ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül EKR000399652021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Objektumvédelem szolgáltatás Adyliget telephelyen

Ajánlatkérő
neve:

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Postai cím:

Teve Utca 4-6.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

KadarEr@rokk.police.hu

HU11

Postai irányítószám:

Kádár
Telefon:

15832740251

Nemzeti azonosítószám

1139

Ország:

Magyarország

Erika
+36 304963277

Fax:

+36 62559579

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
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2021.06.23 19:02:52

Objektumvédelem szolgáltatás Adyliget telephelyen

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Adyliget telephelyén őrzés-védelmi feladatok ellátása nem fegyveres biztonsági szolgálat
ellátása keretében, a szerződéskötéstől számított 24 hónapra. 1 (egy) fő biztonsági őr mindennap, a nap 24 órájában. (mindösszesen
8.760 óra / 12 hónap). A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható. A nyertes ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

94

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Nem

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Titán-Group Kft, Magyarország 2161 CSOMÁD, Kossuth Lajos Utca 30

14261370213

Ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.) Mindösszesen ajánlati ár 24 hónapra (nettó Ft/24 hó): 41 172 000
2.) III.1.3) M1.) alkalmassági követelményt igazoló személyi állomány tagjának személy-és vagyonőri és/vagy biztonsági őri
munkában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap): 36
Alkalmassága indokolása: ajánlata hiánypótlása után megfelelő, ugyanis az megfelel az eljárást megindító felhívás és
közbeszerzési dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a
nyilatkozatai és a lekérdezések alapján a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítésére alkalmas,
érvényes ajánlattevő.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
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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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

EKR000399652021

Indító felhasználó

