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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Takarítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vas Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

TakarításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001148662019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
67295874

Petőfi S. Utca 1/C.

Szombathely HU222 9700

Zsoldos Zoltán

zsoldosz@vas.police.hu +36 943112407023
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - A Szombathelyi Rk. TIK. Szhely,Belvárosi RendőrőrsRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.12.02

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Szombathelyi Rendőrkapitányság (3.260 m2), a Tevékenység Irányítási Központ (337 m2), a Szombathely, Belvárosi Rendőrőrs (137 
m2) takarítása. A Vállalkozó saját eszközeivel, illetve tisztítószereinek felhasználásával a dokumentációban meghatározott 
részletességgel, betartva a biztonságtechnikai-, munka-, környezet-, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. A szaniterek feltöltéséhez 
szükséges szerek beszerzése – a kéztörlő-papír, és az eü. papír kivételével – a Vállalkozó feladata és a Vállalkozó költségére történik.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. harmadik rész XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Nem

Az egyetlen érvényes ajánlat magasabb volt, mint az adott részre rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. (Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pont.)
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23490103218S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 9600 Sárvár, Batthyány Utca 63.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány MSZ/2 alkalmassági feltételen felüli takarítási tapasztalata összesen (
hónap, min 50, max. 480): 480 Nettó ajánlati ár (nettó Ft/hó): 1.966.000,-

13020682241Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1039 Budapest, Szindbád Utca 3 
15. em. 161.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány MSZ/2 alkalmassági feltételen felüli takarítási tapasztalata összesen (
hónap, min 50, max. 480): 441 Nettó ajánlati ár (nettó Ft/hó): 25.438.663,-

13939683242DETA-ÉP Épületszerviz Kft., Magyarország 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - A KHSZ, a Szombathely, Söptei u. 85. a Büki Rőrs.Rész száma, elnevezése:

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

Hiánypótlást nem nyújtotta be. (Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont.)

12528039213Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2636 Tésa, Petőfi Utca 16.

Aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. (Kbt. 73. § (2) bekezdés.)

23490103218S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 9600 Sárvár, Batthyány Utca 63.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány MSZ/2 alkalmassági feltételen felüli takarítási tapasztalata összesen (
hónap, min 50, max. 480): 480 Nettó ajánlati ár (nettó Ft/hó): 1.013.000

13020682241Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1039 Budapest, Szindbád Utca 3 
15. em. 161.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

Mindkét érvényes ajánlat magasabb volt, mint az adott részre rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) 
pont.)
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Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Hiánypótlást nem nyújtotta be. (Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont.)

12528039213Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2636 Tésa, Petőfi Utca 16.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány MSZ/2 alkalmassági feltételen felüli takarítási tapasztalata összesen (
hónap, min 20, max. 120): 391 Nettó ajánlati ár (nettó Ft/hó): 557.278,-

23490103218S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
Magyarország 9600 Sárvár, Batthyány Utca 63.

A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány MSZ/2 alkalmassági feltételen felüli takarítási tapasztalata összesen (
hónap, min 20, max. 120): 120 Nettó ajánlati ár (nettó Ft/hó): 613.000,-

13020682241Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1039 Budapest, Szindbád Utca 3 
15. em. 161.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Körmend Rk., Szentgotthárd Rőrs. takarítása.Rész száma, elnevezése:

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

Hiánypótlást nem nyújtotta be. (Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont.)

12528039213Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 2636 Tésa, Petőfi Utca 16.

Aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. (Kbt. 73. § (2) bekezdés.)

Nem

Mindkét érvényes ajánlat magasabb volt, mint az adott részre rendelkezésre álló anyagi fedezet összege. (Kbt. 75. § (2) bekezdés b) 
pont.)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.03.20 13:12:07 zsoldosz

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.23

2020.04.08




