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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:

2019.12.16

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

Ajánlattevőnek meg kell felelnie a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény személyi, tárgyi feltételeinek. Napi 24 órás őrzési feladatok ellátása: Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység 
ellátása az alábbiakban meghatározott helyen és módon: - a Gyula, Nagyváradi út 59/B. szám alatti telephelyen (MBSZ és Gyulai 
Szakaszmérnökség) és a rajta található objektumokban a hét minden napján 00.00.-24.00. között 1 fő kutyás biztonsági őrrel; - a Gyula
, Nagyváradi út 59/B. szám alatti portán gépjármű Indítónapló napi vezetése, azaz bejegyezések írása a járművezető által megadottak 
szerint a kapun az adott napon ki- és behajtó hivatali járművekről. - a Gyula. Sarkadi út 101. szám alatti objektum kamerán keresztül 
történő figyelése, illetve szükség esetén riasztás és kivonulás. - A Kisdelta megnyitási hely, mint objektum kamerán történő figyelése, 
illetve szükség esetén riasztás és kivonulás. - Kivonuló szolgálat biztosítása Központi Irodaház éjszakai és hétvégi őrzés-védelmi és 
portaszolgálati feladatainak ellátása - Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása az alábbiakban meghatározott helyen és 
módon: a Gyula Városház u. 26. szám alatti Központi Irodaházban a hét minden munkanapján 22.00-06.00 óra között, valamint 
munkaszüneti és ünnepnapokon 00.00 – 24.00 óráig 1 fő biztonsági őrrel Továbbiak részletesen a műszaki leírásban, műszaki jellegű 
adatok esetén irányadó a műszaki leírás.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Őrzés-védelmi, portaszolgálati feladatok ellátása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás



EKR001506482019

A Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1196 Budapest Ady Endre Út 51.) Ajánlattevő által benyújtott 
árindokolásban nem kerültek bemutatásra a megajánlásuk alapjául szolgáló tények, körülmények olyan részletezettséggel, hogy 
Ajánlatkérő abból meggyőződhessen, hogy a Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1196 Budapest Ady Endre Út 
51.) Ajánlattevő által vállalt ellenszolgáltatásért a jelen közbeszerzési eljárás tárgya megvalósítható, az ajánlat és az ajánlati ár a
gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető. A Kbt. 72. § (3) bekezdésének értelmében Ajánlattevő köteles az ajánlati ára 
megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, melyekből objektív 
módon állapíthatók meg a közölt adatok valóságnak való megfelelése. A Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (
1196 Budapest Ady Endre Út 51.) Ajánlattevő a 2020. január 22. napján benyújtott árindokolása keretében nem nyújtotta be az 
azokban leírtakat és alátámasztó dokumentumokat oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az a tény, hogy a 
benyújtott ajánlat nem aránytalanul alacsony. Ajánlatkérő erre tekintettel 2020. február 7. napján a Kbt. 72. § (3) bekezdése 
szerint a benyújtott indokolás kiegészítésére hívta fel a Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1196 Budapest Ady
Endre Út 51.) Ajánlattevőt. A Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1196 Budapest Ady Endre Út 51.) Ajánlattevő
az indokolás kiegészítését az előírt határidőn belül az EKR rendszeren keresztül nem nyújtotta be Ajánlatkérő részére. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.248/11/2018. számú határozatában tett megállapítása értelmében az ajánlatkérő köteles írásban
árindokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz. 
Abban az esetben, ha a benyújtott árindokolás nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, – különösen a munkajogi, a 
környezetvédelmi, a szociális előírásoknak – illetve a közgazdasági ésszerűségnek és az ajánlattevő az árindokolás-kérés 
szempontjai szerinti objektív indokolást nem tud adni, ajánlatkérő köteles az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani, a 
Kbt. alábbi rendelkezésének megfelelően. A Kbt. 72. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az ajánlatkérő köteles 
érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron 
vagy költséggel teljesíthető.” Tekintettel a Kbt. 72. § (3) bekezdésében foglaltakra, a Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű 

12955945243Polőr Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1196 Budapest, Ady Endre Út 
51.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlati ár (nettó HUF/fő/óra): 1 940 Az ajánlattevő által az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakmai vezető 
őrzés-védelem szervezése területen szerzett, 3 évet meghaladó szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (egész hónap, min. 0 
hónap – max. 36 hónap): 240 Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek, továbbá ajánlattevő nem áll kizáró 
okok hatálya alatt.

20604046204Gyepes és Társa Személy- és Vagyonvédelmi Bt., Magyarország 5700 Gyula, Cinka Panna Utca 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

2020.04.07. napján a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság felettes szerve, az Országos Vízügyi Igazgatóság 21392-0003/2020 „A gazdaság
újraindítására átcsoportosítandó 2020. évi források” tárgyú levelében az alábbiakról tájékoztatta a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Ajánlatkérőt. „Hivatkozással Banai Péter Benő úr, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárának átiratára, az 
alábbiakról tájékoztatom: A koronavírus járvány elleni védekezés és a magyar gazdaság újraindítása érdekében a 2020. évi 
költségvetés végrehajtására nem az eredeti formájában kerül sor, hanem az – a megváltozott gazdasági helyzethez igazodva – ún. 
költségvetési eltéréssel valósul meg. Ennek megfelelően az intézményi kiadások eredeti előirányzataira vetítve – a fejezetek között 
egységesen – a dologi kiadásokon 10%-os, a felhalmozási kiadásokon 15%-os elvonás kerül érvényesítésre. A megtakarítás elvonását – 
a támogatási előirányzat terhére – a Pénzügyminisztérium hajtja végre. A fentiek leírtakra tekintettel a tárgyi közbeszerzési eljárás 
eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján. „(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a) a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne 
helye [53. § (4)–(6) bekezdés]” A fentebb leírtaknak megfelelően Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére képtelenné vált, tekintettel arra, 
hogy a koronavírus járvány hatására jelentős mértékű forrás került elvonásra. Tájékoztatás a Kbt. 75. § (3) bekezdése szerint jelenleg a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 14.800.000,- Ft.



EKR001506482019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.04.28 12:34:30 PalotaiP

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglalt lehetőséget, amelyet az ajánlattételi felhívás V.2) 5. alpontjában írt elő és 
az ajánlatok felbontása után, az ajánlatok bírálata előtt végezte el az ajánlatok értékelését. Ajánlatkérő a következő Ajánlattevők 
ajánlatát nem bírálta el a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint: 1. Név: BON-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 
1145 Budapest Thököly Út 105-107. A. ép. 2. em. 32. 2. Név: Delta Biztonságszolgálat Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
. Székhely: 5700 Gyula Berzsenyi Dániel Utca 20. 3. Név: "Szabó Biztonságszolgáltató "Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula Kölcsey Utca 19 4. Név: T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Székhely: 1038 Budapest Ráby Mátyás Utca 26

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Társaság (1196 Budapest, Ady Endre Út 51.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján a tárgyi eljárás 
vonatkozásában. Ajánlatkérő képviselője 2020. február 19. napján tájékoztatta az érintetteket az érvénytelenségről az EKR 
felületen keresztül.
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