
Osszegezes az ajanlatok e1iiraldSar61

1. Az ajanlatkero neve es dme: Matrai Gyogyintezet; 3233 Matrahaza, 7151. hrsz.
2. A kozbeszerzes tlirgya es mennyisege: I
A kozbeszerzes targya:
Magy- arza- veda szolgaltatas, rendeszetiJeladatok eUatasa- 2013..
A kozbeszerzes mennyisege:
Matrai Gyogyintezet matrahazai es kekestetai telephelyein arzo-

I

vedo szalgaltatas es rendeszeti tevekenyeg
ellatasa 12 honap idotartamban.
A beszerzes targyanak reszletes bemutatasat es a muszaki leirast aJ AD tartalmazza, melyet a nyertes ajanlattevo
altaI elkeszitendo arszalgalati utasitasba be kell epiteni.
3. A valasztott eljanis fajtaja: Kbt. 122. § (7) bekezdtis a) panUa sze linti hirdetmeny nelkali targyalasas eljaras.
4. * Hirdetmeny nelkiili targyalasos eljaras eseten az eljaras alkalmazasat megalapoz6 koriilmenyek ismertetese: A
Kbt. 122. § (7) bekezdes a) panUa figyelembe vetelevel a kozbesze zes targyat kepezo szalgaltatas becsalt erteke
nem eri el a 25.000.000,- Ft- at.
5.* Hivatkozas az elozetes osszesitett tajekoztat6ra, illetve az idoszakos elozetes tajekoztat6ra es kozzetetelenek

napja:
6. Hivatkozas az eljarast megindit6, illetve meghirdeto hirdetmenyre (felhivasra) es

kozzetetelenek!megkiildesenek napja: 2013 szeptember 20 I
7. a) Eredmenyes volt-e az eljaras: Igen
b)* Eredmenytelen eljaras eseten az eredmenytelenseg indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdes d) pontja

szerinti eredmenytelensegi esetben a kozbeszerzesre tervezett anyagi fedezet 6sszege, es annak megadasa, hogy az
mikor es milyen okb61 keriilt elvonasra, atcsoportosftasra:

c)* Az eredmenytelen eljarast kovetoen indul-e uj eljaras:
8. A benyujtott ajanlatok szama (reszajanlat-teteli lehetoseg eseten ~eszenkent): 3.
9. a) Az ervenyes ajanlatot tevok neve, dme, alkalmassaguk indo olasa es ajanlatuknak az ertekelesi szempont -

az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak reszszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei
(reszajanlat-teteli lehetoseg eseten reszenkent):

Ajanlattevo neve
Ajanlattevo cime
Biralati szempontak szamszerusitheto adatai

United Security Service Kft.
1123 Budapest, Ban u. lIB.

Ajanlati ar (megbizasi dij)
I .

netto1.900.250,- Ft + t4rvenyes AFAlho

Ajanlattevo valamennyi- az eljarast megindito Jelhivasban eloirt- alkalmassagi kriteriumnak megfelelt,
eloirasszerilen igazalta.

b)* * Az a) pont szerinti ajanlatok ertekelese a kovetkezo tablazat

l
ba foglalva (reszajanlatteteli lehetoseg eseten

reszenkent):

Az aianlattevo neve: t}..zajanlattevo neve: Az ajanlattevo neve:
Az elbfralas A Ertekelesi Ertekelesi Er'tekeiesi Ertekelesi Ertekelesi Ertekelesi

reszszempontjai reszszempon tok pontszam pontszam po!ntszam pontszam pontszam pontszam
(adott esetben sulyszamai (adott es sulyszam es sulyszam es sulyszam

aiszempontjai is) esetben az szorzata

I
szorzata szorzata

alszempontok
sulyszamai is)
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I
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I
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A sulyszammal
szorzott
ertekelesi
pontszamok
osszegei
ajanlattevonkent:
Adot! ",,'boo , ,',,,,,mponlo!cra ,dott ponl,,'m ''"''g"' ''''Ire,,!,

(A tablazatnak az ajanlattevok nevei alatti osztott OSZlopainaJ bal oldalara az adott ajanlatnak az adott
reszszempont szerinti tartalmi elemeire adott ertekelesi pontszamot, j<Dbboldalara pedig az ertekelesi pontszamnak a
sulyszammal kialakftott szorzatat kell beirni.) I

c)** Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten az ertekeles soran adhato pontszam also es felso
hataranak megadasa: I

d)** Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat kivalasztasa eseten annak a m6dszernek (m6dszereknek) az
ismertetese, amellyel az ajanlatkero megadta az ajanlatok reszsze Ipontok szerinti tartalmi elemeinek ertekelese
saran a ponthatarok kozotti pontszamot:

10. Az ervenytelen ajanlatot tevok neve, dme es az ervenytelenseg indoka:

T,enkes Biztonsagtechnikai Kft. (2100 GodoLlif, Dozsa Gyorgy u. 6,9IA.):
Ervenytelenseg indoka:
A hianyp6tlasifelhiwis egyetlen pontjanak sem tett hatarid6ben eleget (nem nyujtott be semmilyen hianyp6tlast).
Ajanlattev6 altai becsatolt- rendelkezesre allasra vonatkoz6- nyilatkozat (ajanlat 7. olda/a) nem felel meg az
eljarast megindit6 felhivas (a tovabbiakban: AF) V5.s) ponrjaban, illetve az adott nyilatkozathoz fiiz6tt
ajanlatker6i labjegyzetben foglaltaknak (az un. ajanlaUeteli l1iYilatkozat 11. pontjaban nem jel6lt meg az
ajanlattev6 olyan szervezetet, melynek kapacitasara kivan tamaszk dni).
Ajanlattev6 ajanlata afenti indokokb61 a Kbt. 74. § (1) bekezdes eJ pontja alapjan ervenytelen.

Lord Security SzoLgaltato Kft. (1063 Budapest, Sziv u. 33.):
Ervenytelenseg indoka:
A hianyp6tlasifelhivas egyetlen pontjanak sem tett hatarid6ben eleget (nem nyujtott be semmilyen hianyp6tlast).
Ajanlattev6 altai becsatolt felolvas6lap (ajanlat 2. oldala) nem tartalmazza az ajanlattev6 telefon- es telefax
szamat.
Aj~.nl~ttev6 alta: ~ecsat~lt: rendelke:;es,:e allasra vonatkoz6- n li~~tkozat. (ajanlat 7. oldaLa). nem felel me~ az
eljarast megmdzto felhlvas (a tovabbtakban: AF) V5.s) ponljaban, llletve az adott nytlatkozathoz fuz6tt
ajanlatker6i labjegyzetben foglaltaknak (az un. ajanlaUeteli fyilatkozat 11. pontjaban nem jel6tt meg az
ajanLattev6 olyan szervezetet, melynek kapacitasara kivan tamasz~odni).
Ajanlattev6 ajanlatab6l hianyzik a teljesitesben reszt vev6 szakemberek ismertetetesere vonatkoz6 nyilatkozat
(illetve igazolasok). I
Ajanlattev6 ajanlata afenti indokb6l a Kbt. 74. § (I) bekezdes e) fJ,ontjaalapjan ervenytelen.

11. a) Eredmenyes eljaras eseten a nyertes ajanlattevo neve, cime, az ellenszolgaltatas osszege es ajanlata
kivalasztasanak indokai:

Ajanlattev6 neve
Ajanlattev6 cime
Biralati szempontok szamszeriisithet6 adatai

United Security Service Kft.
1123 Budapkst, Ban u. lIB.

Ajanlati ar (megbizasi dij) nett61.900.250,- Ft +/t6rvenyes AFAlh6



A /egalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatast tartalmazo egyediilikem ervenyes ajCmlatot tette.

b)* A nyertes ajanlatot ktivet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 neve, ime, az ellenszolgaltatas tisszege es ajanlata
kivaJasztasanak indokai:

12. * A ktizbeszerzesnek az(ok) a resze(i), ameJy(ek)nek teljesiteseHez az ajanlattev6 alvallalkoz6t kivan igenybe
venni: I

a) A nyertes ajanlattev6 ajanlataban: Portaszolgalat.
b)* A nyertes ajanlatot ktivet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban:
13. * A 12. pont szerinti resz(ek) tekinteteben a ktizbeszerzes er ekenek tiz szazalekat meghalad6 mertekben

igenybe venni kivant alvaUalkoz6(k), valamint a ktizbeszerzesnek az J szazalekos aranya, amelynek teljeslteseben a
megjeltilt alvallalkoz6k ktizre fognak miiktidni: I

a) A nyertes ajanlattev6 ajanlataban: Koger Biztonsagtechnikai Kji., 24 %.
b) * A nyertes ajanlatot ktivet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataban:
14. * Az alkalmassag igazolasaban reszt vev6 szervezetek, es aion alkalmassagi ktivetelmenyek megjeltilese,

amelyek igazolasa erdekeben az ajanlattev6 ezen szervezet erOforrasai;a (is) tamaszkodik:
a) A nyertes ajanlattev6 ajanlataban: I
b)* A nyertes ajanlatot ktiveto legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajanlataoan:
15. a) A szerz6desktitesi tilalmi id6szak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] Iezd6napja: 2013. oktober 29.
b) A szerz6desktitesi tilalmi id6szak [Kbt. 124. § (6) bekezdes] utols6 napja: 2013. november 7.
16. Az tisszegezes elkeszitesenek id6pontja: 2013. oktober 28.
17. Az tisszegezes megklildesenek id6pontja: 2013. oktober 28.
18. * Az tisszegezes m6dosftasanak indoka:
19. * Az tisszegezes m6dositasanak id6pontja:
20. * A m6dositott tisszegezes megktildesenek id6pontja:
21. * Az osszegezes javitasanak indoka:
22. * Az tisszegezes javitasanak id6pontja:
23. * A javitott tisszegezes megklildesenek id6pontja:
24. * Egyeb informaci6k:

A *-ga1megjeltilt pontokat csak akkor kell kittilteni, ha az abban foglalt eset fennall.
I

A **-gal megjeltilt pontokat csak akkor kell kittilteni, ha az ajanlatk 'r6 az tisszessegeben legel6nytisebb ajanlat
elbiralasi szempontot a1kalmazta.

Szilva~i Ogyvedl Iroda
dr. ?zll,vasi Denes 09yved
Adoszam: 18144246-2.10
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