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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27345-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások
2019/S 013-027345

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
EKRSZ_10537800
Lehel Utca 57-61.
Budapest
1135
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nikolettiné dr. Tóth Éva
Telefon:  +36 14512686/2159
E-mail: nikolettinedrte@nyiro-opai.hu 
Fax:  +00 0000000
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nygy-opai.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Személy- és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálat
Hivatkozási szám: EKR000356482018

II.1.2) Fő CPV-kód
79710000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Élőerős személy- és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati feladatok ellátása 24 hónapra

mailto:nikolettinedrte@nyiro-opai.hu
http://nygy-opai.hu
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II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 232 263 360.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
79710000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1135 Budapest, Lehel utca 59., Jász utca 84-88.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős személy- és vagyonvédelmi, valamint portaszolgálati feladatok ellátása 24 hónapra a Nyírő Gyula
Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet székhelyén és telephelyén.
A teljesítésbe be kell vonni az év minden napján:
— Lehel úti portán: 1 fő váltásvezető és 2 fő vagyonőr (07:00-07:00 óra között)
— Jász utcai portán 1 fő vagyonőr (07:00-07:00 óra között)
— „A” épület porta: 1 fő recepciós munkakörben foglalkoztatott személy (07:00-07:00 óra között)
— „B” épület porta: 1 fő recepciós munkakörben foglalkoztatott személy (07:00-07:00 óra között)
Munkanapokon:
— Nyírő Gyula OPAI területén 1 fő vagyonőr, járőrszolgálati munkakörben (07:00-19:00 óra között)
— Jász utcai kirendeltségen 1 fő vagyonőr (07:00-19:00 óra között)
Az őrzés-védelemmel érintett alapterületek:

1135 Budapest, Lehel utca 59. (65 060 m2)

1135 Budapest, Jász utca 84-88. (4 017 m2)
A két telephelyen átlagosan napi 1 500 személy tartózkodik (betegek, kórházi személyzet, látogatók). A Kórház
területen 100 autó befogadására képes parkoló üzemel.
Az Ajánlatkérő részére megfelelő szolgáltató (a szerződéskötés feltételei, nem alkalmassági követelmények):
A szerződéskötés időpontjában rendelkezik
— a 2005. évi CXXXIII Tv által meghatározott vagyonvédelmi tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (a
nyertes ajánlattevő köteles bemutatni a szerződéskötésig),
— a vagyonvédelmi tevékenység ellátására irányuló felelősségbiztosítással, amelynek a kártérítési limitje min.
200 millió HUF/év, ill. min. 70 millió HUF/kár (a nyertes ajánlattevő köteles bemutatni a szerződéskötésig),
— az alábbiakban megfogalmazott szolgáltatási elemek belátható elvégzésének képességével, az azokhoz
szükséges szakmai, technikai háttérrel,
— mindazon eszközökkel és technikai feltételekkel,amelyek az ajánlott szolgáltatás elvégzéséhez beláthatóan
szükségesek,
— a vagyonvédelmi szolgáltatás ellátásához szükséges létszámú munkavállalóval (alkalmazottal),
figyelembe véve a törvényben meghatározott heti pihenőnapok kötelező biztosítását, továbbá az esetleges
megbetegedéseket, illetve szabadságokat, tekintettel arra, hogy a szolgáltatásban résztvevő vagyonőrök
biztosításához alvállalkozó, munkaerő kölcsönző bevonása nem engedélyezett, a foglalkoztatás kizárólag a
vagyonvédelmi szolgáltatóval lehetséges.
Vállalja, hogy
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— az Ajánlatkérő őrzési rendszerébe integrálásra tervezett vagyonőröket az Ajánlatkérő biztonsági vezetői
feladatait ellátók felé az első szolgálatba lépés előtt bemutatja,
— az Ajánlatkérő őrzési rendszerében dolgozó vagyonőrök feladat ellátására a 2005. évi CXXXIII Tv. által
meghatározott igazolványának másolatát, a 68/2012 XII.14. BM rendelet szerinti tanúsítványt, vagy az alóli
mentességet igazoló dokumentációt ellenőrzés céljából a rendszerbe integrálása előtt bemutatja,
— az Ajánlatkérő területén végzett havi szolgáltatásáról az Ajánlatkérő által meghatározott dokumentációs
formában beszámol,
— rendkívüli események, rendezvények lebonyolításához szükséges szakképzett munkaerő állomány bővítését
biztosítani tudja a megfelelő időszakokra, amelynek száma egy év alatt maximum 10 db lehet,
— a szerződés teljesítésében részt vevő valamennyi személy a szerződés hatálya alatt rendelkezni fog felnőtt
alapszintű újraélesztés (BLS) gyakorlattal.
Az őrzésvédelmi szolgáltatás minimálisan (kötelezően) elvárt elemei, feladatkörei:
A Kórház Lehel utcai portaszolgálat feladatai (1 fő váltásvezető és 2 fő vagyonőr 24 órában):
Váltásvezető (1 fő személy 24 órában)
Általános feladatok:
— hajtsa végre az Ajánlatkérő, szolgálatvezető által meghatározott feladatokat, valamint az általános és helyi
őrutasításokban foglaltakat,
— meghatározott időben vegye át és adja át a szolgálatot,
— vezesse a szolgálati okmányokat,
— feladatát önállóan, megfelelő szakértelemmel végezze,
— az elsősegélynyújtás alapvető szabályai szerint nyújtson segítséget az arra rászoruló személynek, illetve
ezzel párhuzamosan intézkedjen (karakterkorlát miatt a teljes szöveget a műszaki leírás tartalmazza)

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelés módszere Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint / súlyszám:
1. Az előírtnál magasabb hibás teljesítési kötbér vállalása (%, min. 0,06 % max 0,18 %) / 2
2. Nettó ajánlati ár (HUF/hó) / 98
— Személy- és vagyonőr nettó óradíja (HUF/óra) - Recepciós nettó óradíja (HUF/óra)
— A "Nettó ajánlati ár" ajánlati elemet a következő képlet alkalmazásával kell megállapítani: 3408 x "Személy
és vagyonőr nettó óradíja" + 1460 x "Recepciós nettó óradíja"

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 204-466369

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466369-2018:TEXT:HU:HTML
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A szerződés száma: 1

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
18/12/2018

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
He-Ba Kft.
EKRSZ_69579851
Budakeszi 51.
Budapest
1021
Magyarország
Telefon:  +36 307971617
E-mail: he-ba@he-ba.hu 
NUTS-kód: HU120

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 232 263 360.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Ajánlattevők: Elit Security Group Kft. (1033 Budapest Polgár Utca 8-10., 11900502-2-41), S-Group Kózép-
európai Biztonsági és Védelmi Zártkórúen Múkódó Részvénytársaság (9600 Sárvár
Batthyány Utca 63., 23490103-2-18), T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkórúen
Múkódó Részvénytársaság (1038 Budapest, Ráby Mátyás Utca 26, 14883664-2-41), He-Ba Kft.
(1021 Budapest, Budakeszi 51, 10882685-2-41)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

mailto:he-ba@he-ba.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2019

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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