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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
56220087

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU11

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Rumbach Sebestyén Utca 19-21

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Németh

zsuzsannaeszter.nemeth@bku.hu

Telefon:

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

www.bku.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Iroda és ügyfélszolgálati tér takarítás

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000048602019

1075

Ország:

Zsuzsanna
+36 307741267

Magyarország

Eszter
Fax:

+36 12351044

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Iroda és ügyfélszolgálati tér takarítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása nettó 33.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, különös
tekintettel az alábbiakra: - Általános nappali takarítási feladatok ellátása irodaépületben (6:30-17:30) - Általános készenlét: 2 fő
állandó nappali takarító (6:30-17:30) rendelkezésre állással, napi 30 perc ebédszünet mellett a teljesítés helyén - Általános éjszakai
takarítási feladatok ellátása irodaépületben (17:30-tól) A takarítással érintett terület összesen legfeljebb: 6471 m2 - Nagytakarítás (
egyedi megrendelés alapján) - Havária helyzet kezelése (egyedi megrendelés alapján) készenléttel, 0-24 telefonos ügyfélszolgálattal, Fogyóanyagok beszerzése, rendelkezésre bocsátása, kihelyezése Ajánlatkérő a keretösszegtől + 7.000.000 Ft-al eltérhet. A részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.

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

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.02.19
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
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Igen

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

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

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

PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert
Károly Körút 76-78

11457688241

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Általános nappali takarítási feladatok ára (nettó Ft/4 hét):908 920 Általános
éjszakai takarítási feladatok ára (nettó Ft/4 hét): 1 364 584 Havária helyzet takarítás ára (Ft/m2):180 Nagytakarítás nettó
ajánlati ára (Ft/alkalom): 510 482 Havaria esetén a helyszínre kiérkezés ideje (óra) (min. 0,5 óra max. 1 óra): 1 A szerződés
teljesítésében részt vevő szakemberek többlettapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 72 hónap):279 Késedelmi kötbér
mértéke (minimum 60.000 Ft/nap - maximum 100.000 Ft/nap): 100 000 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérő előzetes ellenőrzése és a
benyújtott igazolások alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

23480874205

Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Általános nappali takarítási feladatok ára (nettó Ft/4 hét):1 661 920 Általános
éjszakai takarítási feladatok ára (nettó Ft/4 hét):1 349 424 Havária helyzet takarítás ára (Ft/m2):110 Nagytakarítás nettó ajánlati
ára (Ft/alkalom):2 070 720 Havaria esetén a helyszínre kiérkezés ideje (óra) (min. 0,5 óra max. 1 óra): 0,5 A szerződés
teljesítésében részt vevő szakemberek többlettapasztalata (minimum 0 hónap - maximum 72 hónap): 182 Késedelmi kötbér
mértéke (minimum 60.000 Ft/nap - maximum 100.000 Ft/nap) :100 000 Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérő előzetes ellenőrzése és a
benyújtott igazolások alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat
megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1146.2

Szöveges értékelés:

B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

1003.9

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1
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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:
Ajánlati ár és a Havaria esetén a helyszínre kiérkezés ideje: fordított arányosítás, szakemberek többlettapasztalata és kötbér egyenes
arányosítás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly
Körút 76-78

11457688241

Ellenszolgáltatás összege: Általános nappali takarítási feladatok ára (nettó Ft/4 hét):908 920 Általános éjszakai takarítási
feladatok ára (nettó Ft/4 hét):1 364 584 Havária helyzet takarítás ára (Ft/m2):180 Nagytakarítás nettó ajánlati ára (Ft/alkalom):
510 482 Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
Igen

EKR000048602019

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
takarítási feladatok, 0-24 órás ügyfélszolgálat
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
PQS Division Kft. adószám: 14432323-2-41
V.2.10) 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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.

23480874205

Ellenszolgáltatás összege: Általános nappali takarítási feladatok ára (nettó Ft/4 hét):1 661 920 Általános éjszakai takarítási
feladatok ára (nettó Ft/4 hét):1 349 424 Havária helyzet takarítás ára (Ft/m2):110 Nagytakarítás nettó ajánlati ára (Ft/alkalom):2
070 720 Ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
--V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1148 Budapest, Adria Sétány 14

10809408242

Ajánlatkérő ajánlattevőt 2019. március 8. napján megküldött hiánypótlási felhívásában az alábbi hiányok pótlására szólította fel:
- ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról - ajánlatkérő kérte, hogy
ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjairól - ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő nyújtsa be a
szerződés teljesítésében részt vevő takarítási munka végzéséért felelős szakemberek többlettapasztalatát igazoló, a szakember
által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat, a szakemberek képzettségét / végzettségét igazoló okiratainak egyszerű
másolatát és rendelkezésre állási nyilatkozatot - ajánlatkérő kérte, hogy közös ajánlattevők nyújtsák be együttműködési
megállapodásukat cégszerűen aláírva - ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az alkalmassági
követelményekről - ajánlatkérő kérte, hogy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát a teljesítési biztosítékról - ajánlatkérő kérte, hogy
ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az EKR elektronikus űrlap formájában Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
közös ajánlattevőre vonatkozóan is az alábbi nyilatkozatokat: - Nyilatkozat Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerint az EKR elektronikus
űrlap szerint - Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR elektronikus űrlap szerint - Nyilatkozat kizáró
okokról az EKR elektronikus űrlap szerint - Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
EKR elektronikus űrlap szerint - Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az EKR
elektronikus űrlap szerint Ajánlatkérő a hiánypótlás benyújtására vonatkozó határidőt 2019. március 13. napján 12 órában
határozta meg. Figyelemmel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságokat a megadott határidőben
nem pótolta, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel Ajánlattevő nem nyújtotta be az alábbi
dokumentumokat: - nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról - nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjairól - a
szerződés teljesítésében részt vevő takarítási munka végzéséért felelős szakemberek többlettapasztalatát igazoló, a szakember
által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok, a szakemberek képzettségét / végzettségét igazoló okiratainak egyszerű másolata
és rendelkezésre állási nyilatkozat - közös ajánlattevők együttműködési megállapodása cégszerűen aláírva - nyilatkozat az
alkalmassági követelményekről - nyilatkozat a teljesítési biztosítékról - EKR elektronikus űrlap formájában Edelweiss Ökoservice
Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevőre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatok: - Nyilatkozat Kbt. 67.§ (4) bekezdés
szerint az EKR elektronikus űrlap szerint - Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR elektronikus űrlap
szerint - Nyilatkozat kizáró okokról az EKR elektronikus űrlap szerint - Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja tekintetében az EKR elektronikus űrlap szerint - Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjára vonatkozóan az EKR elektronikus űrlap szerint

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
---
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.04.05

Kezdete:

Lejárata:

2019.04.14

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.04.04

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.04.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó
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