9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy: Vállalkozási Szerződés keretében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem portaszolgálattal kapcsolatos
feladatainak ellátása
A közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
Mennyiség:
A portaszolgálat ellátásával kapcsolatos tevékenység, mint feladat leírása
Munkarend: 24 órás folyamatos
Az intézmény főépületében, a kollégium épületében, illetve a múzeum területén található portaszolgálattal
kapcsolatos feladatok ellátása.
Szolgálati helyek:
Moholy Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.)
a)

„A” épület porta;

b)

Kollégium porta.

Iparművészeti Múzeumban (1092 Budapest, Kinizsi utca 39.)
a)

MOME műhelyek bejárati porta

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.: 07.00 - 07.00, a hét minden napján, 24 óra, folyamatos jelleggel, az egyetem „A”
épület portáján és a kollégium portáján.
1092 Budapest, Kinizsi utca 39.: 8.00-20.00, hétfőtől-péntekig (munkanapokon)
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a műszaki leírásban található.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: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:
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): 2 (kettő) db
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):
9.1. Ajánlattevő neve, címe: ATALIAN Global Services Hungary Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. D.; levelezési cím: 1138
Budapest, Váci út 178. V. em.); Rampart Defence Szolgáltató Kft. (2315 Szigethalom, Diófa u. 15.) közös ajánlattevők
 Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint igazolt.
 Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (nettó, Ft): Vállalkozói havi átalánydíj (nettó HUF):
1.340.000,- Ft
 Bírálati szempont: Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
9.2. Ajánlattevő neve, címe: Rockwell Vagyonvédelmi Kft. (1165 Budapest, Nyílvessző u. 31.)
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 Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint igazolt.
 Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (nettó, Ft): Vállalkozói havi átalánydíj (nettó HUF):
1.290.000,- Ft
 Bírálati szempont: Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve, címe: Rockwell Vagyonvédelmi Kft. (1165 Budapest, Nyílvessző u. 31.)
 Ellenszolgáltatás összege: az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (nettó, Ft): Vállalkozói havi átalánydíj
(nettó HUF): 1.290.000,- Ft
Az ajánlat kiválasztásának indokai:
Az Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, a hiánypótlási felhívásban és a
jogszabályokban előírt követelményeknek tartalmilag és formailag megfelelt.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: portaszolgálat ellátása
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: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: 2015. július 3.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. július 13. (Kbt. 37. § (3))
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. július 2.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. július 2.
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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