
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név:  

Oktatási Hivatal 

Postai cím: 

Szalay u. 10-14. 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

„Takarítási szolgáltatás beszerzése a szerződés hatálybalépésétől 2017. március 31. napjáig” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Az Oktatási Hivatal budapesti telephelyén takarítási feladatok elvégzése: 

1) 1122 Budapest, Maros u 19-21. szám alatti irodaházban: 

a) napi takarítás; 

b) ügyeletes takarító biztosítása; 

c) a szerződés ideje alatt nagytakarítás összesen 2 alkalommal; 

d) a szerződés ideje alatt önálló szőnyegtisztítás összesen 2 alkalommal; 

e) higiéniai termékek folyamatos biztosítása ajánlatkérő telephelyén rendes működési körében. 

2) Higiéniai eszközök biztosítása rendkívüli működési körében időszakos munkára, munkaerő 

kölcsönzés és/vagy határozott idejű munkaszerződés, vagy egyéb határozott időtartamú jogviszony 

keretében foglalkoztatott munkaerő részére. 

A takarítandó terület Ajánlatkérő telephelyén, a 1122 Budapest, Maros utca 19-21. szám alatti 

irodaházban 4357,97 m2 mínusz legfeljebb 907,17 m2.  

Az Oktatási Hivatal győri telephelyén takarítási feladatok elvégzése: 

9025 Győr, Erkel F. u. 8. szám alatti telephely nagytakarítása a szerződés ideje alatt összesen 2 

alkalommal. 

A takarítandó terület Ajánlatkérő 9025 Győr, Erkel F. u. 8. szám alatti telephelyen 450 m2. 

Az Oktatási Hivatal pilisborosjenői telephelyén takarítási feladatok elvégzése: 

2097 Pilisborosjenő, Fő u. 1. szám alatti telephely nagytakarítása 1 alkalommal 2016. augusztus 31-

ig történő teljesítéssel, előre egyeztetett időpontban. 

A takarítandó terület Ajánlatkérő telephelyén, a 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1. száma alatti 



ingatlanban: 2895 m2. 

CPV- kódok:   

90910000-9 – Takarítási szolgáltatások 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

A Kbt. III. Része XVII. fejezete 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a 

tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az 

ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt 

eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott 

és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.  

Az eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. A beszerzés 

Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos, illetve nem európai uniós 

alapokból finanszírozott.  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 

2016/03/25 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése:-  

V. szakasz: Az eljárás eredménye  

A szerződés száma: [1] Rész száma:  [-] Elnevezés: 

„Takarítási szolgáltatás beszerzése a szerződés hatálybalépésétől 2017. március 31. napjáig” 

Az eljárás eredményes volt ☒ igen ☐ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 



☐ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: 

1. FAKULTÁS FM Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) 

2. B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.) 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők  

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

1. Brite-Sol Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca) 

2. GYÖNGY KRISTÁLY Kft. (1025 Budapest, Csejtei utca 12.) 

3. P. MARTIN MÉRNÖKI Kft. (1085 Budapest, József körút 69.) 

4. TRIEND Bt. (H – 1151 Budapest, Bem utca 35.) 

A fenti ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az nem 

felel meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt előírásoknak. 

V.2 Az eljárás eredménye  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma:  

[6] azaz hat darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

1 .FAKULTÁS FM Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) 

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

1. Nettó ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő Maros utcai telephelyén: napi takarítási feladatok ellátása; ügyeletes takarító 

biztosítása ajánlatkérő munkanapokon napi 8 órában; a szerződés ideje alatt nagytakarítási feladatok 

ellátása összesen 2 alkalommal; a szerződés ideje alatt szőnyegtisztítás összesen 2 alkalommal; 

higiéniai termékek folyamatos biztosítása ajánlatkérő Maros utcai telephelyén rendes működési 

körében (műszaki leírás 1., 2., 3., 4. pontjai szerinti feladatok)  

300 nettó HUF/ m2/hó 

1.2. Higiéniai eszközök biztosítása rendkívüli működési körében időszakos (2016. május 01. és 

2016. augusztus 31. közötti) munkára, munkaerő kölcsönzés és/vagy határozott idejű 

munkaszerződés, vagy egyéb határozott időtartamú jogviszony keretében foglalkoztatott munkaerő 

részére  

40 nettó HUF/fő/munkanap 

1.3. Az Ajánlatkérő telephelyén (Győr) lévő irodaterület nagytakarítása összesen 2 alkalommal 

(műszaki leírás 5. pontja szerinti feladat) 

42 750 nettó HUF/ alkalom  

1.4. Az Ajánlatkérő telephelyén (Pilisborosjenő) lévő irodaterület nagytakarítása a szerződés 

időtartama alatt 1 alkalommal 2016. augusztus 31-ig történő teljesítéssel. (műszaki leírás 6. pontja 

szerinti feladat) 

182 500 nettó HUF/ alkalom 



2. Késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap) 

1 % 

 

2. B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.) 

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

1. Nettó ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő Maros utcai telephelyén: napi takarítási feladatok ellátása; ügyeletes takarító 

biztosítása ajánlatkérő munkanapokon napi 8 órában; a szerződés ideje alatt nagytakarítási feladatok 

ellátása összesen 2 alkalommal; a szerződés ideje alatt szőnyegtisztítás összesen 2 alkalommal; 

higiéniai termékek folyamatos biztosítása ajánlatkérő Maros utcai telephelyén rendes működési 

körében (műszaki leírás 1., 2., 3., 4. pontjai szerinti feladatok)  

414,65 nettó HUF/ m2/hó 

1.2. Higiéniai eszközök biztosítása rendkívüli működési körében időszakos (2016. május 01. és 

2016. augusztus 31. közötti) munkára, munkaerő kölcsönzés és/vagy határozott idejű 

munkaszerződés, vagy egyéb határozott időtartamú jogviszony keretében foglalkoztatott munkaerő 

részére  

44, 60 nettó HUF/fő/munkanap 

1.3. Az Ajánlatkérő telephelyén (Győr) lévő irodaterület nagytakarítása összesen 2 alkalommal 

(műszaki leírás 5. pontja szerinti feladat) 

81 000 nettó HUF/ alkalom  

1.4. Az Ajánlatkérő telephelyén (Pilisborosjenő) lévő irodaterület nagytakarítása a szerződés 

időtartama alatt 1 alkalommal 2016. augusztus 31-ig történő teljesítéssel. (műszaki leírás 6. pontja 

szerinti feladat) 

 95 000 nettó HUF/ alkalom 

2. Késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap) 

1 % 

 

A fenti ajánlattevők mindenben eleget tettek a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlatuk érvényes.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány.  

 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.):- 

  

      Az ajánlattevő neve: 

FAKULTÁS FM Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

B+N Referencia Zrt. 

  Az értékelés A 

részszempontok 

        

  részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai 

is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám  

szorzata 

 I. Ajánlatkérő Maros utcai 

telephelyén: 

a) napi takarítási feladatok 

ellátása; 

50 100 5000 72,63 3631,33 



ügyeletes takarító biztosítása 

ajánlatkérő munkanapokon 

napi 8 órában, a szerződés 

ideje alatt nagytakarítási 

feladatok ellátása összesen 2 

alkalommal, 

a szerződés ideje alatt 

szőnyegtisztítás összesen 2 

alkalommal, 

higiéniai termékek folyamatos 

biztosítása ajánlatkérő Maros 

utcai telephelyén rendes 

működési körében (műszaki 

leírás 1., 2., 3., 4. pontjai 

szerinti feladatok) (nettó HUF/ 

m2/hó) 

 

 b) Higiéniai eszközök 

biztosítása rendkívüli 

működési körében időszakos 

(2016. május 01. és 2016. 

augusztus 31. közötti) 

munkára, munkaerő 

kölcsönzés és/vagy határozott 

idejű munkaszerződés, vagy 

egyéb határozott időtartamú 

jogviszony keretében 

foglalkoztatott munkaerő 

részére (nettó 

HUF/fő/munkanap) 

10 100 1000 89,79 897,89 

 c) Az Ajánlatkérő telephelyén 

(Győr) lévő irodaterület 

nagytakarítása összesen 2 

alkalommal (műszaki leírás 5. 

pontja szerinti feladat) (nettó 

HUF/alkalom) 

15 100 1500 53,25 798,75 

 d) Az Ajánlatkérő telephelyén 

(Pilisborosjenő) lévő 

irodaterület nagytakarítása a 

szerződés időtartama alatt 1 

alkalommal 2016. augusztus 

31-ig történő teljesítéssel. 

(műszaki leírás 6. pontja 

szerinti feladat) (nettó 

HUF/alkalom) 

15 52,53 788,01 100 1500 

 Késedelmi kötbér 10 100 1000 100 1000 

 A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   9288,01  7827,98 

  

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 - 100 

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: 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes 

ajánlat a következő szempontokra figyelemmel:  

1. Értékelési szempont - Nettó ajánlati ár: súlyszám összesen: 90 

Alszempontok: 



a) Ajánlatkérő Maros utcai telephelyén: 

    napi takarítási feladatok ellátása;  

ügyeletes takarító biztosítása ajánlatkérő munkanapokon napi 8 órában,   

a szerződés ideje alatt nagytakarítási feladatok ellátása összesen 2 alkalommal,   

a szerződés ideje alatt szőnyegtisztítás összesen 2 alkalommal,    

higiéniai termékek folyamatos biztosítása ajánlatkérő Maros utcai telephelyén rendes működési 

körében (műszaki leírás 1., 2., 3., 4. pontjai szerinti feladatok) (nettó HUF/ m2/hó) súlyszám: 50 

b) Higiéniai eszközök biztosítása rendkívüli működési körében időszakos (2016. május 01. és 2016. 

augusztus 31. közötti) munkára, munkaerő kölcsönzés és/vagy határozott idejű munkaszerződés, 

vagy egyéb határozott időtartamú jogviszony keretében foglalkoztatott munkaerő részére (nettó 

HUF/fő/munkanap) súlyszám: 10 

c) Az Ajánlatkérő telephelyén (Győr) lévő irodaterület nagytakarítása összesen 2 alkalommal 

(műszaki leírás 5. pontja szerinti feladat) (nettó HUF/alkalom) súlyszám: 15 

d) Az Ajánlatkérő telephelyén (Pilisborosjenő) lévő irodaterület nagytakarítása a szerződés 

időtartama alatt 1 alkalommal 2016. augusztus 31-ig történő teljesítéssel. (műszaki leírás 6. 

pontja szerinti feladat) (nettó HUF/alkalom) súlyszám: 15 

2. Értékelési szempont - Késedelmi kötbér: súlyszám 10 

Ajánlatkérő a késedelmi kötbér értékelési részszempont vonatkozásában felhívja Ajánlattevők 

figyelmét, hogy a késedelmi kötbér naptári napi mértéke 0,5 %-nál alacsonyabb nem lehet és az 

1%-ot nem haladhatja meg. A késedelmi kötbér alapja: 

- 1122 Budapest, Maros u 19-21. szám alatti telephelyen elvégzendő feladatok esetében a nettó 

havi díj összege; 

- a 9025 Győr, Erkel Ferenc u. 8., valamint a 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 1. alatti telephelyeken 

elvégzendő feladatok vonatkozásában az adott alkalomra számolt nettó díj. 

Ellenkező esetben Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilváníthatja. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felső határa: 1-100 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) 

alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított 

arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 

A 2. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. bb) pontja szerinti egyenes 

arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 

További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.  



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

FAKULTÁS FM Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) 

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

1. Nettó ajánlati ár: 

1.1. Ajánlatkérő Maros utcai telephelyén: napi takarítási feladatok ellátása; ügyeletes takarító 

biztosítása ajánlatkérő munkanapokon napi 8 órában; a szerződés ideje alatt nagytakarítási feladatok 

ellátása összesen 2 alkalommal; a szerződés ideje alatt szőnyegtisztítás összesen 2 alkalommal; 

higiéniai termékek folyamatos biztosítása ajánlatkérő Maros utcai telephelyén rendes működési 

körében (műszaki leírás 1., 2., 3., 4. pontjai szerinti feladatok)  

300 nettó HUF/ m2/hó 

1.2. Higiéniai eszközök biztosítása rendkívüli működési körében időszakos (2016. május 01. és 

2016. augusztus 31. közötti) munkára, munkaerő kölcsönzés és/vagy határozott idejű 

munkaszerződés, vagy egyéb határozott időtartamú jogviszony keretében foglalkoztatott munkaerő 

részére  

40 nettó HUF/fő/munkanap 

1.3. Az Ajánlatkérő telephelyén (Győr) lévő irodaterület nagytakarítása összesen 2 alkalommal 

(műszaki leírás 5. pontja szerinti feladat) 

42 750 nettó HUF/ alkalom  

1.4. Az Ajánlatkérő telephelyén (Pilisborosjenő) lévő irodaterület nagytakarítása a szerződés 

időtartama alatt 1 alkalommal 2016. augusztus 31-ig történő teljesítéssel. (műszaki leírás 6. pontja 

szerinti feladat) 

182 500 nettó HUF/ alkalom 

2. Késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap) 

1 % 

Ajánlattevő mindenben eleget tett a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  

☐ igen ☒ nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2  - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek  

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 

ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 és az érvénytelenség indoka:  

1. Brite-Sol Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca) 

2. GYÖNGY KRISTÁLY Kft. (1025 Budapest, Csejtei utca 12.) 

3. P. MARTIN MÉRNÖKI Kft. (1085 Budapest, József körút 69.) 

4. TRIEND Bt. (H – 1151 Budapest, Bem utca 35.) 

A fenti ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az nem 

felel meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt előírásoknak. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt 

napos időtartam alkalmazandó, azaz 2016/05/28 – 2016/06/01 napjáig. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/05/27) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/05/27) 

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: - 
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