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II. szakasz: Tirgy

11.1.]) A kiizbeszerz6s tirgy a: Az MTA TTK epi.ileteben takarit6si szolg|ltattts megrendelese
II. I atarozas

II.2) A kiizbeszerz6s men

IV.1.1) A Kbt. mely r6sze, illetve fejezete szerinti eljfrris kertilt alkalmazisra:
Kbt. Harmadik rdsze

IV.1.2) Az elj6r6s fajtfja: Kbt. 112. $ (1) bekezdds b) es 113. $ szerinti nyilt

1V.1.4) Hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalisos eljirris eset6n az eljr{rds alkalmazirsdt megalapozti

kiiriilm6nyek ismertet6se:
) Admi form6 i6k

V. szakaszz Az eljd'rhs eredmdnYe
A szerz6d6s szdma: [1] R6sz sz6ma:
szolg6ltat6s megrendelese
Az eljirts eredmenyes volt X igen O nem

2 
;11 Unevez6s: Az MTA TTK 6piilet6ben takarit6si

V.l Ered telen eli6rilssal ka latos informici6'

V cloinisztra n
z6t0tel'
t lt lt lt l/s t lt lt l-t lt lt
itoben: ' []t ltlt ltl/t ltl

rrilru l
l)ll (KE-szdm/dvszdm)

1Y.2.2) Hirdetm6ny kdzzltltele n6lkiil induki eljrirfs eset6n az eljdrrist megindit6 felhivtis

megffild6s6nek, illet6leg a Kiizbeszerz6si Hat6sig tfilkoztatfs6nak napja: 2 2016. oktober 18.

tV.2.3) Az ellzetes piaci konzultdci6k eredm6ny6nek ismertet6se 6rdek6ben tett int6zked6sek

ismertetdse:'

tiv

II.2.l) A kiizbeszerz6s mennyis6ge: Az MTA TTK 6ptiletdben takarit6si szolgiitattts megrendel

l2 h6nap + 12 h6nap opcion6lis, valamint opcion6lisan nagytakarit6si szolg6ltat6s megrendelese.

Irod6kb6l, vizes helyisdgekbol, laborokb6l, orvosi szob6kb6l 6s tblyosokb6l 6116 6ptiletnek a

Kozbeszerz6si dokumentumban meghattrozottak szerinti napi es heti takarit6sa, a napi takarit6s

egyidoben minimum 10 fovel, valamint az ep:f.lel higi6niai anyagokkal (toalett papir

papirkeztorlo, folydkony szappan, szemeteszs6k stb.) val6 folyamatos ell6t6sa osszesen mtntegy

io dolgozoi ldtsz6m es heti +0 6ras munkaido figyelembev6tel6vel Aj6nlatkero sz6khelydn l2 ht

+ l2 h6nap opci6 idotartamra, valamint opcionflisan nagytakaritasi feladatok. A szerzodes

teljesit6sben szemdlyesen rdsztvevok, csak bejegyz6s nelkiili erkolcsi brzonyitvinnyal rendelkezc

zem6lyek lehetnek.

IV. szakasz: Eljfrris

V.l.l) A befejezetlen eljrirds oka
O A kozbeszerz6si eljar6st eredmenytelennek minositett6k.



Az eredm6nytelens6g indoka:
A szerzodes megkotes6t megta

.1.2) A befejezetlen eljdrrist kiivet6en indul-e rij eljrir6s o igen o nem

.1.3) Az 6rv6nyes aj{nlatot tev6k 2

Aj6nlattevok neve ds cime alkalmassiiguk indokoliisa es aj6nlatuknak az ertekeldsi szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az 0w6nytelen ajfnlatot tev6k

z ervdnltelen aj6nlatot tevok neve, cime €,s az6rvdnytelensdg indoka:

Y.2 Az e rfs eredm6n
.2.1) Ajrlnlatokra vonatkoz6 inform6ci6k

A be6rkezett ajanlatok sz6ma: [7]
V.2.2) Lz flwflnyes ajdnlatot tev6k
Aj6nlattevok neve, cime es-adp--s.zama alkalmass6guk indokol6sa 6s aj6nlatuknak az drt6keldsi
szempont szerinti tartalmi eleme(i)

leeaClean 2001. Kf! (szekhely:2045 Tcjrctkb6lint, Bajcsy-Zs. u.32., ad,6szitm: 1273g692-2-13.)
akarf tiisi szolgiitattts nett6 hav i ttaliny ar a 2.04g .g 7 g, - tiurno
agytakaritits nett6 darab ttaliny i ira 2.379.390,_ HUF/db
agytakaritirs elvdgzesdnek v6llalt idotartamanapokban (minimum 7 nap) 7 nap

Unilzol L6tesitm6nygazd,illkodisiZrt. (szdkhely:4025 Debrecen, Simonffy u. l7-19. adoszitm:
13646231-2-09. \

akarf t6si szolgtitatits nett6 havi italfuny 6r a 2.g 53 .00 7, - HUF/h6
t6s nett6 darab ataliny i ira 3.566.707,- HUF/db

agytakaritits elvdgzdsdnek vdllalt id6tartama napokban (minimum 7 nap) 7 nap

.2.3) Az ajr{nlatok 6rt6kel6se 2

(Az aldbbi tdbldzatban adia meg. A tdbldzatnak az ajdnlattevd neve alatti osztott oszlop bal
oldaldra az adott ajdnlatnak az adott rdszszempont szerinti tartalmi elemeire adott ertdkeldsi

ilszdmot, jobb oldaldra pedig az drtdkeldsi pontszdmnak a sulyszdmmal kialakitott szorzatat kell
rni.

Az ajilnlattevo neve:
Mega Clean 2001. Kft.

Az ajitnlattevo neve:
Uniszol

L6tesitm6nygazdilkod6si
Zrt

A
rdszszempontok

rdszszempondai
(adott esetben

alszempondai is)

srilysz6mai
(adott esetben az

alszempontok
srilysz6mai is)

Ert6keldsi
pontsz6m

Ertdkeldsi
pontsz6m

Ertekel6si
pontsz6m es

srilysz6m
szorzata

Takaritrisi
szolgiiltat6s nett6

aianlati itr/h5
Nagytakarit6s nett6

aianlati ar/db



Nagytakarit6s
vdgzds6nek v6llal

idotartama
(minimum 7

A srilysz6mmal
szorzotl
ertdkeldsi
pontsz6mok
osszegei

aj6nlattevonk6nt:

Adott esetben a rdszszempontokra adott pontszitm szoveges 6rtekel6se:

V.2.4) Az aj6nlatok 6rt6kel6se sordn adhat6 pontszd r als6 6s fels6 hatf ra: '
A maxim6lis pontsz6m (Pmax) 100 pont, illetve a minim6lis pontsz6m (Pmin) 1 pont.

V.2.5) Az ajrinlatok 6rt6kel6se sorfn m6dszernek (m6dszereknek) az ismertet6se, amellyel az

aj6nlatk6r6 megadta az ajhnlatok r6szszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se

rhn a ponthatirok kiiziitti pontszdmot: '
forditott ar6nyosit6s m6dszere szerint tort6nik a pontoz6s: legalacsonyabb 6rt6k a legkedvezo

z aj1nlatkero erre a legkedve zobb tartalmi elemre a maxim6lis pontot (felso ponthat6r) adja, a ttib

.ianlat tartalmi elemere pedig a legkedvezobb tartalmi elemhez viszonyitva arA:nyosan sz6molja ki

sz6mokat. A sz1miths az alirbbi k6plet szerint tortenik azzal a kitdtellel, hogy Alegjobb

egalacsonyabb erteket jelenti az adott szempontn6l.
: (Alegjobb/Avizsg6lt) * (Pmax - Pmin) + Pmin

: a vizsg6lt ajanlati elem adott alszempontra vonatkozo pontsz6ma

Pmax: a pontskrlla felso hat6ra

Pmin: a pontsk6la als6 hat6ra

Alegjobb: a legelonyosebb aj6nlat tartalmi ertdke

Av i z s g6lt : a v tzsgilt aj 6nl at tartalmi 6.t!\. ;

.2.6) Anyertes ajdnlattev6 neve, cime, ad(cziiga, az ellenszolgriltatfs iisszege 6s ajdnlata

{laszt:isinak indokai:

( szekhely : 204 5 Torokb6lint, Baj cs y -zs. u. 32., ad6szitm: 127 3 8692-2- 1 3 .)

akarit6si szolgirltatds nett6 havi 6tal6ny 6r a 2.048.878,- HUF/h6
ytakaritds nett6 darab italtny i ira 2.379.380,- HUF/db

akarit6s elvdgzesenek v6llalt idotartama napokban (minimum 7 nap) 7 nap

Aj6nlattevok ajdnlata 6rvdnyes, megfelel a felhiv6sban, a kozbeszerzesi dokumentumban 6s a

iogszab6lyokban foglaltaknak, nevezett aj6nlat tartalmazza az ertekelesi szempontok szerint a

legkedvezobb aj6nlatot, az ajtnlati 6r a megemelt rendelkezesre 6llo anyagi fedezel mertekenek

V.2.7) A nyertes ajfnlatot kiivet6 legkedvezdbb ajrinlatot tev6 neve' cime, ad(SZ{nqtu az

ellenszolg:iltat:is 0sszege 6s ajdnlata kiv6laszt6srinak indokai: 2

V.2.S) Alvillalkoz6(k) ig6nybe v6tele 2 O igen X nem

A nyertes aj6nlattevo aj6nlat6ban a kozbeszerzesnek az(ok) a resze(i), amely(ek)nek teljesitesdhez

az aj6nlattevo alv6llalkoz6t kiv6n igenybe venni:
A nyertes aj6nlatot koveto legkedvezobb aj6nlatot tevo aj6nlat6ban a kozbeszerzesnek az(ok) a

r6sze(i), amely(ek)nek teljesii6s6hez az ajinlattevo alv6llalkozotkivtn igdnybe venni: 2

V .2.9\ Alvrillalkozri(k) m ez 6 s e., "adp""s,zii"noa :'
V.2.10) Az alkalmassfg igazolfs:iban r6szt vev6 szervezetek'



rz eroforrest nyrijt6 szervezet(ek),"ad-o-sz-a-m-a6s az alkalmass6gi kovetelmdny(ek) megjeloldse,
mely(ek) igazol6sa erdekdben az aifunlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tfmaszkodik a nyertes
j 6nl attevo aj itnlati-}:r an:
rz eroforr6st nyrijt6 szervezet(ek),"a-d-6.saa-m-a es az alkalmass6gi kcivetelm6ny(ek) megjeloldse,
mely(ek) igazol|sa drdekdben az ajilnlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tamaslkodik a nyertes
j 6nlatot koveto legkedvezobb aj rinlatot tevo ajinlatihan:

V.2.ll) Az flw6nytelen ajrinlatot tev6k 2

Az ervenyt.elen aj6nlatot tevok neve, cime , ad-o*sz?-ma es az ervenytelenseg indoka:
AMANDA CLEAR KFT. (szdkhely: I 144. Budapest, Ftired i u. 5la 8l3t .id6szftm: 1190905 t-2-42.

; Jrinosik 6s T{rsai Kft. (sz6kh ely:1047 Budapest, Attila u.34., adoszhm: l106690l-2-41 .) aj1nlt
Kbt. 73. $ (l) bek e) pontja alapjtn, figyelemm el ana,hogy azaj6nlattevok egy6ltakin n.- .rutolt

be szakmai mtiszaki ajdnlatot, ezert az aj6nlatukb6l nem rlllapithat6 meg a mriszaki megfelelosdg.
Kristfly-Mix Kereskedelmi 6s Szolgiltatri Kft. (sz6khely:1068 Budapest, Kirrily u. g-0. ad6szin:
I1788515-2-42.) a Kbt' 73. $ (l) bek e) pontja alapjin, figyelemmel aria, hagy azajiinlattevo nem
:satolt be hi6nyp6tl6st, az eredeti ajtnlatilbanhirinyos a Takarit6si szolg6ltati-, t"iraiu, es teljesen
hiinyzik a Nagytakaritasi feladatok bemutatasa, ezert ajilnlata nem felel meg a mriszaki leiriisban
foglaltaknak.
LATEREX tizemeltet6 Kft. (szdkhely: 1095 Budapest, Hiddpito u. 1 -12., ad,osz6m:2539g791-2
43.) 6s LD Clean Kft. (szdkhely:7400 Kaposv6r, F5 u. 12.Il16. ad6sz6m: 2574707g-2-14.) kozi)
Lj6nlattevok ajdnlata a Kbt. 73. $ (2) bekezddse alapjin, mivel aj6nlattevo ajinlata ar6nytalanul
J acsony ellenszo I 96ltatdst tartalmaz a Nagytakarit6si szol g6ltat6s tekintetdben.

Greco Kft. (szdkhely: 1203 Budapest H6rsfa Set6ny lg.Vl31. ad6sz6m:122g7653-2-43.) aKbt.73.
$ (2) bekezdese alapjtn drvdnytelen, mivel aj6nlattevo ajftnlata ar6nytalanul alacsony
llenszolg6ltat6st tartalmaz a Nagytakaritasi szolgdltat6s tekintetdben, valamint a Kbt. 73. $ (lekezdds e) pontja alapj6n, mert Aj6nlattevo nem teljesitette a hi6nyp6tl6si felhivasban foglaltakat.

I.1.1) A szerz6d6skiit6si morat6rium id6tartama
Kezdete: (2 0 I 7. 0 I . 2 3.) I Lejdrata: (2 0 I 7. 0 2. 0 2. )

1.1.2) Az tjaz 2017.01. 20.
I.1.3) Az iisszegez6s

VI.l.4) Az ez6s mridositrisdnak indoka: 2

vI.l.5) Az iisszegez6s mridositrisrinak id6pontja: , (dddd/hh/ro
I.1.6) A m6dositott iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: 2 

1ddd6/hh/nn
1.1.7) Az javit{srinak indoka: 2

I.1.8) Az iisszegez6s javitris:inak iddpontja: 2 
6eeA/hh/nn1

vI.r.9) A javftott iisszegez6s megkiild6s6nek id6po ntja:2 (ddde/hh/nn)
.1.10) Tovribbi inform{ci6k: 2

VI. szakasz: Kieg6szit6 inform:icirik
VI.1) Tov{bbi informrici6k: 2

I

2

szilksdg szerinti szdmban ismdtelje meg
adott esetben

/

4


