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Örzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves
Megyei Kormányhivatal részére

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/42
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.04.09.
Iktatószám: 6390/2014
CPV Kód: 79711000-1;79713000-5;79714000-2
Ajánlatkérő: Heves Megyei Kormányhivatal

Teljesítés helye:

1. Élőerős őrzés-védelem: 3300 Eger, Kossuth L .u.
9. 3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 3300 Eger, Kossuth
L. u. 26. 3300 Eger, Klapka u. 1. 3300 Eger, Klapka u.
9. 3300 Eger, Barkóczy u. 7. 3300 Eger, Szarvas tér
1. 3300 Eger, Deák Ferenc u. 11-13. 3300 Eger,
Szvorényi u. 50. 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1.
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37 3200 Gyöngyös,
Kossuth L. u. 39. 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6.
3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 3000 Hatvan,
Balassi B. u. 14. 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48. 2.
távfelügyelet: 3300 Eger, Kossuth L .u. 9. 3300 Eger,
Kossuth L. u. 11. 3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 3300
Eger, Klapka u. 1. 3300 Eger, Klapka u. 9. 3300 Eger,
Barkóczy u. 7. 3300 Eger, Szarvas tér 1. 3300 Eger,
Deák Ferenc u. 11-13. 3300 Eger, Szvorényi u. 50.
3300 Eger, Faiskola u. 5. 3300 Eger, Szövetkezet u.
4. 3300 Eger, Szövetkezet u. 6. 3300 Eger,
Szövetkezet u. 8. 3300 Eger, „Nagylapos rutinpálya”
2371/13 hrsz. 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. 3200
Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 3200 Gyöngyös, Kossuth
L. u. 39. 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6. 3200
Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 3200 Gyöngyös, Dózsa
Gy. u. 20-27. 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 17. 3000
Hatvan, Balassi u. 2. 3000 Hatvan, Balassi u. 12.
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 3390 Füzesabony,
Széchenyi u. 7. 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24.
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 3360 Heves,
Szabadság u. 1/A 3360 Heves, Dobó u. 3. 3360
Heves, Hunyadi u. 25. 3250 Pétervására, Keglevich
u. 1. 3250 Pétervására, Rózsa u. 1.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.04.30.

Nyertes ajánlattevő:
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Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal

Postai cím: Kossuth L. utca 9.

Város/Község: Eger

Postai irányítószám: 3300

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Lukács Tamás

Telefon: +36 36521565

E-mail: lukacst@heves.gov.hu

Fax: +36 36521527

Az ajánlatkérő általános címe (URL): heves.gov.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató
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 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

x Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): közigazgatás

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, 
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
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közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 23

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

1. Élőerős őrzés-védelem: 
3300 Eger, Kossuth L .u. 9. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 
3300 Eger, Klapka u. 1. 
3300 Eger, Klapka u. 9. 
3300 Eger, Barkóczy u. 7. 
3300 Eger, Szarvas tér 1. 
3300 Eger, Deák Ferenc u. 11-13. 
3300 Eger, Szvorényi u. 50. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. 
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6. 
3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48. 
2. távfelügyelet: 
3300 Eger, Kossuth L .u. 9. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 
3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 
3300 Eger, Klapka u. 1. 
3300 Eger, Klapka u. 9. 
3300 Eger, Barkóczy u. 7. 
3300 Eger, Szarvas tér 1.
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3300 Eger, Deák Ferenc u. 11-13. 
3300 Eger, Szvorényi u. 50. 
3300 Eger, Faiskola u. 5. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 6. 
3300 Eger, Szövetkezet u. 8. 
3300 Eger, „Nagylapos rutinpálya” 2371/13 hrsz. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. 
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6. 
3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 
3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-27. 
3200 Gyöngyös, Deák F. u. 17. 
3000 Hatvan, Balassi u. 2. 
3000 Hatvan, Balassi u. 12. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 
3390 Füzesabony, Széchenyi u. 7. 
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24. 
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 
3360 Heves, Szabadság u. 1/A 
3360 Heves, Dobó u. 3. 
3360 Heves, Hunyadi u. 25. 
3250 Pétervására, Keglevich u. 1. 
3250 Pétervására, Rózsa u. 1.

NUTS-kód: HU312

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:
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és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása a Heves Megyei Kormányhivatal részére

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79711000-1
További tárgyak: 79713000-5

79714000-2

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Élőerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás megrendelése a Heves Megyei Kormányhivatal 
részére az alábbi helyszíneken és időintervallumban: 
1. élőerős őrzés-védelem: 
A teljesítés helye Létszám Szolgálati rend Napi átlag 
óraszám 
3300 Eger, Kossuth L .u. 9. A épület 1 H-V:0-24 24 
1 H-P:6:00-18:00 12 
3300 Eger, Kossuth L .u. 9. E épület 1 H-CS:7:00-19:00, 
P:7:00-16:00 11,4 
3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 1 H-P:6:00-18:00 12 
3300 Eger, Kossuth L. u. 26. 1 H-P:7:00-18:00 11 
3300 Eger, Klapka u. 1 1 H-P:6:00-19:00 13 
3300 Eger, Klapka u. 9 1 H-P:7:00-20:00 13 
3300 Eger, Barkóczy u. 7. 1 H-P:7:00-19:00 12 
3300 Eger, Deák Ferenc u. 11-13. 1 H-CS:7:00-19:00, 
P:7:00-17:00 11,6 
3300 Eger, Szarvas tér 1 1 H-CS:6:00-18:00, 
P:6:00-14:00 11,2 
3300 Eger, Szvorényi u. 50 1 H-P:8:00-20:00 12 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. 1 H-CS:8:00-16:30, 
P:8:00-14:00 8 
3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. 1 H-P:7:00-20:00 13 
3200 Gyöngyös Kossuth L. u. 39. 1 H-P:7:30-17:30 10 
3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6. 1 H,K,CS:8:00-17:00,
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Sz:8:00-20:00, 
P:8:00-14:00 9 
3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 1 H-CS:8:00-16:30, 
P:8:00-14:00 8 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. 1 H,SZ,CS:8:00-17:00, 
K:8:00-20:00, 
P:8:00-14:00 9 
3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48. 1 H-CS:8:00-16:30, 
P:8:00-14:00 8 
A teljes mennyiség átlagosan évi 56163 óra. A szolgálati rend a jelenlegi munkaidőhöz igazodik, 
ajánlatkérő a változtatás jogát fenntartja. Az átlagos napi óraszám heti 5 napra értendő, kivétel 
Eger, Kossuth L. u. 9. sz. alatti irodaépület, ahol heti 7 napra értendő 
2. távfelügyelet: 
Sorszám Helyszín Elvárt szolgáltatás 
1 3300 Eger, Kossuth L .u. 9. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
2 3300 Eger, Kossuth L. u. 11. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
3 3300 Eger, Kossuth L. u. 26. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
4 3300 Eger, Klapka u. 1. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
5 3300 Eger, Klapka u. 9. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
6 3300 Eger, Barkóczy u. 7. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
7 3300 Eger, Szarvas tér 1. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
8 3300 Eger, Deák Ferenc u. 11-13. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
9 3300 Eger, Szvorényi u. 50. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
10 3300 Eger, Faiskola u. 5. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
11 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges
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biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
12 3300 Eger, Szövetkezet u. 6. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
13 3300 Eger, Szövetkezet u. 8. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
14 3300 Eger, „Nagylapos rutinpálya” 2371/13 hrsz. A rendszer üzemeltetése a szerződése 
időtartama alatt félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat 
biztosítása, szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt 
kapcsolattartó értesítése 
15 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 1. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
16 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 37. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
17 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 39. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
18 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
19 3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
20 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-27. 
A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente karbantartása, riasztások 
fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges biztonsági intézkedések 
megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
21 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 17. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
22 3000 Hatvan, Balassi u. 2. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
23 3000 Hatvan, Balassi u. 12. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
24 3000 Hatvan, Balassi B. u. 14. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente 
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges 
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
25 3390 Füzesabony, Széchenyi u. 7. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt 
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, 
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
26 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 24. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt
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félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása,
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
27 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása,
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
28 3360 Heves, Szabadság u. 1/A A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
29 3360 Heves, Dobó u. 3. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
30 3360 Heves, Hunyadi u. 25. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
31 3250 Pétervására, Keglevich u. 1. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt
félévente karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása,
szükséges biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
32 3250 Pétervására, Rózsa u. 1. A rendszer üzemeltetése a szerződése időtartama alatt félévente
karbantartása, riasztások fogadása, kezelése, kivonuló járőrszolgálat biztosítása, szükséges
biztonsági intézkedések megtétele, szükség esetén megjelölt kapcsolattartó értesítése 
Az itt megadott mennyiségtől ajánlatkérő legfeljebb + 20%-kal eltérhet. Ennek keretében a nyertes
ajánlattevő köteles: 
• az alapszolgáltatásban meghatározott őrzés-védelmi feladatok ellátásán túl - eseti, vagy állandó
jelleggel, külön térítés ellenében, - „élőerős őrzés védelem díja” értékelési szempontban
meghatározott díj ellenében – megerősített őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítására az ajánlatkérő
részére, az alapszolgáltatásban megjelölt 16 intézmény bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által
meghatározott egyéb objektumokban, 
• az alapszolgáltatásban meghatározott távfelügyeleti és karbantartási feladatokon túl külön
megrendelés alapján, külön „a távfelügyeleti szolgáltatás díja” és „karbantartás díja” értékelési
szempontban meghatározott díj ellenében - az alapszolgáltatásban meghatározott 32 objektumot
meghaladóan - távfelügyeleti és karbantartási feladatok ellátására.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció):

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
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(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/06/01 (év/hó/nap)

Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: A kötbér napi mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő
minden naptári nap után, az adott épületre vonatkozó szolgáltatás havi nettó díjának 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó megbízási
díjának 5%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

A pénzügyi fedezet ajánlatkérő költségvetésében rendelkezésre áll. A számla ellenértékét
ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően átutalással – 30 napon belül – fizeti ki a Kbt. 130. §-ban
és a Ptk. 6:130§ (1) bekezdésben foglaltak szerint. Az élőerős őrzés-védelem díját és a
távfelügyeleti szolgáltatás díját a nyertes ajánlattevő havonta teljesítésigazolást követően, a
karbantartás díját az elvégzett és igazolt szolgáltatást követően jogosult számlázni. A kifizetésre
irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén nem írja elő gazdasági társaság létrehozását, de a közös
ajánlattevőknek meg kell jelölni jelen eljárásban teljes képviseleti jogosultsággal rendelkező
ajánlattevőt és az ajánlathoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglaltakra.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k), vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) 
pontja hatálya alá tartozik. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének
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hatálya alá tartozik. 
Az igazolás módja: 
Az ajánlattevőnek a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a kizáró okok alá. Ajánlatevőknek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) alpontját a 310/2011 (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4.§ f pont fc) alpontja szerint kell igazolniuk. 
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10.§-a és 12. §-a szerint
kell igazolni a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet tekintetében.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1.Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia
kell az ajánlattételi felhívás feladásának napján fennálló számlái tekintetében valamennyi
pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot - attól függően, hogy
az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi bankszámla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
- volt-e a pénzforgalmi számláján 14 napot meghaladó sorban állás az ajánlati felhívás feladásának
napjától visszaszámított 12 hónapban.
P/2: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján
csatolnia kell az ajánlattételi felhívást megelőző három üzleti év teljes, valamint közbeszerzés
tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot
évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, vagy
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, ajánlatkérő az ajánlattevő cégszerűen
aláírt nyilatkozatát is elfogadja. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bekezdése alapján.
P/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének d) pontja alapján
csatolnia kell az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes szakmai
felelősségbiztosításának fennállását igazoló biztosítási kötvény és a felelősségbiztosítás
érvényességét igazoló befizetési igazolás egyszerű másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től 
származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 
1 éven belül 14 napot meghaladó időtartamú sorban állás fordult elő. 
(együttes megfelelés) 
P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az eljárást megindító hirdetmény feladását 
megelőző három üzleti év bármelyikében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó 
árbevétele nem érte el a 70.000.000 Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (személy- és 
vagyonvédelmi szolgáltatás) származó nettó árbevétele a 40.000.000 Ft-ot. 
(együttes megfelelés) 
 
 
P/3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlattételi felhívás feladásának napján 
nem rendelkezik személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások ellátására vonatkozó szakmai
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felelősségbiztosítással, amelynek biztosítási fedezeti összeghatára legalább 35.000.000.-Ft/év és
5.000.000.-Ft/káresemény 
(együttes megfelelés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1 Ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában részt veveő más szervezetnek a 310/2011.
(XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos
szolgáltatásainak igazolását, vagy az azokról szóló nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
−a szolgáltatás tárgyának leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való
megfelelés megállapítható legyen
− az ellenszolgáltatás nettó összegére vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölése,
−a teljesítés ideje,
−a teljesítés helye,
−a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőssége,
−a szerződést kötő másik fél megnevezése
M/2 Ajánlattevőnek a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés d) pontja alapján csatolnia
kell azoknak a szakembereknek – különösen a biztonságszervezésért felelősöknek – a
megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Kérjük csatolni a bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai életrajzát,
és rendelkezésre állási nyilatkozatát és a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok egyszerű
másolatát.
M/3 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján csatolnia
kell független szervezet által kiállított, személy- és vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő,
érvényes MSZ EN ISO 9001 illetve azzal egyenértékű, megfelelő szervezet által tanúsított
minőségbiztosítási tanúsítvány, vagy minősítés, illetve azzal egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedésekre vonatkozó okiratot, vagy egyéb bizonyítékot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított három évben összesen legalább 2 db folyamatosan legalább 12 
hónapon keresztül szerződésszerűen teljesített egyenként legalább nettó 15.000.000 Ft. értékű 
személy- és vagyonvédelmi és legalább 1 db folyamatosan legalább 12 hónapon keresztül 
szerződésszerűen teljesített egyenként legalább nettó 2.500.000 Ft értékű távfelügyeleti 
szolgáltatások ellátására vonatkozó referenciával. (együttes megfelelés) 
 
 
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 
−legalább 1 fő minimum 3 éves – személyzet irányítás és munkaszervezés terén szerzett – szakmai 
tapasztalattal rendelkező felsőfokú biztonságszervezői képesítéssel rendelkező szakemberrel, 
−legalább 5 fő minimum 3 év – őrzés-védelem terén szerzett – szakmai tapasztalattal rendelkező 
biztonsági őr és vagy vagyonőr és/vagy testőr és/vagy biztonságszervező szakképesítéssel 
rendelkező szakemberrel, 
−legalább 2 fő minimum 2 év – jelzőrendszerek kiépítése és karbantartása terén szerzett – szakmai 
tapasztalattal rendelkező biztonságtechnikai szerelő, kezelő és/vagy elektronikus vagyonvédelmi
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rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező szakemberrel. 
(együttes megfelelés) (egy személy több feltételnek is megfelelhet.) 
M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított, személy- és
vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő, érvényes MSZ EN ISO 9001 illetve azzal egyenértékű,
megfelelő szervezet által tanúsított minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy minősítéssel, illetve
azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. 
(külön-külön megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

2005. évi CXXXIII. törvény; 22/2006 (IV. 25.) BM rendelet

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Élőerős őrzés-védelem díja (Ft/fő/óra) 40
Távfelügyeleti szolgáltatás díja (Ft/hó) 20
Távfelügyeleti rendszer karbantartásának
díja (Ft/hó)

10

Kivonulás átlagos díja téves riasztás
esetén (Ft/alkalom)

10

Kivonulás átlagos időtartama (perc) 10
Vállalt ingyenes kivonulás
(db/év/objektum)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

HEB/PU/182

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

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

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/04/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/04/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/04/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. D. épület 213. sz terem

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán jelen lehetnek a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)
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V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentációt ajánlatkérő elektronikusan bocsátja rendelkezésre az ajánlati felhívásban és a
Kbt. 50.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie/le kell töltenie. A
közbeszerzési eljárás során keletkező – Ajánlattevőket érintő – dokumentumokat ajánlatkérő
elektronikus és/vagy postai úton egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő számára.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

1-20

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

A módszert az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság „Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” tárgyú, a 61/2012. 
(2012. június 1.) számú Közbeszerzési Értesítőben megjelent ajánlása: alapján határozta meg. 
Részszempont Súlyszám 
1. Élőerős őrzés-védelem díja (Ft/fő/óra): 40 
2. Távfelügyeleti szolgáltatás díja (Ft/hó): 20 
3. Távfelügyeleti rendszer karbantartásának díja (Ft/hó): 10 
4. Kivonulás átlagos díja téves riasztás esetén (Ft/alkalom) 10 
5. Kivonulás átlagos időtartama (perc) 10 
6. Vállalt ingyenes kivonulás téves riasztás esetén (db/év/objektum) 10 
A résszempontok értékelése során adható pontszámok 1-től 20-ig terjednek. A maximális 
pontszámot minden résszempont esetében az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlati 
feltétel kapja. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték 20, a legkedvezőtlenebb érték pedig 1 
pontot kap. A legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb ajánlati érték között lévő ajánlatok pontszámai 
arányosítással kerülnek megállapításra. Az ajánlatkérő minden részszempont esetén 
meghatározott pontszámot (1-20) megszoroz a súlyszámmal. 
Az 1-4 részszempont vonatkozásában ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbbnek a 
legalacsonyabb árat kell tekinteni. Az 5. részszempont vonatkozásában legkedvezőbbnek 
ajánlatkérő szempontjából az átlagosan vállalat leggyorsabb kivonulási időt kell érteni. Az 6. 
részszempont tekintetében az egy évben vállalt legtöbb ingyenes kivonulást kell érteni 
objektumonként. Az ajánlati elemek a távfelügyeleti szolgáltatás tekintetében épületenként 
eltérhetnek egymástól. A felolvasólapon az egyes elemekre vonatkozó értéket az alábbiak szerint 
kérjük megadni: 
− Az élőerős őrzés-védelem díját 1 főre vetített óradíjban kérjük meghatározni 
− A távfelügyeleti szolgáltatás díját a 32 épületre vonatkozóan összesen havidíjban kérjük megadni 
−A távfelügyeleti rendszer karbantartásának díját a 32 épületre vonatkozóan összesen egy hónapra 
számolva kérjük megadni
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−A kivonulás díját téves riasztás esetén a 32 épületre vonatkozóan átlagolva kérjük megadni. 
−A kivonulás időtartamát a 32 épületre vonatkozóan átlagolva percben kérjük feltüntetni 
−A vállalt ingyenes kivonulás darabszámát a 32 épületre vonatkozóan átlagolva kérjük
meghatározni egy évre 
Ajánlatkérő minden részszempont esetén az alábbi arányosítási képlet szerint számol: 
P= [(Avizsgált – Alegrosszabb) / (Alegjobb – Alegrosszabb)]* (Pmax-Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlat alszempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Avizsgálat: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Eredményes eljárás esetén az az ajánlattevő a nyertes, akinél a pontszámok és a súlyszámok
szorzatának összege a legmagasabb.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

P/1, P/2, P/3, M/1, M/2, M/3

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1)Ajánlatkérő a Kbt. 49.§-a alapján a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt 
készít, amelyet az érdeklődő gazdasági szereplők az alábbi adatok megadásával a 
kozbeszerzes@heves.gov.hu e-mail címen kérhetnek (regisztráció): Gazdasági szereplő neve, 
székhelye, kapcsolattáró neve, e-mail címe, telefon és fax száma. Az e-mail tárgyában kérjük 
tüntessék fel: „<gazdaság szereplő neve>” „dokumentáció igénylése Vagyonvédelem”A 
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig át kell vennie, vagy le kell töltenie, ami 
az eljárásban való részvétel és ajánlattétel feltétele. A dokumentációt ajánlatkérő a Közbeszerzési 
Adatbázisban (KBA) és saját honlapján (www.heves.gov.hu) is közzéteszi. A dokumentáció másra 
nem ruházható át és nem tehető közzé. Ajánlatkérő a regisztráció elmaradása, pontatlan, hiányos 
adatszolgáltatás, vagy elkésve érkezett dokumentáció igénylés kapcsán nem vállal felelősséget. 
2)Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést. Az 
ajánlattevők kérdéseiket írásban – kiegészítő tájékoztatás keretében – tehetik fel, Ajánlatkérő a 
válaszokat szintén írásban adja meg a Kbt. 45.§-nak rendelkezései szerint. A kérdéseket kérjük 
elektronikus úton „pdf” és „doc” („docx”) formátumban is megküldeni a 
kozbeszerzes@heves.gov.hu e-mail címre. 
3)Ajánlatkérő biztosítja a védendő objektumok helyszíni megtekintését az alábbi időpontokban és 
találkozási helyszíneken: 
Egri és pétervásárai helyszínek megtekintése: 2014.04.16. 9:00 óra Kiinduló pont: Eger Kossuth L. 
u. 9. A épület főbejárat – 14 egri és 2 pétervásárai helyszín 
Gyöngyösi és hatvani helyszínek megtekintése: 2014.04.17. 9:00 óra Kiinduló pont: Gyöngyös
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Kossuth L. u. 39. főbejárat – 7 gyöngyösi és 3 hatvani helyszín 
Hevesi, füzesabonyi helyszínek megtekintése: 2014.04.18. 9:00 óra Kiinduló pont: Heves Dobó u. 3 
főbejárat – 3 hevesi 3 füzesabonyi helyszín 
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági 
szereplő részére 5 munkanapon belül megküld. A helyszíni bejárásokon felmerülő kérdéseket 
kiegészítő tájékoztatás kérése keretében írásban lehet feltenni. 
4)Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a helyszíni bejáráson egyeztetett 
műszaki-szakmai paraméterek alapján egyes épületek, vagy épületrészek vonatkozásában fennáll a 
lehetősége annak, hogy ajánlatkérő meglévő rendszerei és a nyertes ajánlattevő központja közötti 
kompatibilitás megteremtése érdekében tervezési, átépítési munkálatokra lehet szükség. Ezek a 
munkálatok nem részei jelen eljárásnak, külön árajánlat és díjazás ellenében kell nyertes gazdasági 
szereplőnek elvégeznie. 
5)Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, ha 
a)a nyertes ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
b)a nyertes ajánlattevő közvetetten, vagy közvetlenül 25§-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll az 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
6)Ajánlatkérő a Kbt. 126.§-a alapján a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként a teljes szerződéses időszakra számított nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 
biztosítékot köt ki. A biztosítéknak a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre állnia. A 
biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető: 
a)az előírt pénzösszegnek az ajánlatérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel 
b)bank, vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy banki készfizető kezességgel 
c)biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvénnyel 
Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkoznia 
kell. 
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 
• Az ajánlatot nem bontható módon, lapozhatóan össze kell fűzni; 
• Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; 
•Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia; 
•Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - a jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel 
kell ellátni; 
•Az ajánlatot 1 db eredeti példányban, valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) 
jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban kell benyújtani. Az elektronikus 
adathordozóra rá kell írni az eljárás megnevezését, és az ajánlattevő(k) nevét; 
•Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „AJÁNLAT” „Őrzés-védelmi és 
távfelügyeleti szolgáltatás megrendelése a Heves Megyei Kormányhivatal részére.” és az 
„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” 
•Az ajánlatban lévő, minden - a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
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erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlathoz csatolandók az ajánlatot 
aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. 
8)Jelen közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell 
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely 
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak 
a Kbt. 36.§ (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. 
9)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55.§ (5) bekezdésére; 
az 55.§ (6) bekezdés a)-c) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. 
10)Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozók 
igénybevételéről. 
11)Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerint. 
12)Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell. 
13)Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a 
közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely 
tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös 
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, 
hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállalnak. 
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az el nem bírált 
változásbejegyzési kérelmekről ajánlatában nyilatkoznia kell. 
14)Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nyilatkozatot kell csatolniuk a 
számlavezető pénzintézetektől, amely alapján a követelménynek való megfelelősége 
megállapítható. 
15)Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból 
ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A Kbt. 36.§ (6) 
bekezdése alapján ajánlattevőnek meg kell jelölni azokat a – Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
nem szereplő – nyilvántartásokat, amelyek alapján adatot, tényt kíván igazolni. 
16)A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum – ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja, a Kbt. 60.§ (3) bekezdése 
szerinti ajánlattételi nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolatban történő benyújtását. 
17) Az ajánlatnak részletes szakmai ajánlatot kell tartalmaznia legalább a műszaki leírásban 
meghatározott tartalomnak megfelelően. 
18) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 
94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel. 
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19)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, a jelen ajánlati felhívásban rögzített határidő lejárta után –
a bontás helyszíneként megjelölt hivatalos helyiségbe – beérkező bármely ajánlatot ajánlatkérő, a
Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. 
20)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő és más – órában megadott –
határidők vonatkozásában a határidő lejártát közép európai idő (CET) szerint határozza meg.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/04/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):
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Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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