9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
Jegyellenőrzési és eseti jelleggel értékcikk-értékesítési, valamint személy- és
vagyonvédelmi, illetve értékcikk-szállítási biztosítási tevékenység ellátása
Mennyiség:
A nyertes ajánlattevőnek az alábbiakban és az ajánlati dokumentáció részét képező
műszaki leírásban meghatározott feladatokat a BKK Zrt. és a vele szerződésben álló
operátorok által üzemeltetett járatokon és azok megállóhelyein, állomásain köteles
végezni 12 órás, 16 órás és 24 órás műszakokban, folyamatos munkarendben, napi
beosztás szerint. A létszámot előre egyeztetve, a Megrendelő napi igénye alapján kell
biztosítani. A teljesítés mértéke havi 120 000 óra +30 % opció. Nyertes ajánlattevőnek
napi szinten minimum220 fővel (+40 %) kell vállalnia a teljesítést. A teljesítésben részt
vevő napi létszám minimum 50 %-ának rendelkeznie kell a 2005. évi CXXXIII. törvény
1.§ (3) bekezdés szerinti szakképesítéssel.
Ellátandó feladatok:
1. Nem személy- és vagyonvédelmi jellegű feladatok:
— jegy- és bérletellenőrzési feladatok
— jogosulatlan utazók kiszűrése
— utastájékoztatás,
— jegyértékesítés
2. Személy- és vagyonvédelmi jellegű feladatok:
— értékcikk-szállítási feladatok
— személy- és vagyonvédelmi feladatok
— pénztárköltöztetés, utazó pénztárosok kísérése, személyi védelmük és az általuk
szállított értékcikkek vagyonvédelmének ellátása
— az állomásokon és járműveken az utazási feltételek betartatása, magatartási
szabályok ellenőrzése
A munkát csak jegyellenőri feladatokra a nyertes ajánlattevő által kiképzett és
szakvizsgáztatott személyekkel lehet vállalni. Az oktatást és vizsgáztatást a megrendelő
végzi, de azok költségét a nyertes ajánlattevőnek kell állnia.
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az Ajánlatkérő arculatába illeszkedő formaruha
rendszeresítését.
3. A választott eljárás fajtája:
közösségi eljárásrend szerinti, hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési
eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --1

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:--6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Az eljárást megindító felhívás 2015. szeptember 12. napján 2015/S 177-322472
iktatószámmal jelent meg a TED-en, illetve 2015. szeptember 14. napján 15747/2015
iktatószámmal jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: --c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1.Közös Ajánlattevő neve: PFM Kontroll Kft. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út
111.
Közös ajánlattevő neve: DDTR Hungary Kft. Székhely: 1221 Budapest, Duna u. 1-3.
Bírálati szempont szerinti ajánlat:
1. Nettó óradíj a nem személy- és vagyonvédelmi jellegű
feladatokra vonatkozóan (Ft/fő/óra):
1208.- Ft
2.Nettó óradíj személy- és vagyonvédelmi jellegű feladatokra
vonatkozóan (Ft/fő/óra):
1500.- Ft
Nettó ajánlati ár (1.+2. nettó óradíj mindösszesen):
2708.- Ft

Közös ajánlattevők alkalmasak, mert mindenben megfelelnek az ajánlati felhívásban és
a dokumentációban meghatározott feltételeknek.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):--c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:--d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:--10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:---
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11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Közös Ajánlattevő neve: PFM Kontroll Kft. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.
Közös ajánlattevő neve: DDTR Hungary Kft. Székhely: 1221 Budapest, Duna u. 1-3.
Ellenszolgáltatás összege:
1. Nettó óradíj a nem személy- és vagyonvédelmi jellegű
feladatokra vonatkozóan (Ft/fő/óra):
1208.- Ft
2.Nettó óradíj személy- és vagyonvédelmi jellegű feladatokra
vonatkozóan (Ft/fő/óra):
Nettó ajánlati ár (1.+2. nettó óradíj mindösszesen):

1500.- Ft
2708.- Ft

PFM Kontroll Kft. és DDTR Hungary Kft. közös ajánlattevők tették a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
jegyellenőrzési és eseti jelleggel értékcikk értékesítési tevékenység, személy- és
vagyonvédelmi, illetve értékcikk-szállítási biztosítási tevékenység ellátása
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben:
1. Audit System Team Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Angol u.
38.) a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozó közre fog működni: 14%
2. Dunasecurity Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. (1024 Budapest, Ady Endre u.
1.) a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közre fog működni: 14%
3. Fer-Lin Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint,
Akácos u. 30.) a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében
a megjelölt alvállalkozó közre fog működni: 14%
4. He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft. (1214 Budapest, Reggel u. 10.) a
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közre fog működni: 14%
5. Resist Security Kft. (2141 Csömör, Széchenyi u. 129.) a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog
működni: 14%
6. Safety Service and Consulting Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) a
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó közre fog működni: 14%
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --3

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Nyertes ajánlattevő az alkalmasság igazolására az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket
veszi igénybe:
1. Audit System Team Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Angol u.
38.) az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő fenti szervezet erőforrásaira támaszkodik: ajánlati felhívás M2 pont
b) alpont
2. Dunasecurity Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. (1024 Budapest, Ady Endre u.
1.) az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő fenti szervezet erőforrásaira támaszkodik: ajánlati felhívás M2 pont
b) alpont
3. Fer-Lin Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint,
Akácos u. 30.) az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő fenti szervezet erőforrásaira támaszkodik: ajánlati
felhívás M2 pont b) alpont
4. He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft. (1214 Budapest, Reggel u. 10.) az alkalmassági
követelmény megjelölése, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő fenti
szervezet erőforrásaira támaszkodik: ajánlati felhívás M2 pont b) alpont
5. Resist Security Kft. (2141 Csömör, Széchenyi u. 129.) az alkalmassági
követelmény megjelölése, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő fenti
szervezet erőforrásaira támaszkodik: ajánlati felhívás M2 pont b) alpont
6. Safety Service and Consulting Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) az
alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő fenti szervezet erőforrásaira támaszkodik: ajánlati felhívás M2 pont
b) alpont
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:--b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:--16. Az összegezés elkészítésének időpontja:2015.12.11.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:2015.12.11.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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