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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000346472021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Őrzés-védelmi feladatok ellátása

Ajánlatkérő
neve:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára

Postai cím:

Eötvös Utca 7

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Szuhanyik

Kapcsolattartó személy:
szuhanyik.zoltan@abtl.hu

Telefon:

15597580251

Nemzeti azonosítószám

1067

Ország:

Magyarország

Zoltán
+36 14786028

+36 14786036

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.abtl.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.abtl.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Miklós és Vörös Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Andrássy Út 17

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:
Dr.

info@movui.hu

18130315241

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Vörös
Telefon:

1061

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 16312294

Fax:

+36 13502394

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Őrzés-védelmi feladatok ellátása

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest VI. kerület Eötvös utca 7. szám alatti székháza őrzés-védelmi
feladatainak ellátása.
A Levéltár épülete hatszintes, alápincézett műemléki védelem alatt álló kőépület belső udvarral, az Eötvös utca felől egy bejárattal,
melyet lakóépületek, valamint a Hunyadi téri vásárcsarnok vesz körül. Terjedelme cca. 2000 m² irodaház, valamint cca. 670 m²
iratraktár.
A feladat ellátásában a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéssel
rendelkező személyek vehetnek részt. Az ellenőrzést az ajánlatkérő végezteti el a nyertes ajánlattevő részéről a szerződés
teljesítéséhez kijelölt munkatársak vonatkozásában.
Ellátandó főbb feladatok:
- a Levéltár épületének munkaidőn túli őrzés-védelme;
- pénzszállítás biztosítási feladatai (igény szerint)
- a székház előtti parkoló, a parkolási rend, az ott parkoló levéltári és dolgozói gépkocsik felügyelete;
- az objektumban található vagyon, iratanyagok és személyek védelme;
- a biztonsági, beléptető, tűzjelző rendszer kezelése
- a kazánok és klímaberendezések szükség szerinti kezelése;
- a Levéltár rendészeti és vagyonvédelmi, valamit tűzvédelmi szabályzatában leírtak betartása;
- az érkező ügyfelek eligazítása,
- telefonhívások továbbítása, kulcsok, kulcsdobozok kezelése és nyilvántartása;
- az épületben keletkezett meghibásodások, tűz, vagy más elemi csapás, illetéktelen behatolás esetén a szükséges intézkedések
(riasztások) megtétele,
- a téli időszakban a székház előtti járda, és a belső udvar közlekedési útvonalának csúszásmentesítése.
A tervezett igénybevétel 13.800 óra/év.
A feladok elvégzését – a jelenleg hatályos szabályozás alapján - az alábbi szolgálati létszámmal és időtartamban kell biztosítani:
összesen 2 fő - váltásparancsnok és biztonsági őr – az alábbi munkarendben:
hétfőtől csütörtökig 16:00-órától másnap reggel 7:00-óráig,
hétvégén péntek 14:00-órától hétfő 7:00-óráig,
munkaszüneti és ünnepnapokon az előző munkanap 16:00-órától a következő munkanap 7:00-óráig.
Pénz- és értékszállításhoz 1 fő kísérő biztosítása, havi 1 alkalommal.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, a vagyonvédelmi szolgálattal kapcsolatos
általános feltételeket, a vagyonvédelmi szolgálat általános és konkrét feladatait a Levéltár hatályos Rendészeti és vagyonvédelmi
szabályzat mellékleteként kiadott Szolgálati utasítás tartalmazza.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerinti érvénytelenség alkalmazása kapcsán ajánlatkérő rögzíti, hogy a rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege akkor nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, ha a
megajánlott személy- és vagyonőrök nettó Ft/fő/óra díja * 55.200 óra meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet
összegét.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik része
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IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

63

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., Magyarország 1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36. 4.
em.

24851862242

Indokolás: Az ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, hiánypótlás)
megfelelő ajánlatot nyújtott be, az előírt és a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlati ár
1.1. Személy- és vagyonőrök nettó díja (Ft/fő/óra)
2 035
1.2. Pénz- és értékszállítás nettó díja (Ft/fő/alkalom)
6 600
Az ajánlati felhívás M2)2 pontja szerinti, teljesítésben részt vevő további szakemberek bemutatása (minimum 0, maximum 4
fő)
4

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.

1000.00

Ajánlati ár
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60

10,00

600,00

Szöveges értékelés:

1.1. Személy- és vagyonőrök nettó díja (Ft/fő/óra)
55
10,00
550,00
1.2. Pénz- és értékszállítás nettó díja (Ft/fő/alkalom)
5
10,00
50,00
Az ajánlati felhívás M2)2 pontja szerinti, teljesítésben részt vevő további szakemberek bemutatása (minimum
0, maximum 4 fő)
10
10,00
100,00
Szakmai ajánlat
30
10,00
300,00
3.1. A szerződés keretében a személy-és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki
megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége)
15
10,00
150,00
3.2. A szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítése és
munkába állítási folyamatának és módszerének kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai
megfelelősége)
15
10,00
150,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:
1000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában (2020. március 25.) közzétett, a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet 1. a) aa) pontjában rögzített, az értékarányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést:
Ajánlati ár
az alábbi képlet alkalmazásával:
P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max#- P min)+P min#
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra.
Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú melléklet 1. a) ab) pontjában rögzített egyenes arányosítás
módszerével végzi az értékelést.
Az ajánlati felhívás M2)2 pontja szerinti, teljesítésben részt vevő további szakemberek bemutatása
az alábbi képlet alkalmazásával:
P=(A vizsgált)/(A legjobb)*(P max#- P min)+P min#
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa (10 pont)
P min: a pontskála alsó határa (0 pont)
A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az alábbi szempontok tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú melléklet 2. pontban rögzített sorba rendezés módszerével
végzi az értékelést.
3. Szakmai ajánlat
3.1. A szerződés keretében a személy-és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások
kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége)
3.2. A szerződés keretében alkalmazni kívánt személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítése és munkába állítási
folyamatának és módszerének kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége)
A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek kiszámításra.
Amennyiben valamely részszempont esetében valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, ezen részszempontra minden
ajánlattevő maximális pontszámot kap.
A fenti módszerrel kiszámított pontszámok egész számra kerekítést követően, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal
kerülnek beszorzásra, az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra
adott pontok összege az adott ajánlatra adható összpontszám. Nyertes az, aki a legmagasabb pontszámot éri el.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Perfect Protection Solutions Hungary Zrt., Magyarország 1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36. 4. em.

24851862242

Az ellenszolgáltatás összege:112 332 000 HUF
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi
fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

COLONEL Vagyonvédelmi és Műszaki Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1033 Budapest, Szentedrei Út 95.

10822588243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
Érvénytelenség indoka:
Az ajánlattevő személy és vagyonőrök nettó óradíjára tett ajánlati ára a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § (1) bekezdése alapján aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül,
mert az nem éri el az eljárásban irány-adó 150/2020. (IV. 24.) számú kormányrendelet 1 § szerinti, a 2020. évre vonatkozó, a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi
szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértékét, azaz a 2336 forint/óra díjat.
Az Ajánlattevő az aránytalanul alacsony árindoklás kérésnek a megadott határidőre, azaz 2021. május 7. napján 12:00 órára
nem tett eleget.

FRANK 54 Kereskedelmi, Szolgáltató, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 1224 Budapest, Dukát Utca 54

11991944243

Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
Érvénytelenség indoka:
Ajánlatkérő 2021. április 22. napján hiánypótlásra és felvilágosítás adásra hívta fel Ajánlattevőt. Ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásnak a megadott határidőre, azaz 2021. április 28. napján 10:00 órára nem tett eleget.
Ajánlatkérő 2021. május 4. napján hiánypótlásra és felvilágosítás adásra hívta fel Ajánlattevőt.
Az Ajánlattevő az aránytalanul alacsony árindoklás kérésnek a megadott határidőre, azaz 2021. május 7. napján 12:00 órára
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nem tett eleget.
Indokolás:
1.
Ajánlattevő az EKR felületén becsatolt a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozatában Traum Zoltán neve szerepel.
A cégkivonat szerint a tulajdonos neve Traum Zoltán István. A becsatolt nyilatkozat nem a hatályos cégkivonat szerinti adatokat
tartalmazza.
A fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mert az ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2.
Ajánlattevő ugyanazokat a szakembereket mutatta be a 2. értékelési szempont körében, mint az ajánlati felhívás III.1.3. M2)2
pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolása körében. A felolvasólapon a 2. értékelési szempont vonatkozásában
4 fő megajánlása szerepel.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentum II. Az ajánlat Értékelése: pontjában a következőket írta elő:
Ajánlattevő a jelen értékelési részszempont kapcsán az alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembereket nem
mutathatja be.
A Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontja alapján, ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja;
Ajánlattevő ajánlatkérő ezirányú felvilágosítás kérése ellenére nem nyilatkozott, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket a
2. értékelési szempont körében vagy az ajánlati felhívás III.1.3. M2)2 pontjára kívánja bemutatni, ezért ajánlata nem egyértelmű
kijelentést tartalmaz!
A fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára tekintettel, az ajánlattevő ajánlata a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati,
ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
3.
Ajánlattevő nem csatolta ajánlatában, az ajánlati felhívás III.1.2. P/2) pontjának igazolására az érvényes szakmai
felelősségbiztosítása másolatát.
Az ajánlati felhívás III.1.2. P/2) pontja az alábbiakat tartalmazza:
P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik élőerős őrzés-védelmi tevékenységre vonatkozó, legalább 100 millió Ft/év
és 10 millió Ft/káresemény mértékű érvényes szakmai felelősségbiztosítással.
P/2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) be-kezdés d) pontja
szerinti igazolást, amelynek keretében ajánlattevő igazolja a közbeszerzés tárgya szerinti tevé-kenységre vonatkozó szakmai
felelősségbiztosításának fennállását.
A fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján
érvénytelen, mert az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek
való megfelelést.
Folytatás a VI.1.10) pontban.

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

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.05.12

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

EKR000346472021

2021.05.11
2021.05.11

2021.05.21

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
V.2.12) pont folytatása.
4.
Az ajánlattevő személy és vagyonőrök nettó óradíjára tett ajánlati ára a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. § (1) bekezdése alapján aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, mert
az nem éri el az eljárásban irány-adó 150/2020. (IV. 24.) számú kormányrendelet 1 § szerinti, a 2020. évre vonatkozó, a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási
rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértékét, azaz a 2336 forint/óra díjat.
Az Ajánlattevő az aránytalanul alacsony árindoklás kérésnek a megadott határidőre, azaz 2021. május 7. napján 12:00 órára nem tett
eleget.
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