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Osszegezés az ajánlatok elbírálásáról
[. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek ' 11elotie meg az a{iárasért /ble!ős t;s.vzt,,t a!dn!ar/;éiit}

-{ivatalos nóv: Dél-budai Egószségüg_ri Szolgálat Kózhasznú Nonproíit Koilátolt Fclelőssógű Társaság

)ostai cílrr: KáldorAdolf u, 5-9

Viiros: Birdapesl

Il. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatárazás

rr.2) A közbeszerzés mennyisége

'akarítrisi ieladatok ellátásaA_iárrlarkérő hel1 isógeibcn az alábbiak ós a dokr.r,rrentációban rószletez,ettek szerint;

i c.iszakci lol\ anlatos karbantartó. napi lcnotIenitó takarilás 2 l,()0 órától 0s rttt oraiB 3 ld

Nappali folr,anratos fertötlenitó takaítás 05.30 órától 14 00 óráig l ío 12 00 órától 16,00 óráig l tb
gl,edól,es (ianuár. rtárcius. 1írlitrs és norenrber hónapokban) nag}lnkarítás, ablaktisztitás {külső, bctső kerettel.i kúlön létszámma]

zinlenként eg_"- iretes idótartarnmal óislaka. továbbá ielírtitási nrunkák vag}, nom l,ár1 esenrónvek miatt esctenként rendhivüli takaritási
íbladatok kiilötr létszámnral

Föidszirrti rendelók, öltözók, nrosdó. fo|r,osó_ lépcsőház: 362 n2 (-_?5 m2 ugyelcti hell-isógek kivételével)

lngsclri nrűhelv ós öltólők, moscló, hl1."osó. lépcsőlráz 60 rrr2

l. enrelet rendelók. öltözök. rrrosdók. íol1,osó. lépcsöház: 438 m2 (kir,dtel: labor laboróltözőJ

Ér,errte kétszer alpir' isla teclrriológiával az élrüiet nenr nl-itható ablakainak, lolr osói- lépcsőházi, löldszitt sebészct. tíil- gáLló ablakok
r,átlházi ablakok triri]ső ablaktisztítását. r,alaririrrt a piirkánlok. kültóri klimák íelüleíének tisztításál végzi

2. emclct rcndolók" óltozők, nrosdók_ íbi1,osó. lópcsőház: 5"}t{ nt2

, enrelet rendelők, öltőzők. rrrosdó. folr,osó. lópcsőlráz: -i48 nr2 (kir,ótel: fogászat.i

. emeleti irodák. öltözők. nrosdó 174 m2

, enrelet lépcsőház és közlek§dő 3_i ni2

:escn: 2l30 m2

akfclúletek kerettel cgltitt ó50 nr2

I.t.1) A közbeszerzés tárgya: Takarítási munli.,{k a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közlrasznú Nonprofit Kft. részére

[V. szakasz: Eljárás
tV.l) Meghatározás

IV.1,1) Á Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljár,ás került alkalmazásra: 2, rész XV lejezet

V,l,2) Az eljárás fajtája: Nl,ilt eiiarás

í!1 t.J) }Iirdetrnény nélküli tárgralásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását nregalapozó körülmények ismertetése: _

tV.2 ) Adm inisztratív információk

lV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ?

A hirdetmón},,száma a Hiratalos Lapbarr: l 20t6/S i2i_2l5026

A lrirdctmórr1 szárna a Közbeszerzósi Értesitőbcn: ' 6851/20l6 (KF.-szátn,'évszóttt}

lV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhivás megkíildósénelr, illetöleg a
Közbeszerzési t{atóság tájékoztatás:inak napja: 2 -

lV,2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményénelr ismertetése érdekében tett intézkedér"r. i.,fÍi€ffi,en

A

u. ?3. ílL §.
tíE-ln9
l(örD6r.rr3l
ÍB§lín ;00465



V szakasz: Az eljárás credménye,
Aszerződés száma: [1| Rész száma:'[l] Elnevezés: Thkarítási munkák a Dél-buelai
Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. részére
Az. e|iá,ás crcdnlórrl,es r,<rlt EI igen O nern

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ'

Y.l.1) A befejezetlen eljárás clka

3 A kózbeszerzési eliá,rást eredméu_rtelenrrek rrrinősitették.

Az e redmény,telerrség irrdoka:

3 A szerződés megkötését rncgtagadták

V'.1.2) Abefejezetlen eljárást követően indu|-e új eljárás O igcn O nem

V.i.3) A" érvényes ajánlatot tevők :

Ajánlatievők tter,e és címe *ikalmasságuk irrdokolása és ajánlatl&nak az értékelósi szenrpont szerintj tarlalnri elenre(i):

V.l.4) Az érvénytelelr ajánlatot tevők:

Az órT,ónvtslelr ajárrlatol telők tleve. cime ós az érrén_vtelensóg irrdoka:

Y.2 Az eljárás eredménye'

i/,2.1 ) Aj ánlatokra vonatkozó irríornrációk

\ beérkezctt ajánlatok szánra: [4|

V.2.2) Lz érvényes aiánlatot tevők

Ajánlattclók nel,e és címc alkalrnasságulr indokolása ós ajanlatuknak az éítókelési szempont szerinti tartalnri cleme(i_1

T.O,h,{. Controllz{\al Zrt. (l03ít Budapest Ráb_v Má§,ás u. 2ó,)
Rerides takaritás rti_|aiképzett ár): l5.755.24{_}.- Ft.- Fl
Rendkír,iili takarítás dija. 50.- F'tln2
Rendkíl,tili takarítás rerrdclkezósre állási ideje: 5 óra
Alkalnrassrigi kör,ete lménl,eknek r,aló rrrcg|elelést megfelclően igazolta

Kristál"v-Mix Kft íl027 Budapest Benr rakpart ,i4.)
Rendes takaritás di_ia(képzett ár): 15.67t1,000,- Ft
Ren<lkiviili takadtiis dija: l83.- Fürri2
Renrlkii,üli takadtás rendelkezósre állási ideje: 6 óra
Alkalmassági követe lmérr_n*ekrrek l,aló nlegfelciést nregfeielőerr igazo|ta

PFN,I Zrt, 1-122l Budapest. Duna utca 1-3) ós Parlner(koup Klt. (2040 Btrdaörs. G5ár u. 2.) közós ajánlattei,,ők
Rendes takgritás dija(kópzett ár): 1,i,720,008.- Ft
Rerrdkírtli takarítás di.ia: l90.- Fl/rn2
Rendkír,irli takaritás rendelkczésrc állási icleje: ó óra
Alkalmassági kör,,clclmérry,eknck való nregfelelóst rncglelelően igazolta

Profi-Kornl]ort Kll (1i3,1 Budapest" Róbert Károl,r,kön t 64-ó6.)
Relrdcs takaritris diia(képzett ár): l9.035.428.- Ft
Rerrdkir,üli takadtás díja: l70._ Ft,n12
Rendkír,iili takaritás rerrdelkezésrc illási ideje: 6 óra
Alkalmassági kóvetelnrénveknek való nregfelelést megie]előerr igazolta

V.2.3) Az ajínlatok értékelése ]

(Áz alúbhi táblázatban atlia lne g. .4 tabltizamak a: a.jtmíattcv(i neve alatti osztoít o.sz|.op bctl ol.dalára az adaít aiánlclínak az adort

ki alalcittlt t,gzrlrzatát ke l l be irni. )

dr. Dallot Zsolt
llowád

u. Zi,
!l).Tel.'Fax: (3&1 ) 3ü1.1?9

A blclós akk aaríüÉ*özb6l6raásl
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Az óilókelés részszemporrtjai
(adott esetlren alszcrnpurl ja:i is)

A relszszempontok
síilvszúmai

(adott esetben az
alszempo11lok sírlvszárnai is1

Az ajárrial,tcr,ő neve: '1'(')M Corrtrcrl]
2,0aI'j'rr

Az aiárrlatter,ó ner.e: Kristálv-Mix
Kit,

l:irtékelési
pontszárn

},:rtókelesi ponlszám
és súli,szátrr szolzat&

Értékelési
pontsz;im

i:irtcke!i,si ponlszán és

s[rlysziim §zolzata

Rendcs takaritás dita(kópzett ár) 80 98.72 7897 (l l00 8000
Rendkíl,iili takaritás di ia: l0 l00 l00ü 5_95

Rcndkívü]i takadtás íendclkc;{ósre
állási idcie

lü
1U0 l0(X) l00 l{)00

{ sirll,számlrral szorzott ófiékclési
]otltszálnok összegei
íánlattcvőnkónt:

9it97.6 9059._i

Az értékelés rószszempontlai
(adotl esetben alszemponljai is)

A rószszctrrplrntok
sirl_vszárnai (adott csetben az
aiszempontrrk sü]r,számai is)

Az itiárrlattr:r,ó ncr,e: Pl:M Zt1, és
Partner GíOup K11.

Az ajárrlattelő neve: Profi Komft;rt
Kf}

l]]rtekelégl
pontszátl

}:rrékelésl ponlszán,t
és sitlr,szán s7ör7atá

Ertókelósi
pölrIsza1,!1

I]]rtékelési p<>t,ttszám é:

súlr,szám s7o17ilta

Rendes takaritiis díja(képzelt ár) 80 98.7ó 79{)0.8 l í{{ }

Rendkír,iili takaritás díia : 1{) t l0 l5. l4 t5 1.4

Renclkirtili takaritás rendelkezé§fi
állási ideie

l{) l00 i 00ú l{}0 l00()

{, sírl_r,számnml szorzott órtekelési
)ont§lámok összcgci
ljárrlatter,őnként:

8910.8 1231.4

\Jtltt cscll;t-n ü íesls./clllpolltOkra adritt pontsz_lr§l sZó\.BgeS éltékelése:

V.2.4\ Az ajánlatok értékelése során adható pont§zám alsó és felsó határ: 1-100

V.2.5| Az ajánlatok értékelése soráí módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta áz ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése §oíán a ponthatárok közötti pont§zámot:

l. rendes takaritás dí.ia(képzctt ár):
L*galacson3,abb ár: l00 porrt
Legmagasabb áLr: 1 pont
;úl;,szánr: íl{)

{ tőbbi a.iárrlattevó ajánlati árának porrtozása: ii pontszámoir kiszámítása a lega,Iacsonl,abb és a .|egnragasabb ajánlati árhoz viszonl,ítva a

florditott arán1,ositá§ rrródszerór,cl történik a lcnt nregadr:it kóplet segítsé*eórel két tiz.cdesjeglig kerekítlc,

2. rendkiviili ta.karítás dija (Ftb2l:
Legalacson1,"abb ár: l00 pont
Lcgnragasabb ár: l pont
lúil,szált: l0
{ többi aiánlattevő ajánlati árának pontozása: a pont§zálllok kiszámíksa a legalacsonr,abb és a lcgnragasabb ajánlati árlroz viszol-tvitva a

iorditott arán1-ositás nródszerével tórtónik a lent rnegadott képlet segítségéi"el két tizedesjeglig kcrekítte,

], rcndkívüli takaríiás rendelkezé§fe áliási ide.ie íóra):
5 órárr beiüli fcndelkezésre állás: 10{) pont
rraximum 24 őrán belii]i rcrrdelkezésre állás; 1 pont
A. rcndclkczósre állási időt egósz órában kériük rnegadni!
;úll,sz_árrr: 10
Valamenn_vi ajánlatter,ő" aki r,állaiia, hog; ren<ikír,iili takaritási munka esetérr ajárrlatkérő órtesítósótől szánútott (:, órán lrelül
,cndelkezósr§ ál] |az,az. (i órán beliil a lrel,vszirue fel kell vonulrri és meg kell kezdeni a takaritási mrlrrkát) nregkapja a nraxinrális l00
]ontot. 6 óránál rölit,lebb idő is rnegajánllrató. de ebben az e§ctbi n is leglellebb l{i0 pont kapható. !'alamenn-,,i ajárrlattcl,ő. akj a

naximum időtartamot í24 óra) aiánlia meg, l pontol kap. A nraximrrm időtartamnál lrosszabb rcndelkczé§re állási i<lő én,én1.,esen nern
tiánlható mcg. A két érték kózötti megajárrlások porrtozása a kót szélső értéklrez viszonlitva a forditott arátrr.ositás módszcrér,el törtónik
: 1ent mcgadotl képlet segítségével kót tizedes jegfg kerekítve.

A, kór ófték közótti nregajánlások porrtozása során alkalmazott kóplet:
{ tender ertékelése §orán rcnd§lkizésre álló adatok:
Eo - az ajárrlatok köz,úl a legkisebb érrék. illetve a 3. ponl esctébcn a rrrirrimum érték
tsí- az ajánlatok köziil a lcgnag1:obb érték" illetve a 3. pont §setében a rnaxinrunr órték
E1 * Ei -- pálvázói értékek
Ptnax - a kiíró által megadott maximális pontszám, azaz 7a0
Pmin - a kiiró által megadott rriirrrrnáiis pol1lszám. azaz l
Pi - a.l,izsgált páll,ázó pollt§zámn Ü. DallOs Zsolt
§a a nrega_iárrlolt érték nór,ekcdése aiánlatkól:ői sr_enTporrlból az giánlnt órtikének csökksnését ieleqttrr fu,dit9íDÉ(n:ps_ítiis {aiá*lati ár"

: (3&í) @.1270-'
tlc|tűlt kötüo$.zó.l
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iiirgtlsségi renciclkez.esre áliási idő): Fi:(Pmax - Pmrn )l'161-6i)l(Ef-Ea)+l
\z ces,es rószszempontok nreíiállaoított uontszálrrai kenilnek felszorzásra a sírlvszárnokkal_ rrraid összeadásra_

V,2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe" az el|e*szolgáltatÁs összege és ajáulata kiválasztásának inttok*i:

T,O,M, Corrtroll 2001 ZrL, (l03tt Budapest Ráb.v lvlárvás u. 26.)
Rendes takadtás dija(kópzett ár): l3,755.2.4í}"- Ft"- Ft
Rend}iiviili takaríás diia: 50.- Fl/m2
Rcrrdkir,úli takarilás rcndclkezésre állási ide,ie: 5 óra
indokolás: az értékclési szempr:ntok szcrint leukcdlezóbb aiánlatot adta

V.2.7} A nyertes ajárrlatot követő legkedvezőblr ajánlatot tevő neve, cínte, az ellenszolgáltatás összege és ajállata kiválasztásának
indokai:

Knstáiv-Mix Kft (t027 Brrdapest Benr rakpart 54.)
Rcndes takarítás díia(képzett ár): 15,678.000.- Ft
Rendkívüli takarítás díia: l83_- Fím2
Rcrrüiílüli takaritás rendeikezésre állási idete: 6 óra
lndokolás: az órtékclési szcmpontok szerint a lnóscldik leskedlezöbb aiánlatot adta

V.2"8} Alvállalkozó(k) igénybe vétele' X igen nem

A nl,ertes ajánlattevő ajátrlatában a közbeszerzésnek az{ok) a részc(i). ameh (ek)nek teljesitéséhez az aiánlatto\ ő alr állalkoz,ót kír,án
igónl,be venni : Lrkari{ási tcvókerrr-ség

A nveíto§ ajórrlatot kóvctő lcgkedr ezóbb ajón]aLot tcvö ajárrlatában a közbeszcrzésnek az(ok) a rósze(i). arnel,r,(ek)nek teliesitóséhez az
ajánlatter"ó alr,állalkozót kír,án igénlbe venni: lrigiérrikusi tcvóken,vség

V.2.9) Alvállalkozó(k) lrregnevezése:

Anvertcs ajárrlatter,ő aján-latábarr: G&.S Tv Konzorciurn l(í}.

A n1,91-1g. ajánlatot kör,ető legkeclr.ezőbb ajárrlatot tctő ajfurlatiibarr: Sinonnó Kurucz {ldikó ev

\'.2"t0) Az alkalmasság igazolásában ré§zí vevő szervezetek'

Az erőlon ásl nrüó szervezet(ek) es az alkalmassigi köl ctclnrénl,(ek) me gie lölése. alnel!,(ek) igazolása érdekéberr az ajánlstte\,ő ezen
szen,ezetiek)re (is) támaszkcdik a nvertes ajánlatter,ó ajiirrlatában: -

Az eróíbnást nl,újtó szen ezet(ek) ós az alkalnrassági követelmórrr,(ek) megtelölése" ameir (ek) igazolása érdekóben az aiánlattevő ezen
szervez-et{ek)le (is) tánraszkodik a nveflcs alánlatot kövelő legkedr ezőbb a.iádatot tcr,ő aiárrlatában: Sirnonnó Kurucz lldikó cv. i l l 74
Budapesl. Bel lv{át1,,ás u. i{2..t M2 nrűszaki §zaknlai alkalmassági kór,etelrrrén__v (t íő kózegészsegiiglijánánlíigyi felügvelő)

Y.2,11) Az érvónytelen ajánlatot tevők :

Az órr,én},telen ajánlatot tor,ők ner e. cirne és az érvérrltelenség indoka

Vl. szakasz:
VI.1) További

Kiegészítő információk
információk:'

lT.1 . l ) A szerződéskötési nroratórium időtartanla
(ezdete: 2016 09.30. l Lejárata: 20l6 i0 09.

V'1.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.09 29.

W.l.3} Az összegezés megküldésének időpont i a : 20 16.a9,Z9,

V1.1.4) Az összegezés módgsításának indoka: :

VT.1.5) Az összegezés módosításának iclőpontja; 2 
iéé{é,,]lh,nn)

V'I.1.ó) A nródositott összegezés megküldésének idöpontja: 1 iééééhh,fin)

[L1.8) Áz összegezés javításának idöpontja: : ftééélhh. txn)

VI. l .9) A javitott összegezés megküldósének időpontja : 
: 

(é é e é,,}t h,|nn)

VI.l.10) Továtrbi információk: 2

I sniÍtség szeriníi szúmbcul i,smtlttí|e rneg

' culott eseíbcl?.
'^ i. U.,1 "..-ío*

, j" l. L'1 . - +.,..

-fi' ban
Á,sHffit.xUl /\
rax! (3&í) 3o&íá[D ,'
dtltcditlllr közbffizóel1t: {p
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