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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

SZTNH - takarítás és tisztítószerek

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.sztnh.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.sztnh.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14745809Fax: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

Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaAjánlatkérő 
neve:

SZTNH - takarítás és tisztítószerekKözbeszerzés 
tárgya:
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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

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:

2019.04.09

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

7641 m2 terület takarítása, valamint higiéniai terméke és tisztítószerek biztosítása 240 fő részére 24 hónapon keresztül. A részletes 
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. Rész

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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585.10BBM Budaber Zrt.

Szöveges értékelés:

404.50B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A napi-, heti-, havi 
takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 2 200 900 Ft; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft): 1 330 655 Ft; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 3 085 Ft A higiéniai 
termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 215 744 Ft Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény 
vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 87

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

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A napi-, heti-, havi 
takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 1 970 118 Ft; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft): 1 528 200 Ft; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 2 000 Ft A higiéniai 
termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 360 000 Ft Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény 
vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 30

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

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; A napi-, heti-, havi 
takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 2 087 677 Ft; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft): 840 510 Ft; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 2 250 Ft A higiéniai termék 
és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 380 000 Ft Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény 
vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 170

10835449242Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Cziráki Utca 24-32.

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; A napi-, heti-, havi 
takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 3 422 612 Ft; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft): 1 637 000 Ft; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 2 688 Ft A higiéniai 
termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 299 000 Ft Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény 
vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 72

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

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; A napi-, heti-, havi 
takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 5 842 662 Ft; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft): 3 438 450 Ft; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 3 050 Ft A higiéniai 
termék és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 264 000 Ft Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény 
vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 101

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

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

9A 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:
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V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, mivel ezen ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek; A napi-, heti-, havi 
takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó): 2 087 677 Ft; A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft): 840 510 Ft; Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra): 2 250 Ft A higiéniai termék 
és tisztítószer szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó): 380 000 Ft Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény 
vonatkozásában bemutatott szakember takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 170 Az eljárás nyertese 
az Edelweiss Ökoservice Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 24-32., adószám: 10835449-2-42) és Mesterszervíz 024 Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest Adria sétány 14., adószám: 10809408-2-42), aki az értékelési szempontok szerint
a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. (Kbt. 77. § (4) bek).

10835449242Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, 1163 Budapest, Cziráki Utca 24-32.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével). Értékelési szempont Súlyszám 1. A 
napi-, heti-, havi takarítás díjának egy hónapra eső összege (nettó Ft/hó) 70 2. A nagytakarításért kért ellenszolgáltatás egy alkalomra 
eső összege (nettó Ft) 10 3. Az eseti takarításért kért ellenszolgáltatás óradíja (nettó Ft/óra) 5 4. A higiéniai termék és tisztítószer 
szállításra vonatkozó havi összeg (nettó Ft/hó) 10 5. Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában bemutatott szakember
takarítás területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap): 5 Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont valamennyi 
értékelési részszempont esetén. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az 
értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a 76. § (2) bekezdésének c
) pontja alapján meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, 
a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak, amelynek az 
összpontszáma a legmagasabb. Fordított arányosítás: 1.,2.,3.,4. résszempontok esetén. Egyenes arányosítás: 5. résszempont esetén. 
Az 5. részszempont esetén: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemének értékelése során adható pontszám alsó határ
0 pont, felső határ 10 pont, az Ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb (legmagasabb összegű) megajánlás magasabb számot kap.

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:

100

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

Szöveges értékelés:

847.70UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

873.70DETA-ÉP Épületszerviz Kft.

Szöveges értékelés:

912.05Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

takarítás, higiéniai termékek biztosítása

nem ismertek
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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:

2019.09.09Lejárata:2019.08.29Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mert nem nyújtotta be a kért igazolásokat.

13021690209Emil és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen, Füredi 
Út 59/b.

ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, mert a benyújtott árindokolása nem volt 
megfelelő, a 2019. 06. 06-án megküldött tájékoztatóban részletezettek szerint.

13020682241Carpet-Cleaner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1039 Budapest, Szindbád Utca 3

ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, mert a benyújtott árindokolása nem volt 
megfelelő, a 2019. 06. 06-án megküldött tájékoztatóban részletezettek szerint.

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

ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, mert az előírt határidőre nem nyújtotta be a 
kért árindokolást.

11909051242Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1144 Budapest, Füredi 
Utca 5/A.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2019.08.28

2019.08.28
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