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            Ellenjegyzem:  

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek
1

 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont  

Postai cím: Magyar tudósok körútja 2.                                   

Város: Budapest , Postai irányítószám:1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Az MTA TTK épületében élőerős személy- és vagyonvédelmi, továbbá 

porta és diszpécser szolgálati feladatok ellátása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Az év minden napján: 24 órában (7:00-7:00 között) 2 fő és munkanapokon: 9 órában (8:00-17:00 között) 

még 1 fő az alábbiak szerint. 

Őrzés védelmi, vagyonőri feladatok egy év időtartam alatt, napi 24 órában folyamatosan, 1 fő diszpécser 

és 

1 fő járőr egyidejű jelenlétével, munkanapokon 1 fő 9 órás portaszolgálattal kiegészítve. 

Teljesítendő órák: járőr és diszpécser: 1460 óra/hó [2 x 24 óra x 365 nap/ 12 hó], Összesen: 17 520 

óra/év. 

Teljesítendő porta szolgálat: havonta: 188 óra/hó [1x 9 óra x 250 munkanap /12 hónap], Összesen: 

2 256.óra/év. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész 

uniós értékhatár alatti, a Kbt.113.§  szerint 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:- 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
1

 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1
 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2
 2018/04/14 

https://uj.jogtar.hu/#lbj2id151237849325996e
https://uj.jogtar.hu/


IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése:
2
 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:  

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1
 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [1] Elnevezés: Vállalkozási szerződés 

Az eljárás eredményes volt X igen 0 nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2
 

 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették 

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i):  

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

 

 

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

ismertetése:
2
 

V.2 Az eljárás eredménye
2

 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: [14] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

Profil-Véd Kft. 1105 Budapest, Halom u. 36. 1.em. 6. (adószáma:13604271-2-42) 

Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban 

foglalt alkalmassági minimumkövetelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak és a közbeszerzési 

dokumentumok előírásainak megfelelően igazolta. Az ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban rögzített 

kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti elemei: Ajánlati ár: 22.722.624,- HUF (Ft) +Áfa,  

Az alkalmasságnál bemutatott legalább 1 fő szakembernek 1 éven (12 hónap) túli összesített 

többlettapasztalata: 45 hónap. 

Nevada Security Kft. 2016 Leányfalu, Sasülés u. 5. (adószáma:14965438-2-41) 

Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban 

foglalt alkalmassági minimumkövetelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak és a 



közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően igazolta. Az ajánlattevő nem áll az ajánlati 

felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti elemei: Ajánlati ár: 27.318.720,- HUF (Ft) +Áfa,  

Az alkalmasságnál bemutatott legalább 1 fő szakembernek 1 éven (12 hónap) túli összesített 

többlettapasztalata: 112 hónap. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
2 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Kbt.76.§ (2) bek. c.) pontja alapján a legjobb ár-érték arány 

értékelési szempontot alkalmazta. 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 

adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 

oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
  

Profil-Véd Kft. Nevada Kft. Polőr Kft. 

Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

Ajánlati ár 90 10 900 8,31 748,58 7,91 712,77 

Az 

alkalmasságnál 

bemutatott 

szakember 1 éven 

(12 hónap) túli 

összesített többlet 

tapasztalata 

(hónapban 

megadva) 

(minimum 0 

hónap – 

maximum 24 

hónap 

10 10 100 10 100 10 100 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  
1000,00 

 
848,58 

 
812,77 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  
  

First Defence Kft. 
  

Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

Ajánlati ár 90 7,69 692,75    
 

Az 

alkalmasságnál 

10 10 100 
    



bemutatott 

szakember 1 éven 

(12 hónap) túli 

összesített többlet 

tapasztalata 

(hónapban 

megadva) 

(minimum 0 

hónap – 

maximum 24 

hónap 

A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  
792,75 

    

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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

valamennyi részszempont esetében: 0-10
2
 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 

ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés módszere az 1. rész-szempont esetében: A fordított 

arányosítás. Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében: Az egyenes arányosítás, összhangban a 

Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

alkalmazásáról szóló útmutatójában foglaltakkal (Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám, 2016. 

december 21.) 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai:  

Profil-Véd Kft. 1105 Budapest, Halom u. 36. 1.em. 6.(adószáma:13604271-2-42) 

Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban 

foglalt alkalmassági minimumkövetelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak és a közbeszerzési 

dokumentumok előírásainak megfelelően igazolta. Az ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban rögzített 

kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti elemei: Ajánlati ár: 22.722.624,- HUF (Ft) +Áfa,  

Az alkalmasságnál bemutatott legalább 1 fő szakembernek 1 éven (12 hónap) túli összesített 

többlettapasztalata: 45 hónap. 

Ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb ajánlat. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

 

Nevada Security Kft. 2016 Leányfalu, Sasülés u. 5.(adószáma:14965438-2-41) 

Ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban 

foglalt alkalmassági minimumkövetelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak és a 



közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően igazolta. Az ajánlattevő nem áll az ajánlati 

felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti elemei: Ajánlati ár: 27.318.720,- HUF (Ft) +Áfa,  

Az alkalmasságnál bemutatott legalább 1 fő szakembernek 1 éven (12 hónap) túli összesített 

többlettapasztalata: 112 hónap. 

Ajánlattevő ajánlata az értékelési szempontokra tekintettel második legkedvezőbb ajánlat. 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2
 X igen 0 nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: vagyonőr szakemberek biztosítása és diszpécser feladatok 

ellátása 

 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: élőerős személy- és 

vagyonvédelmi feladatok ellátása, portaszolgálati feladatok és diszpécser szolgálati feladatok ellátása 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Óhidy István egyéni vállalkozó (adószáma:45818026-

2-26) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
2 

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: - 

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: Nevada Kft. ajánlattevő Óhidy István ev.,(adószáma:  45818026) 

alkalmasság igazolására, valamint a 2.értékelési részszempont tekintetében figyelembe vett szakember. 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

 

POLŐR Kft. 1196 Budapest, Ady Endre út 51.adószáma: 12955945-2-43 

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak és az aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolás kérésnek nem 

tett eleget, így ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Továbbá ajánlattevő nem nyújtotta be 

indokolását a kirívóan alacsony ár vonatkozásában,  így a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem 

volt megállapítható, hogy a szerződés az adott áron teljesíthető. Ezen indokok alapján ajánlattevő ajánlata 

a Kbt.73.§ (1) bek.e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlati ára: 28.691.160.-Ft+Áfa. 

First Defence Kft. 2030 Érd, Nyitra u. 20., adószáma: 13362162-2-13 

Ajánlatkérő megítélése szerint, az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat Felolvasólapján az 1.értékelési 

részszempont tekintetében feltüntetett Ajánlati ár (nettó Ft) (1/A sz. melléklet szerinti nettó ajánlati 

összár1.+2.+3.) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni tervezett szerződés tárgyára, az 

Ajánlati Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (így különösen a műszaki leírásban) 

meghatározott teljes mennyiségre és a szerződés tárgyát képező feladat nagyságára tekintettel, 

aránytalanul alacsony összeget tartalmaz, Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján felkérte 

Ajánlattevőt, hogy az ajánlata Felolvasólapján az 1. értékelési részszempont tekintetében rögzített ajánlati 

árat indokolni szíveskedjen. Ajánlatkérő kérte, hogy az ajánlati ár objektív alapú, gazdasági észszerűséget 

bemutató részletes indokolását tényszerű adatokkal és/vagy számításokkal egyértelműen és pontosan 

támassza alá. Ajánlati ára: 29.52.480.-Ft 

Ajánlattevő indokolása során teljeskörű objektív alapú indokolást nem szolgáltatott az árképzésével 

kapcsolatosan, az ajánlatkérő által kért tényt, adatokat, kalkulációt részlegesen (nem teljeskörűen és nem 

lellő részletezettséggel) bocsátotta rendelkezésre, azokból a szerződésnek az adott áron való teljesíthetősége 

nem megállapítható. A közölt adatok nem támasztják alá minden kétséget kizáróan, hogy a szerződés az 



adott áron teljesíthető. Ezen indokok alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen. 

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

ismertetése:
2
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:
2 

 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2018/08/03) / Lejárata: (2018/08/12) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/07/31 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/08/02 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
2
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
2
 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:
2
 

Ajánlatkérő a az Ajánlati Felhívás 26.16. pontjában úgy rendelkezett., hogy alkalmazza a Kbt.81.§ (5) 

bekezdésétében foglaltakat, erre tekintettel az alábbi ajánlattevők ajánlata nem került elbírálásra.:  

Szentinel Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.1138 Budapest, Váci út 152-156 

Elit Security Group Kft. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 

Jánosik és Társai Kft. 1047 Budapest, Attila u. 34. 

Joy Security Kft. 2045 Törökbálint, Schmall Zsigmond u. 7/a. 

FRANK 54 Kft. 1224 Budapest, Dukát u. 50. 

T.O.M. Controll 2001 Zrt. 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26. 

S-Group Zrt. 9600 Sárvár, Batthyány u. 63. 

Bross Fr. Kft. 1147 Budapest, Jávorka Ádám u. 56. 

Gepárd Holding Security Zrt. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18. 

Bizalom Zrt. 1145 Budapest, Torontál u. 34. 

 

 

1
 szükség szerinti számban ismételje meg  

2
 adott esetben 

 

 


