 10. Takarítási munka minőségének havonta egy alkalommal 

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

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: „ár” kritérium (1-3. részszempont) és az eseti szolgáltatás megkezdésének időpontja 
esetén: fordított arányosítás, takarítási munka minőségének ellenőrzése esetén: pontozás. Takarítási munka minőségének havonta egy 
alkalommal történő ellenőrzése fluorescens technikával: igen válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

5894Angel Secret Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

3917SHIELD PROTECTION SERVICE Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

5964MÁTRA-SECURITY Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

7811O.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

7542Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.

Szöveges értékelés:

6429EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft.

Szöveges értékelés:

7330Omega - Team Professional Kft.

Szöveges értékelés:

9008Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

8235S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Részvénytársaság
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződések leghamarabb 2019.04.09. napján köthetők meg. A szerződések hatálybalépése nem függ további feltételtől.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.09Lejárata:2019.03.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

történő ellenőrzése fluorescens technikával (igen-nem): Igen - Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján 
sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának,
a műszaki leírás, valamint a jogszabályok előírásainak, ezért érvényes; - Az ajánlattevő megfelel a felhívásban előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének; - Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal 
eleget tett; - Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; - Az ajánlattevő a 
benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének; - A fenti érvényes ajánlat
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást a 7. ajánlattételi rész tekintetében. - ajánlata megfelel a rendelkezésre 
álló fedezetnek.

Maga hajtja végre a központi ügyeleti rendszerrel kapcsolatos szolgáltatást, technikai eszközök, személyzet biztosítását, szakmai
irányítást, oktatást, adminisztrációt, koordinációt, az ezen felüli takarítási és portaszolgálati feladatokra alvállalkozót v

nem ismert

2019.03.29

2019.03.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.03.26 15:51:00 hovanscsina

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az eljárás 7 ajánlattételi részében 20 ajánlattevőtől összesen 108 ajánlat érkezett, melyből 5 volt érvénytelen. Ajánlatkérő az 
értékelésnél két tizedesjegyig számolt, azonban az EKR csak egész szám feltüntetését engedi. A közbeszerzési eljárás kormányzati 
folyamatba épített ellenőrzéssel folyt le, Ajánlatkérő 2019.03.28. napján kapott támogató zárótanúsítványt az eljárásra.

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:




