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IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

1. rész: 
Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által bérelt 1122 Budapest, Maros u. 19-21. szám alatti ingatlanban: 
Az I. rész eredményeképpen megkötendő keretszerződés keretében nettó 15.172.872,- Ft +ÁFA keretösszeg erejéig, illetve a 
szerződés időtartamáig – 2022. február 28. napjáig – (amelyik előbb bekövetkezik) szükséges a takarítást végezni. 
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a rendelkezésre álló keretösszeg legalább 70%-nak felhasználására. 
Amennyiben a takarítandó irodaházban a bérleménnyel kapcsolatosan a bérleti szerződés Ajánlatkérőn kívül álló okokból megszűnik, 
úgy ez a műszaki tartalom csökkenéséhez, illetve a keretösszeg, továbbá a 70 %-os kötelezettségvállalás kapcsán csökkentéshez 
vezet. Ez esetben a keretösszeg, illetve a 70 %-os kötelezettségvállalás is arányosan csökken a szerződésből még fennmaradó idővel 
arányos takarítandó négyzetméterek alapján kiszámolt összeggel. 
A keretszerződés ezen módosítása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti módosulásnak számít 
Főépület: 
földszint 1030,5 m2 
1. szint 660,3 m2 
2. szint 662,5 m2 
3. szint 675,9 m2 
4. szint 666 m2 
5. szint 686,2 m2 
6. szint 441,5 m2 
7. szint 559,2 m2 
összesen: 5382,1 m2 
Kisház: 
2. szint 91,3 m2 
3. szint 91,3 m2 
4. szint 91,3 m2 
5. szint 91,3 m2 
összesen: 365,2 m2 
Összes takarítandó terület: 5747,3 m2 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. 
 
2. rész: 
Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által bérelt 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. szám alatti ingatlanban: 
A II. rész eredményeképpen megkötendő keretszerződés keretében nettó 14.776.572,- Ft +ÁFA keretösszeg erejéig, illetve a 
szerződés időtartamáig – 2022. november 30. napjáig – (amelyik előbb bekövetkezik) szükséges a takarítást végezni. 
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a rendelkezésre álló keretösszeg legalább 70%-nak felhasználására. 
Amennyiben a takarítandó irodaházban a bérleménnyel kapcsolatosan a bérleti szerződés Ajánlatkérőn kívül álló okokból megszűnik, 
úgy ez a műszaki tartalom csökkenéséhez, illetve a keretösszeg, továbbá a 70 %-os kötelezettségvállalás kapcsán csökkentéshez 
vezet. Ez esetben a keretösszeg, illetve a 70 %-os kötelezettségvállalás is arányosan csökken a szerződésből még fennmaradó idővel 
arányos takarítandó négyzetméterek alapján kiszámolt összeggel. 
A keretszerződés ezen módosítása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti módosulásnak számít. 
Takarítandó terület: összesen 2633,97 m2 
2. emeleti nettó iroda terület: 207,11 nm 
3. emeleti nettó iroda terület: 1801,64 nm 
4. emeleti nettó iroda terület: 625,22 nm 
összesen 2633,97 nm 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Takarítási szolgáltatás ellátása 2 részben (1466)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is. A benyújtott igazolások 
alapján az ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. Ajánlata érvényes. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 298 

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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

12A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Takarítás – 1122 Budapest, Maros u. 19-21. (1)Rész száma, elnevezése:

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:

131A 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

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

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

Igen
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A FAKULTÁS FM Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 300 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

26497350216FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 5093 Vezseny, Templom 
Utca 1.

A Vector Management Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 
nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 479 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

13020682241Vector Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039 Budapest, Szindbád Utca 
3 15. em. 161.

A Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-
érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 371 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

12813311242Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1144 
Budapest,, Füredi Utca 5/a 8/31

A Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 367 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

12287653243Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1203 Budapest, Hársfa Sétány 19.V/31.

A BGR WASH Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 399 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

25597031213BGR WASH KFT, Magyarország 2030 Érd, Fuvaros Utca 34.

A KOSZ-FALÓ Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 399 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

23390120209KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4026 Debrecen, Mester Utca 39. 
tetőtér 14

2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60 
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1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
367 / súlyszám: 85/ pont: 8,12 / pont*súlyszám: 690,19 
 

Szöveges értékelés:

840.19Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
399 / súlyszám: 85/ pont: 7,47 / pont*súlyszám: 634,84 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 784,84

Szöveges értékelés:

784.84BGR WASH KFT

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
399 / súlyszám: 85/ pont: 7,47 / pont*súlyszám: 634,84 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 784,84

Szöveges értékelés:

784.84KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
298 / súlyszám: 85/ pont: 10,00 / pont*súlyszám: 850,00 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 1000,00

Szöveges értékelés:

1000.00UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, 
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 339 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

13106340214MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8400 
Marcali, Múzeum Köz 5

A BBM Budaber Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 507 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

12839023243BBM Budaber Zrt., Magyarország 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
339 / súlyszám: 85/ pont: 8,79 / pont*súlyszám: 747,20 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 897,20

Szöveges értékelés:

897.20MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
507 / súlyszám: 85/ pont: 5,88 / pont*súlyszám: 499,61 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 649,61

Szöveges értékelés:

649.61BBM Budaber Zrt.

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
300 / súlyszám: 85/ pont: 9,93 / pont*súlyszám: 844,33 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 994,33

Szöveges értékelés:

994.33FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
479 / súlyszám: 85/ pont: 6,22 / pont*súlyszám: 528,81 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 678,81

Szöveges értékelés:

678.81Vector Management Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
371 / súlyszám: 85/ pont: 8,03 / pont*súlyszám: 682,75 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 832,75

Szöveges értékelés:

832.75Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 840,19
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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:

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért 
ajánlata érvényes, továbbá az értékelés alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a 
legkedvezőbb. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 298 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 10 pont. 
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 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú melléklet A. 
1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során valamennyi 
értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés).

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:

takarítási részfeladatok ellátása;

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert(ek).
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● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11377634203S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 6000 Kecskemét, Szív Utca 6.

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az 1. és a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 16. napján felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. 
része vonatkozásában 2021. augusztus 23. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
A KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre 
a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában az ellentmondás továbbra is fennáll az 
alábbiak szerint: 
-        Ajánlattevő benyújtotta a nyilatkozatát az eljárás mindkét részében a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, 
amelyben megjelölésre került, hogy változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. A folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárásról nyilatkozatban tett jognyilatkozattal ellentétesen Ajánlatkérő azt tapasztalta az ajánlattevő kizáró okok alá nem 
tartozásának ellenőrzése során az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett ingyenesen elérhető céginformációs szolgálat 
nyilvántartása szerint, hogy vannak változásbejegyzés alatt álló adatok. Ajánlattevő felvilágosítást egyik rész tekintetében sem 
nyújtott be. 
  
Fentiekre tekintettel a KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata 
nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és a 2. rész vonatkozásában 
érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11788515242KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1068 Budapest, Király Utca 80. 
fszt. 11.

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az 1. és a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 16. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része 
vonatkozásában 2021. augusztus 23. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
Az Edelweiss Ökoservice Kft. és a HRV Technical Service 024 Kft. közös ajánlattevők hiánypótlását az előírt határidő lejártáig 
nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiány 
továbbra is fennáll az alábbiak szerint: 
-        Közös ajánlattevők az ajánlatuk részeként elektronikus űrlapként benyújtották a felolvasólapot az eljárás mindkét 
részében, azonban a felolvasólapon csupán az Edelweiss Ökoservice Kft. közös ajánlattevő került feltüntetésre, a HRV 
TECHNICAL SERVICE 024 Kft. közös ajánlattevő nem, és a felolvasólap nem utal arra sem, hogy az Edelweiss Ökoservice Kft. 
ajánlattevő a közös ajánlattevők képviseletében járna el. Közös ajánlattevők hiánypótlást nem nyújtottak be egyik rész 
tekintetében sem. 
  
Fentiekre tekintettel az Edelweiss Ökoservice Kft. és a HRV Technical Service 024 Kft. közös ajánlattevők ajánlata – 
figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és a 
2. rész vonatkozásában érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10835449242Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Hungária 
Körút 162-164.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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A Vector Management Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot 

13020682241Vector Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039 Budapest, Szindbád Utca 
3 15. em. 161.

A Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-
érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 374 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

12813311242Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1144 
Budapest,, Füredi Utca 5/a 8/31

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is. A benyújtott igazolások 
alapján az ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. Ajánlata érvényes. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 349 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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

12A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Takarítás – 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (2)Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az 1. és a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 26. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része 
vonatkozásában 2021. augusztus 31. napja 15:00 óra benyújtási határidővel. 
Az S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hiánypótlását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta 
be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiány az továbbra is 
fennáll az alábbiak szerint: 
-        Ajánlatkérő 2021. augusztus 16. napján kiküldött hiánypótlási felhívására az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak megfelelően hiánypótlás keretében benyújtotta az eljárás 1. és 2. részében is a nyilatkozatát a kiegészítő 
tájékoztatásról, azonban a nyilatkozaton nem került megjelölésre, hogy a kiegészítő tájékoztatás(oka)t meg kapták e vagy sem, 
tovább az sem, hogy az ajánlat összeállításakor figyelembe vették e. Hiánypótlást egyik részben sem nyújtott be ajánlattevő. 
Fentieken túl az Ajánlattevő az ajánlata részeként nem nyújtott be tartalomjegyzéket egyik részben sem, figyelemmel arra, hogy 
ez csupán adminisztratív/formai hiba, érvénytelenséget nem okoz egyik rész tekintetében sem. 
  
Fentiekre tekintettel az S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel 
arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és a 2. rész 
vonatkozásában érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

Igen
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1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 

Szöveges értékelés:

1000.00UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A BBM Budaber Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 575 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

12839023243BBM Budaber Zrt., Magyarország 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.

A Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 467 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

12287653243Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 1203 Budapest, Hársfa Sétány 19.V/31.

A BGR WASH Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 431 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

25597031213BGR WASH KFT, Magyarország 2030 Érd, Fuvaros Utca 34.

A FAKULTÁS FM Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban 
és a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 460 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

26497350216FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 5093 Vezseny, Templom 
Utca 1.

A KOSZ-FALÓ Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és 
a dokumentációban előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, azonban nem a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 460 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60

23390120209KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4026 Debrecen, Mester Utca 39. 
tetőtér 14

nyújtotta be. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 479 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama (hónapokban megadva, 
min. 36 hó, max. 60 hó): 60
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1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
431 / súlyszám: 85/ pont: 8,10 / pont*súlyszám: 688,28 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 838,28

Szöveges értékelés:

838.28BGR WASH KFT

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
460 / súlyszám: 85/ pont: 7,59 / pont*súlyszám: 644,89 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 794,89

Szöveges értékelés:

794.89FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
460 / súlyszám: 85/ pont: 7,59 / pont*súlyszám: 644,89 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 794,89

Szöveges értékelés:

794.89KOSZ-FALÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
479 / súlyszám: 85/ pont: 7,29 / pont*súlyszám: 619,31 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 769,31

Szöveges értékelés:

769.31Vector Management Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
374 / súlyszám: 85/ pont: 9,33 / pont*súlyszám: 793,18 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 943,18

Szöveges értékelés:

943.18Ideál Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

349 / súlyszám: 85/ pont: 10,00 / pont*súlyszám: 850,00 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 1000,00
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért 
ajánlata érvényes, továbbá az értékelés alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a 
legkedvezőbb. 
 
1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai eszközök díját) 
(nettó HUF/m2/hó): 349 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13646231209UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4034 
Debrecen, Vágóhíd Utca 14.

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)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 10 pont. 
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 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú melléklet A. 
1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során valamennyi 
értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés).

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:

100

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

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
575 / súlyszám: 85/ pont: 6,07 / pont*súlyszám: 515,91 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 665,91

Szöveges értékelés:

665.91BBM Budaber Zrt.

1. Takarítás díja (amely tartalmazza a napi takarítás, a nagytakarítások, az ügyeletes takarító és a higiéniai 
eszközök díját) (nettó HUF/m2/hó): 
467 / súlyszám: 85/ pont: 7,47 / pont*súlyszám: 635,22 
 
2. Takarítás-irányítói tevékenységet végző szakmai vezető takarítás- irányítási gyakorlatának időtartama 
(hónapokban megadva, min. 36 hó, max. 60 hó): 
60 / súlyszám: 15 / pont: 10,00 /pont*súlyszám: 150,00 
 
Összesen: 785,22

Szöveges értékelés:

785.22Greco Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
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A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az 1. és a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 16. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része 
vonatkozásában 2021. augusztus 23. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
Az Edelweiss Ökoservice Kft. és a HRV Technical Service 024 Kft. közös ajánlattevők hiánypótlását az előírt határidő lejártáig 
nem nyújtotta be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiány 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10835449242Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1146 Budapest, Hungária 
Körút 162-164.

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 10. napján az igazolások benyújtására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része 
vonatkozásában 2021. szeptember 16. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
A MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. sz igazolásokat az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában nem igazolta a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát az alábbiak 
szerint: 
-        A MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlattevő a rendelkezésre álló határidő lejártáig nem nyújtotta be az 
igazolásokat a 2. rész tekintetében, így az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen a 2. rész tekintetében. 
Fentiekre tekintettel a MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ajánlattevő ajánlata - figyelemmel arra, hogy ajánlata nem 
felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, a 
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát nem igazolta, - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 2. rész 
vonatkozásában érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

13106340214MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8400 
Marcali, Múzeum Köz 5

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:

takarítási részfeladatok ellátása;

Az ajánlat benyújtásakor még nem ismert(ek).
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A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az 1. és a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 16. napján felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. 
része vonatkozásában 2021. augusztus 23. napja 12:00 óra benyújtási határidővel. 
A KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felvilágosítását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, figyelemmel erre 
a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában az ellentmondás továbbra is fennáll az 
alábbiak szerint: 
-        Ajánlattevő benyújtotta a nyilatkozatát az eljárás mindkét részében a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, 
amelyben megjelölésre került, hogy változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. A folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárásról nyilatkozatban tett jognyilatkozattal ellentétesen Ajánlatkérő azt tapasztalta az ajánlattevő kizáró okok alá nem 
tartozásának ellenőrzése során az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett ingyenesen elérhető céginformációs szolgálat 
nyilvántartása szerint, hogy vannak változásbejegyzés alatt álló adatok. Ajánlattevő felvilágosítást egyik rész tekintetében sem 
nyújtott be. 
  
Fentiekre tekintettel a KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata 
nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és a 2. rész vonatkozásában 
érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11788515242KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1068 Budapest, Király Utca 80. 
fszt. 11.

A Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy ajánlatkérő a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította az ajánlatukat az 1. és a 2. rész vonatkozásában az alábbi részletes 
indokokra figyelemmel: 
Ajánlatkérő 2021. augusztus 26. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része 
vonatkozásában 2021. augusztus 31. napja 15:00 óra benyújtási határidővel. 
Az S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hiánypótlását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta 
be, figyelemmel erre a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. és 2. része vonatkozásában benyújtott ajánlatában a hiány az továbbra is 
fennáll az alábbiak szerint: 
-        Ajánlatkérő 2021. augusztus 16. napján kiküldött hiánypótlási felhívására az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak megfelelően hiánypótlás keretében benyújtotta az eljárás 1. és 2. részében is a nyilatkozatát a kiegészítő 
tájékoztatásról, azonban a nyilatkozaton nem került megjelölésre, hogy a kiegészítő tájékoztatás(oka)t meg kapták e vagy sem, 
tovább az sem, hogy az ajánlat összeállításakor figyelembe vették e. Hiánypótlást egyik részben sem nyújtott be ajánlattevő. 
Fentieken túl az Ajánlattevő az ajánlata részeként nem nyújtott be tartalomjegyzéket egyik részben sem, figyelemmel arra, hogy 
ez csupán adminisztratív/formai hiba, érvénytelenséget nem okoz egyik rész tekintetében sem. 
  
Fentiekre tekintettel az S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata – figyelemmel 
arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és a 2. rész 
vonatkozásában érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

11377634203S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 6000 Kecskemét, Szív Utca 6.

továbbra is fennáll az alábbiak szerint: 
-        Közös ajánlattevők az ajánlatuk részeként elektronikus űrlapként benyújtották a felolvasólapot az eljárás mindkét 
részében, azonban a felolvasólapon csupán az Edelweiss Ökoservice Kft. közös ajánlattevő került feltüntetésre, a HRV 
TECHNICAL SERVICE 024 Kft. közös ajánlattevő nem, és a felolvasólap nem utal arra sem, hogy az Edelweiss Ökoservice Kft. 
ajánlattevő a közös ajánlattevők képviseletében járna el. Közös ajánlattevők hiánypótlást nem nyújtottak be egyik rész 
tekintetében sem. 
  
Fentiekre tekintettel az Edelweiss Ökoservice Kft. és a HRV Technical Service 024 Kft. közös ajánlattevők ajánlata – 
figyelemmel arra, hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban - a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az 1. és a 
2. rész vonatkozásában érvénytelen.
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