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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ

Ajánlatkérő 
neve:

BM OKF GEK ingatlanok takarítása (1197)Közbeszerzés 
tárgya:
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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:

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

138A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 137-337795A 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

AK által üzemeltetett 9 db fővárosi objektum takarítási feladatai, ebből 19 200 m2 belső terület, és 1 440 m2 külső terület. Feladatok: 
napi takarítás, heti takarítás, ügyeleti feladatok, nagytakarítás, Az alábbi helyszíneken: Ingatlanok Belső terület/m2 Külső terület/ m² 1
. 1149 Bp, Mogyoródi út 41-43. 11 734 100 2. 1237 Bp, Dinnyehegyi út 10. A-C 2 368 540 3. 1118 Bp, Gazdagréti tér 3. 892 250 4. 
1105 Bp, Martinovics tér 12. 590 - 5. 1165 Bp, Diósy Lajos u. 28. 652 50 6. 1165 Bp, Újszász u. 104. A-E 660 500 7. 1033 Bp, Laktanya
u. 33. 820 - 8. 1113 Bp, Tas vezér u. 9. 1 270 - 9. 1012 Bp, Kosciuszkó Tádé u. 5. 214 - Összesen: 19 200 m2 1 440 m2 irodák és 
lakóhelyiségek (kollégiumi szobák), közlekedők és lépcsőházak, társalgók, dohányzásra kijelölt és más közös helyiségek, raktárak, 
pince, padlás, közlekedési útvonalak, a teakonyhák, saját dolgozói éttermek, nyilvános éttermek, klubhelyiségek, hulladékgyűjtő (kuka)
tárolók, a szociális helyiségek, kondicionáló termek, különálló épületek, járdák, udvarok, zöldterületek, szolgálati férőhelyek stb. A 
takarítási feladatok elvégzése az ingatlanokban elhelyezett szervezeti egységekkel egyeztetett és meghatározott időintervallumon 
belüli időbeosztás szerint történhet. A II. 2. 4.) pont teljes terjedelemben a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BM OKF GEK ingatlanok takarítása (1197)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Második rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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A TOP CLEANING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás 
kérésben előírtaknak, alkalmasságát a nyilatkozati szakaszban megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért 

11810425242TOP CLEANING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1101 Budapest, 
Albertirsai Út 10.33.ép.

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtaknak, 
alkalmasságát a nyilatkozati szakaszban megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes.ezért 
ajánlata érvényes.ezért ajánlata érvényes. 1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 
hónap (nettó HUF): 299 379 468 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási többlet 
gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 36 hó): 36

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4034 Debrecen, 
Vágóhíd Utca 14.

A B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban
, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben előírtaknak, 
alkalmasságát a nyilatkozati szakaszban megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes.ezért 
ajánlata érvényes. 1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 338 353
658 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész 
hóban megadva, minimum 0 hó maximum 36 hó): 36

23480874205B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

A BBM Budaber Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban, alkalmasságát mind a nyilatkozati szakaszban, mind az igazolási szakaszban megfelelően igazolta, nem áll 
kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes. 1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/
36 hónap (nettó HUF): 231 222 107 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási többlet 
gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 36 hó): 36

12839023243BBM Budaber Zrt., 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa és a pontszámok kiosztásának módszere: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.
) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont 
esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:  Az 1. értékelési 
részszempont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az 
ajánlatok értékelése.  A 2. értékelés szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. sz. mellékletének A.1. b) pont bb) alpontja szerinti 
egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.

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:

1000

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

1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 258 621 
228, súlyszám: 80, pont: 89,41, pont*súlyszám: 7152,46 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai 
vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 
36 hó): 92 (36 hónap maximummal számolva), súlyszám: 20, pont: 100,00, pont*súlyszám: 2000,00 
Mindösszesen: 9152,46

Szöveges értékelés:

9152.46KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.

1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 260 616 
099, súlyszám: 80, pont: 88,72, pont*súlyszám: 7097,71 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai 
vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 
36 hó): 36, súlyszám: 20, pont: 100,00, pont*súlyszám: 2000,00 Mindösszesen: 9097,71

Szöveges értékelés:

9097.71TOP CLEANING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 299 379 
468, súlyszám: 80, pont: 77,23, pont*súlyszám: 6178,70 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai 
vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 
36 hó): 36, súlyszám: 20, pont: 100,00, pont*súlyszám: 2000,00 Mindösszesen: 8178,70

Szöveges értékelés:

8178.70UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 338 353 
658, súlyszám: 80, pont: 68,34, pont* súlyszám: 5466,99; 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai 
vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 
36 hó): 36, súlyszám: 20, pont: 100,00, pont * súlyszám: 2000,00 mindösszesen: 7466,99

Szöveges értékelés:

7466.99B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 231 222 
107 súlyszám: 80, pont: 100,00, pont*súlyszám: 8000,00 2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai 
vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, minimum 0 hónap 
maximum 36 hónap):36; súlyszám: 20, pont: 100,00, pont* súlyszám: 2000,00 mindösszesen: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000.00BBM Budaber Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, 
alkalmasságát a nyilatkozati szakaszban megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes.ezért 
ajánlata érvényes. 1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 258 621
228 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész 
hóban megadva, minimum 0 hó maximum 36 hó): 92 (36 hónap maximummal számolva)

11788515242KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., 1068 Budapest, Király Utca 80

ajánlata érvényes.ezért ajánlata érvényes. 1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 
hónap (nettó HUF): 260 616 099 2.Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási többlet 
gyakorlatának időtartama (egész hóban megadva, minimum 0 hó maximum 36 hó): 36



EKR000797652019

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, mivel árindokolását az előírt határidőig 
nem nyújtotta be, melynek hiányában ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy ajánlattevő 1. értékelési szempontra tett 
megajánlása nem aránytalanul alacsony és hiánypótlását és felvilágosítását, sem nyújtotta be az előírt határidőig, így ajánlata 
vonatkozásában fennállnak az alábbi hiányok, ellentmondások: -Ajánlattevő ajánlatában csatolta a kapacitást biztosító szervezet 
bevonásáról szóló nyilatkozatot, mely szerint igénybe vesz kapacitást nyújtó szervet, de nem adta meg, hogy mely alkalmassági 
feltételnek kíván vele megfelelni és a nevét és székhelyét sem, mely adatokat hiánypótlás keretében sem pótolt. -A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását az előírt tartalommal nem 
nyújtotta be, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő sem ajánlatában sem hiánypótlás keretében nem csatolt: •
meghatalmazást az EEKD-ban, Gazdasági szereplőkre vonatkozó űrlapon feltüntetett és a nyilatkozatokat aláíró személy 
vonatkozásában, valamint •aláírási címpéldányokat, vagy aláírás mintát sem ajánlattevő cégkivonat szerinti képviselőjének, •sem
az ismert, nevesített alvállalkozó cégkivonat szerinti képviselőjének, •sem a kapacitást biztosító szervezet cégkivonat szerinti 
képviselőjének. -Ajánlattevő nem csatolta sem az ismert, nevesített alvállalkozó, sem a kapacitást nyújtó szerv 
összeférhetetlenségi nyilatkozatát, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő nem csatolt EEKD-t a kapacitást nyújtó
szerv vonatkozásában melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő az ismert alvállalkozókat az EEKD meghatározott 
pontjában nem tüntette fel, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő benyújtotta az Egységes Európai 

14883664241T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1038 
Budapest, Ráby Mátyás Utca 26

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Takarítási feladatok ellátásának teljes költsége a szerződés időtartama alatt/36 hónap (nettó HUF): 231 222 107 2.
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási többlet gyakorlatának időtartama (egész hóban 
megadva, minimum 0 hó maximum 36 hó): 36 A BBM Budaber Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, alkalmasságát mind a nyilatkozati szakaszban, mind az igazolási 
szakaszban megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért ajánlata érvényes. Az értékelés alapján a legjobb ár-érték 
arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a legkedvezőbb. A fedezet rendelkezésre áll.

12839023243BBM Budaber Zrt., 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

rendszeres napi takarítási feladatok ellátása, ablak- és üvegfelületek tisztítása, függönyök, textíliák tisztítása

Nem ismert.
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.09Lejárata:2019.11.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő a Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Bahama Clean Kft. (6000 Kecskemét, Váczi János Utca 2.; 
adószám 26762421-2-03) közös ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján
és a 73. § (2) bekezdés alapján, mivel árindokolását az előírt határidőig nem nyújtotta be, melynek hiányában ajánlatkérő nem 
tudott meggyőződni arról, hogy ajánlattevő 1. értékelési szempontra tett megajánlása nem aránytalanul alacsony és 
hiánypótlását sem nyújtotta be az előírt határidőig, így ajánlata vonatkozásában fennállnak az alábbi hiányok: -Ajánlattevő 
ajánlatában benyújtotta a „Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” űrlapot mindkét közös ajánlattevő vonatkozásában, de 
azon nem az előírt kizáró okokat tüntette fel, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Az ajánlat részeként benyújtásra került a
felolvasólap EKR űrlap formájában, azonban a benyújtott dokumentumon nem került feltüntetésre valamennyi közös ajánlattevő, 
amely így nem felel meg a Kbt. 35. § (3) bekezdésében és 66. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, melyet hiánypótlás 
keretében sem pótolt. -Az ajánlatában nem került csatolásra a Bahama Clean Kft. közös ajánlattevő cégkivonat szerinti 
képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy aláírás mintája, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő nem csatolta a 
Bahama Clean Kft. közös ajánlattevő összeférhetetlenségi nyilatkozatát, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő 
ajánlatában csatolta szerkeszthető és pdf formátumban a Részletes kereskedelmi ajánlatot, de a pdf formátumú cégszerűen nincs
aláírva, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt, de ez az érvényességet nem érintő formai hiba. -Ajánlattevő ajánlatában 
csatolta indokolását az üzleti titok vonatkozásában, de az az általánosság szintjén került megfogalmazásra, melyet hiánypótlás 
keretében sem egészített ki.

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

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, mivel árindokolását az előírt határidőig 
nem nyújtotta be, melynek hiányában ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy ajánlattevő 1. értékelési szempontra tett 
megajánlása nem aránytalanul alacsony és felvilágosítását sem nyújtotta be az előírt határidőig, amely arra irányult, hogy az 
árazott költségvetést sem papír alapon, sem szerkeszthető excel formátumban határidőre nem bocsátotta rendelkezésre: -
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 3.20. pontjában előírta, hogy „Az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a Részletes 
kereskedelmi ajánlatot, amely az Ajánlattevő részére irányadó tételeket tartalmazza. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Részletes 
kereskedelmi ajánlatot árazva. Az elektronikusan, .pdf formátumban benyújtott ajánlatba cégszerűen aláírva (valamint 
szerkeszthető excel formátumban is) csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott Részletes kereskedelmi 
ajánlatot árazva.” Felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Részletes kereskedelmi ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) 
pontja szerinti részletes árajánlatnak (szakmai ajánlatnak) minősül. Fentiekkel ellentétben ajánlatuk árazott költségvetést nem 
tartalmaz sem papír alapon, sem szerkeszthető excel formátumban, mely hiány vonatkozásában ajánlattevő felvilágosítást nem 
adott.

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

Közbeszerzési Dokumentumot (továbbiakban EEKD), amelynek III. részét (Kizáró okok) kitöltötte, azonban annak „A” (
Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok) pontjában adott válasza valamennyi pontban („Ez az információ 
elektronikusan elérhető?” kérdésre) nem megfelelő, mivel ezek az információk elektronikusan nem érhetők el, melyet 
hiánypótlás keretében sem javított. -Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a „Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” űrlapot
, de azon nem tüntette fel az előírt kizáró okokat, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő a „Gazdasági 
szereplőkre vonatkozó információk” űrlapon a kapacitást nyújtó szervezetet és az ismert, nevesített alvállalkozót nem tüntette fel
, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő ajánlatában csatolta a 2. értékelési részszempont vonatkozásában 
megajánlott szakember bevonására vonatkozó nyilatkozatot, de azon a szakember neve nem szerepel, melyet hiánypótlás 
keretében sem pótolt. -Ajánlattevő ajánlatában csatolta szerkeszthető formátumban a Részletes kereskedelmi ajánlatot, de 
cégszerűen aláírva pdf formátumban nem került benyújtásra, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő ajánlatában 
nem csatolta a felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot, melyet hiánypótlás keretében sem pótolt. -Ajánlattevő benyújtotta az 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (továbbiakban EEKD), amelynek II. részét (Gazdasági szereplőkre vonatkozó 
információk) kitöltötte, azonban annak „C” (Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk) pontjában 
adott nemleges válasz („Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben 
feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?” kérdésre) ellentmondásban van az ajánlatban benyújtott kapacitást biztosító szervezet bevonásáról szóló 
nyilatkozat tartalmával, melyben úgy nyilatkozik, igénybe vesz, de az ellentmondást felvilágosítás keretében sem oldotta fel.

2019.11.29

2019.11.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

1. Ajánlattevő: Neve: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Címe: 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1. Adószáma: 
23480874-2-05 2. Ajánlattevő: Neve: BBM Budaber Zrt. Címe: 1204 Budapest, Török Flóris utca 114. Adószám: 12839023-2-43 3. 
Közös Ajánlattevők: Neve: Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Címe: 2636 Tésa, Petőfi utca 16. Adószám:12528039-2-13 
Neve: Bahama Clean Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 6000 Kecskemét, Váczi János Utca 2. Adószám: 26762421-2-03 4. 
Ajánlattevő: neve: DETA-ÉP Épületszerviz Kft. címe: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. adószám: 13939683-2-42 5. Ajánlattevő: Neve: 
KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft. Címe: 1068 Budapest, Király u. 80. adószáma: 11788515-2-42 6. Ajánlattevő: Neve: 
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26. 
Adószáma: 14883664-2-41 7. Ajánlattevő: Neve: TOP CLEANING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 
1101 Budapest, Albertirsai út 10.33. ép. Adószáma: 11810425-2-42 8. Ajánlattevő: Neve: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 14. Adószáma: 13646231-2-09

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:




