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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

felelős akkreditált Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyoriszc.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 92203361Fax:Telefon:E-mail:

vagyongazdálkodási 
és működtetési 
csoportvezető

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

Győri Szakképzési CentrumAjánlatkérő 
neve:

Takarítási szolgáltatás beszerzése Lukács 2020Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000906612020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Győri Szakképzési Centrum EKRSZ_1106581
6

Nádor Tér 4.

Győr HU221 9024

Csordás Katalin

csordas.kata@gyoriszc.hu +36 92203361

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus 
Beszerzési Zrt.

EKRSZ_1902459
6

Somssich Pál Utca 17

Kaposvár HU232 7400

Schablauer Péter
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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:

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

187A 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

Ajánlatkérő Győr, Mártírok útja 13-15. szám alatti Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium 
takarítási feladatainak ellátása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Takarítási szolgáltatás beszerzése Lukács 2020

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mkeb-zrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 82222067Fax:+36 303704669Telefon:E-mail:

közbeszerzési 
szaktanácsadó

info@mkeb-zrt.hu

Harmadik rész, az uniós értékhatár alatti eljárás, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 4.884.777 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 24 hónap

12409152213HSC Kft., Magyarország 2030 Érd, Duna Utca 35

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 4.290.000 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 12 hónap

24722632208MaxCleaning Hungary Kft, Magyarország 9028 Győr, Sashegy Puszta 1

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 4.293.450 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 59 hónap

12902875215Ki- Takarít Kft, Magyarország 4400 Nyíregyháza, Ungvár Sétány 2

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 4.050.000 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 24 hónap 

11613242208H és H '98 Kereskedelmi és Higiéniai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9011 
Győrszentiván, Fecske Út 6 Fecske 6

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 3.850.000 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 24 hónap

10809408242Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1141 Budapest, Örs 
Vezér Útja 76.

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 3.600.000 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 24 hónap

11972411243T.A.X. Team Security Kft., Magyarország 1092 Budapest , Erkel Utca 6

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

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

Igen
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Részszempont Súlyszám 
1. Havi nettó szolgáltatási díj (Ft/hó) 98 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának többlet időtartama (hónap) 
minimum 0 hónap – maximum 24 hónap 2 
 
8.2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely 
minden értékelési szempont esetében azonos: 0-100 
 
8.3. Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. részszempont 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:

Nettó ajánlati ár: 52,33 pont*98 súlyszám=5.127,91 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 100 pont*2 súlyszám=200 pont;

Szöveges értékelés:

5328Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nettó ajánlati ár: 73,70 pont*98 súlyszám=7.222,44 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 100 pont*2 súlyszám=200 pont;

Szöveges értékelés:

7422HSC Kft.

Nettó ajánlati ár: 83,92 pont*98 súlyszám=8.223,78 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 50 pont*2 súlyszám=100 pont;

Szöveges értékelés:

8324MaxCleaning Hungary Kft

Nettó ajánlati ár: 83,85 pont*98 súlyszám=8.217,17 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 100 pont*2 súlyszám=200 pont;

Szöveges értékelés:

8417Ki- Takarít Kft

Nettó ajánlati ár: 88,89 pont*98 súlyszám=8.711,11 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 100 pont*2 súlyszám=200 pont;

Szöveges értékelés:

8911H és H '98 Kereskedelmi és Higiéniai Korlátolt Felelősségű Társaság

Nettó ajánlati ár: 93,51 pont*98 súlyszám=9.163,64 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 100 pont*2 súlyszám=200 pont;

Szöveges értékelés:

9364Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nettó ajánlati ár: 100 pont*98 súlyszám=9.800 pont; 
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet gyakorlata: 100 pont*2 súlyszám=200 pont;

Szöveges értékelés:

10000T.A.X. Team Security Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 6.880.000 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 24 hónap

12750300243Fénysziget Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1094 Budapest, Bokréta Utca 27
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Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint 

11972411243T.A.X. Team Security Kft., Magyarország 1092 Budapest , Erkel Utca 6

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)

 
Értékelési szempont: Havi nettó szolgáltatási díj Ft/hó (fordított arányosítás) 
 
Ajánlattevőnek az ajánlati árát úgy kell megadnia, hogy az tartalmazza az előírt szolgáltatás teljeskörű ellátásával kapcsolatban 
felmerülő költséget, így többek között a béreket, járulékokat, kiszállási díjat, vegyszer-tisztítószer költségét. 
 
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül a legkedvezőbb ajánlatnak. Ez az ajánlat (legkedvezőbb tartalmi elem) a maximális 
pontszámot (felső ponthatár) kapja, a további ajánlatok tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint: 
                 
P =Alegjobb/Avizsgált* (Pmax – Pmin) + Pmin 
                 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 2. részszempont értékelése  
 
Értékeli szempont: Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama 
/hónap/ (egyenes arányosítás) 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás III.1.3) M2) pontjában előírt 36 hónap szakmai gyakorlat feletti gyakorlati időszakot értékeli. 
Ajánlatkérő szakmai gyakorlatnak kizárólagosan az előírt szakterületen szerzett gyakorlatot fogadja el. 
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat vonatkozásában minden megkezdett hónapot egész hónapként fogad el. 
A szakmai többlet gyakorlat maximumát Ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg, az ezen időszaknál magasabb többletgyakorlatra 
egyaránt a ponthatár felső határával megegyező mértékű pontot ad. 
 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (24 hónap) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámot az alábbi képlet szerint: 
 
P=Avizsgált/Alegjobb* (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (24 hónap) a maximális pontot (felső ponthatár) adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
8.4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatoknak a fenti értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a 
fentiekben meghatározott ponthatárok között értékeli a jelen pontban meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre 
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
8.5. A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú 
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
 
8.6. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem 
határozható meg. 
 
8.7. A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 
ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
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2020.11.20Lejárata:2020.11.11Kezdete:

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:

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontjának figyelembevételével az 
alábbiak szerint: 
 
1) Benyújtott ajánlata nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás VI.3.2) pontjában előírt ajánlati biztosíték teljesítésének 
igazolását, amely alapján megállapítható, hogy ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig nem teljesítette előírt ajánlati 
biztosítékot.

11745602243Taképszolg Takarító és Építési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 
Budapest, Budafoki Út 60.

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontjának figyelembevételével az 
alábbiak szerint: 
 
1) Benyújtott ajánlata nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás VI.3.2) pontjában előírt ajánlati biztosíték teljesítésének 
igazolását, amely alapján megállapítható, hogy ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig nem teljesítette előírt ajánlati 
biztosítékot.

13859024202S & G Clean Kft., Magyarország 7629 Pécs , Keller János Utca 8.

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:

ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 
 
Havi nettó szolgáltatási díj: 3.600.000 Ft/hó 
Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás-irányítási gyakorlatának többlet időtartama: 24 hónap

Napi, heti, nagytakarítási feladatok ellátása

Nem ismert
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:

2020.11.10

2020.11.10


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 


