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(7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 

2012. évi közbeszerzési terve1 
 
 

 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége2   CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés4 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés           

 II. Építési beruházás           

Az Orfűi Sporttábor felújítási 
munkálatainak kivitelezése 

45.00.00.00.-
7.   

 

Hirdetmény 
közzététele 
nélkül indított 
nemzeti eljárás 

A közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 
Harmadik Rész 
szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 
(Kbt. 122. § (7) 

2012. március 14. 

2012. július 15. 

nem 

                                                 
1 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. 
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már 
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános. 
2 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
3 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
4 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



bekezdés a) pontja) 
 

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

A Baranya Megyei 
Intézményfenntartó 
Központ és a Baranya 
Megyei Radnóti 
Miklós Szakközép és 
Szakiskola, 
Kollégium 
ingatlanainak 
takarításai munkáinak 
elvégzése. 

 

90.91.00.00-9

Hirdetmény 
közzététele 
nélkül indított 
nemzeti eljárás 

A közbeszerzésekről
szóló 2011. évi 
CVIII. Törvény 
Harmadik Rész 
szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 
(Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja) 

 

2012. március 20. 

2012. május 1.-december 
31. 

nem 

       

IV. Építési koncesszió       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

       

 
Pécs, 2012. március 31. 
 
              dr. Gálné dr. Babinecz Erzsébet 
                        vezető 
             Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 
a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) 
 
            Ajánlatkérı neve: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
            Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.  
            Kapcsolattartó (címzett): dr. Pónya Barna     
            Telefon: 72/500-445 
            Fax: 72/500-440 
            E-mail: ponya.barna@baranya.hu  
 
b) A közbeszerzés fajtája 

          A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész  
          szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) 
          pontja) 
 
c) A közbeszerzés tárgya, illetıleg mennyisége (nómenklatúra), továbbá ha 

ajánlatkérı dokumentációt nem készít a közbeszerzési mőszaki leírás, illetıleg a 
minıségi követelmények, teljesítménykövetelmények 

             
Közbeszerzés tárgya: 
 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ és a Baranya Megyei Radnóti Miklós 
Szakközép és Szakiskola, Kollégium ingatlanainak takarításai munkáinak elvégzése. 

 

Fıbb mennyiségek:  

Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ: 
 

• Pécs, Széchenyi tér 9.   -  3440 m2  (napi takarítás) 

• Pécs, Tímár u. 21.         -    207 m2 (napi takarítás) 

• Pécs, Papnövelde u. 5.  -    680 m2 (rendezvényekhez kapcsolódóan) 
 
 

Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép és Szakiskola, Kollégium: 
 

• Mohács, Kossuth L. u. 71.  - 5914 m2 (ebbıl 2540 m2 udvar, járda, napi takarítás) 

• Mohács, Mohácsi J. u .2/b.    - 1510 m2 (napi takarítás) 

• Mohács, Szt. István u. 18-20. - 3058 m2 (napi takarítás) 

• Mohács, Liliom u. 50.          - 2986 m2 (ebbıl 1430 m2 udvar, járda, napi takarítás) 
 

A kivitelezési munkák részletes mennyiségi és minıségi leírását a dokumentáció 
tartalmazza. 

Becsült érték: 16.000.000.- HUF (nettó) 

 

            Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  
                        Fı tárgy: 90.91.00.00-9 
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d) A szerzıdés meghatározása 
            

Vállalkozási szerzıdés a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ és a Baranya 
Megyei Radnóti Miklós Szakközép és Szakiskola, Kollégium ingatlanainak takarításai 
munkáinak elvégzésére. 
 

e) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje 

 
            A szerzıdés idıtartama: 2012. május 1. – 2012. december 31. 
 

f) A teljesítés helye: 

            Pécs, Széchenyi tér 9.; 
Pécs, Király u. 33.; 
Pécs, Tímár u. 21.; 
Pécs, Papnövelde u. 5.; 
Mohács, Kossuth L. u. 71.; 
Mohács, Mohácsi J. u .2/b.;  
Mohács, Szt. István u. 18-20.;  
Mohács, Liliom u. 50. 

 
             NUTS-kód: HU231  

g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetıleg a vonatkozó jogszabályokra  
hivatkozás 

 
Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése havonta, a 
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 130. § (3) 
bekezdése alapján a számla kézhezvételét vagy – ha ennek idıpontja nem állapítható meg 
vagy a számla benyújtása a teljesítésigazolás kiállítása elıtt történt, a szerzıdésben 
meghatározott módon és tartalommal történı teljesítést követı 30 napon belül, számla 
ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. 

Ajánlatkérı jelen eljárás keretében kötött szerzıdések teljesítése során az adózás rendjérıl 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza. 

h) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek 
 

Ajánlatkérı a szerzıdésben elıírt feladat- ellátás Ajánlattevınek felróható okból történı 
meghiúsulása esetére a Kbt 126. §-nak elıírásaival összhangban meghiúsulási kötbér 
vállalását írja elı, melynek mértéke az éves nettó ellenszolgáltatás 5 százaléka.   

 
i) Az ajánlatok bírálati szempontja (Kbt. 71. § (2) bekezdése)  

            Legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. 

j) A kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben:- a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 
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felsorolt kizáró okok, a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban felsorolt kizáró okok 
állnak fenn. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
megjelölt kizáró ok áll fenn; 
 
Igazolási mód:  
A Kbt. 56.§ szerinti kizáró okokról a Kbt. 122.§ (1) bekezdés 2. mondata szerint, továbbá 
a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ában foglaltaknak megfelelıen kell nyilatkozni, 
illetve igazolni. A Kbt. 57.§ szerinti kizáró okokról Kbt. 122.§ (1) bekezdés 2. mondata 
szerint, továbbá a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 10.§-ában foglaltaknak megfelelıen 
kell nyilatkozni. Ajánlattevınek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia 
arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése és a 57. 
§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében és 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.  
 

k) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Alkalmatlan az ajánlattevı, közös ajánlattevık ha 

G.1/ ha bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint: nem tesz határidıre eleget 
fizetési kötelezettségének, a bankszámlán az eljárást megindító felhívás feladásnak napját 
megelızı 1 éven belül egynél többször volt 30 napot meghaladó sorban álló tétele. 

Megkövetelt igazolási mód:  

G.1/Valamennyi számlavezetı pénzügyi intézménytıl származó az eljárást megindító 
felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata a 310/2011.(XII.23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) a) pontja alapján arról, hogy: mióta vezeti a bankszámlát, határidıre 
eleget tesz-e fizetési kötelezettségeinek, a bankszámlán volt-e az eljárást megindító 
felhívás feladásának napját megelızı 1 éven belül egynél többször 30 napot meghaladó 
idıtartamú sorban állás. 

 

l) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Ajánlatkérı alkalmatlannak minısíti az Ajánlattevıt, közös Ajánlattevıket, ha: 

 

M/1. az ajánlattételi felhívás feladását megelızı 36 hónapban összesen legalább 2 db 
közhasználatú építményben végzett takarítási tevékenység ellátására vonatkozó, legalább 
folyamatosan 12 hónap idıtartamig végzett, I. osztályú teljesítést igazoló, tartalmú 
referenciával, ahol a teljesítés értéke összesen eléri az évi nettó 10 mFt (tízmillió)  a 
takarított területek nagysága pedig összesen meghaladja az 8.000 m2-t; 

 

Megkövetelt igazolási mód:  

 
M/1. az ajánlattételi felhívás feladását megelızı 36 hónapban közbeszerzés tárgya szerinti 
körben végzett jelentısebb szolgáltatások ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a 16. § (1) bekezdés szerinti igazolással. 
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 
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- a szolgáltatás teljesítése milyen formában (fıvállalkozó, konzorcium, alvállalkozó) 
történt, 
- teljesítés idejét, helyét, 
- a szerzıdést kötı másik fél megnevezését, 
- a szolgáltatás tárgyát,  
- az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölését, ezen belül annak megjelölése, hogy a referenciát benyújtó szervezet a 
szolgáltatás teljesítésében milyen részben (érték, mennyiség) vett részt, 
- nyilatkozatot a szolgáltatás állapotáról (folyamatban van, befejezett), 
- egyéb, az alkalmassági feltételek igazolásához szükséges információ(ka)t. 

 
m) Hiánypótlás lehetısége, vagy annak kizárása 
 
            Ajánlatkérı a Kbt. 67. § és a Kbt. 98. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. 

n) Az ajánlattételi határidı 

            2012/04/10 10.00 óra 

o) Az ajánlat benyújtásának címe 

            7621 Pécs, Széchenyi tér 9., III. emelet 317. iroda    
 
p) Az ajánlattétel nyelve 

           Az ajánlattétel nyelve: magyar 

q) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 
 
            Helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 04-es tárgyaló 
            Ideje: 2012/04/10 10.00 óra 
 
r) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

            A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek. 

s) Tárgyalás lehetısége, vagy annak kizárása 

             Ajánlatkérı jelen eljárásban egyfordulós tárgyalást tart. 

t) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai  
             
 A tárgyaláson az ajánlattevı részérıl olyan személynek kell részt vennie, aki cégjegyzésre 
jogosult, vagy felhatalmazással bír ilyen személytıl a tárgyalásra.   
Ajánlatkérı 2012.04.17-én 10.30 órakor tartja az egyfordulós tárgyalási eljárást. 
Ajánlatkérı kimondottan a kedvezıbb ajánlati összeg elérésérıl tárgyal az Ajánlattevıkkel, 
emelkedı ABC sorrendben. 
Helye: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9., 04-es tárgyaló 
 
u) Ajánlati kötöttség 
            Az ajánlati kötöttség idıtartama: a Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján a tárgyalások 

            befejezésének idıpontjától számított 30 naptári nap. 

           Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevık részére történt 
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            megküldése napjától a nyertes ajánlattevı ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
            meghosszabbodik. 
 
v) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja;   

            A Kbt. 123. § (9) bekezdés alapján az összegzés megküldésének tervezett idıpontja:  

           2012/04/17 

w) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja;   

            2012/04/27   

x) A részajánlat [Kbt. 38. § (3) i) pont ], többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetısége 
vagy annak kizárása 

Ajánlatkérı részajánlattételre, illetıleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem  
biztosít lehetıséget. 

y) A Kbt. 122. § (9) bekezdésének alkalmazása 

            Jelen eljárásban a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak. 

z) Egyéb 
 

1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Ajánlatkérı a Kbt. 49. § (1) bekezdése szerint 
dokumentációt készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan, amelyet az ajánlattételi felhívással 
egyidejőleg ingyenesen megküld az ajánlattevı részére.  

2. Kiegészítı tájékoztatás: A kiegészítı tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) és (8) 
bekezdéseiben és a Kbt. 122. §. (5) bekezdésének megfelelıen kerül sor, valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 

3. Ajánlatkérı helyszíni bejárást biztosít a pécsi ingatlanok vonatkozásában 2012. március 26-án 9 
órakor, a mohácsi ingatlanok vonatkozásában 13 órakor. 

4. Formai feltételek: Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható 
kézírással kitöltve, összefőzve (pl. tőzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos 
számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), 
amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelmően azonosítható. Az Ajánlatot 
három (egy eredeti, kettı, az eredetivel mindenben megegyezı másolati) példányban kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. 

5. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosultság ellenırzése céljából tartalmaznia kell az 
ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók, valamint az erıforrást nyújtó szervezetek esetében az alábbi okmányokat: 
- az ajánlattételi határidıtıl számított hatvan napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben 
a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó 
változásbejegyzési kérelem egyszerő másolata is csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez 
kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;  
- ajánlatban szereplı bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 
- a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytıl származó, 
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a 
meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalva. 

6. Nyilatkozatok: Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell,  
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- ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés]  

- arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés].  

Ajánlattevınek, valamennyi közös ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkozat formájában meg kell 
jelölnie: 

- a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván 
igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont]; 

- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés 
b) pont]; 

- azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az elıírt alkalmassági 
követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az  Ajánlati Felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]; 

                                                                                      

7. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevı közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló 
megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös 
ajánlattevıknek a szerzıdés teljesítéséért egyetemleges felelısséget kell vállalniuk 

8. Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó 
dokumentumokat egyszerő másolatban elegendı benyújtani. 

9. Minısített ajánlattevık: Az Ajánlatkérı a pénzügyi és gazdasági, valamint a mőszaki, illetve 
szakmai alkalmassági feltételeket és ezek elıírt igazolási módját a minısített ajánlattevık hivatalos 
jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbban 
határozta meg. A minısített ajánlattevıknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról 
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerzıdés teljesítésére 
vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlattételi felhívás szerint. 

10. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevı, aki az ajánlatkérı részére az eljárást 
megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 71. § (2) 
bekezdésében meghatározott értékelési szempont alapján a legalacsonyabb érvényes ajánlatot 
tette. Az ajánlatkérı az eljárás nyertesével köti meg a szerzıdést, vagy - a Kbt. 124. § (4) 
bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következı 
legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

11. Irányadó jog: Jelen Ajánlattételi Felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
 

 
 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 

            2012/03/20     

 



Ikt. sz.: 173-11/1202. 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ és a Baranya Megyei Radnóti 
Miklós Szakközép és Szakiskola, Kollégium ingatlanainak takarításai 
munkáinak elvégzése. 

Főbb mennyiségek:  

Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ: 

• Pécs, Széchenyi tér 9.   -  3440 m2  (napi takarítás) 
• Pécs, Tímár u. 21.         -    207 m2 (napi takarítás) 
• Pécs, Papnövelde u. 5.  -    680 m2 (rendezvényekhez kapcsolódóan) 

  Baranya Megyei Radnóti Miklós Szakközép és Szakiskola, Kollégium: 

• Mohács, Kossuth L. u. 71.    - 5914 m2 (ebből 2540 m2 udvar, járda, napi takarítás) 
• Mohács, Mohácsi J. u .2/b.     - 1510 m2 (napi takarítás) 
• Mohács, Szt. István u. 18-20. - 3058 m2 (napi takarítás) 
• Mohács, Liliom u. 50.              - 2986 m2 (ebből 1430 m2 udvar, járda, napi takarítás) 

 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Rész szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) 
pontja) 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények ismertetése:  
A szolgáltatás becsült értéke nettó 16.000.000,- Ft. 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. március 20. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 
Igen 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. 
§ (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre 
tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen 
okból került elvonásra, átcsoportosításra: 



c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  
 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
Három 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és 
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
T.A.X. TEAM Security Kft. (1073 Budapest, Montevideo u. 10.); ajánlati ár: nettó 
5,791,- Ft/nap/m2;  
Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 28.) 
ajánlati ár: nettó 6,106,- Ft/nap/m2;  
                 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés 
során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok 
közötti pontszámot: 

 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
ÉVÁG Kft. (2152 Fót, Szt. Benedek Park 43.) Az ajánlat a Kbt. 74. § (1) c) pontja 
alapján érvénytelen. Ajánlattevő a hiánypótlási kötelezettségét nem teljesítette. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
T.A.X. TEAM Security Kft. (1073 Budapest, Montevideo u. 10.); ajánlati ár: nettó 
5,791,- Ft/nap/m2; ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 28.) 
ajánlati ár: nettó 6,106,- Ft/nap/m2; ajánlata tartalmazza a következő legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást 
 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
Nem vesz igénybe alvállalkozót 
 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
Nem vesz igénybe alvállalkozót 



 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 
2012. április 18. 
 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2012. április 27. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
2012. április 19. 
 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 
2012. április 20. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
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