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Az

aián|atkérő neve és címe:

FovÁRosI oNKoRMÁNvzar IDosEK oTTHoNA
(BudaPest IV. Baross u' 100')
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A közbeszeruéstárgya

és mennyisége:

l

!_

.

PoRTAszoLGÁLAT BIzTosÍTÁsA

Mennviség:

- 19.00 (12 óra)
7.00 - 19.00 (12 óra)

7.00

Baross u. főbejárat

Csokonai u. 38. telephely fóbejárat
Béla u' 18. telephely főbejárat

07.00 _ 19.00 (12 óra)
7.00 _ 19.00 (12 óra)

óra/nap (17 52o őralé:v\

eltémi; ebben az esetben a
Ajánlatkérő jogosult a fenti mennyiségektől + ZaYo mértékben
r'áiialkozói díj arrínyosan változik.

A választott eljarás fajtája: hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a
Tiirvény 122t^. $ (1) bekezdés alapján
3.

20t1.' évi CVIII'

megalapozó
1.r. Hirdetmény nélki.iti targyaiásos eljarás esetén az e\játás alkalmazását

körülmények ismertetése: -

előzetes
5'* Hivatko zás azelőzetes összesített té$ékoúatór4 illetőleg az időszakos
tájékoúatóra éskozzétételének
t
11'
meginaito felhívásra megküldésének a napja:2at4' december
6. i{ivatkoz as *

napja:-

"t1iiist

7' Eredményes volt-e az e|járás: igen
8.

részenként):J
A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat_tételi lehetőség esetén

és'ajánlatuknak az
9. Az érvényes ajanlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása
kiválasztása esetén aínak
értékelési,r.-porr, _ az ősszességében legelőnyösebb- ajánlat
(Észajánlat-tételi lehetőség esetén
részszempontjai - szerinti tartalmi Jle*", i[Jtoteg elemei
i!];ü;0' É*o"v., ajánlatot tett; megfelelt a Kbt. és a felhívás előírásainak:
Pro Complex SecuritY Kft.
lii52 Budapest. Deák Ferenc tér 3 ' 2. en'
e-rrtai l ; procomplexkftí@email.com

szotgáltatás díja nettó 830 Ft/óraifő

1Ü.

AZ érvénytelen ajrínlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka:

CONTROLL ITUMAN POWER Kft.

2713 Csemő-Zöldhalom,
c-rn ai

I

Gyiige dülő 2.

: controllhuman@freemail.hu

Ballisztik Kft.
e-mail : ballisáik@gmail. com

Az

aján|attevők nem csatoltiák akizánő okokkal' valamint a pénztigyi_gazdasági és műszaki_
szakmai követelmények megfeleléséhez előírt iratokat. (Kbt. 74. $ (1) bekezdés c) és d) pont).
l 1. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevo neve, címe, az ellenszolgáltatrís összege
és ajránlata kiválasztásának indokai: A legalacsonyabb összeggel adoff érvényesajánlatot.

Fro Complex Security Kft.
i

i}52 tlrrdapest- Deák F'erenc tér 3 " 2. errr.

procomplexkft@.smail.com
szolgáltatás díja nettó 830 Ft/óralfő
c*rai

I

:

A

nyertes ajrínlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő neve, címe, az el|enszolgáltatás
Összege és ajanlata kiválasáásának indokai: b}*

*A

közbeszerzésnek az(ok)
aivállalkozót kíván igénybe venni:
',.2.

a

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajánlattevő

A nyertes ajránlattevő aján7atában: A nyertes ajrínlatot követő legkedvezőbb ajránlatot tevő ajránlatában:_
]3.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerués értékénektiz szánalékát
a)

b) *

rneghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvá||alkoző(k)' valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aúnya, amelynek teljesítésébena megielölt alvállalkozókkozre fognak műkodni:
a) A nyertes ajrínlattevő ajánlaüában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő ajánlatában:-

i4. * Az

alkalmasság igazaléséban részt vevő szervezeteko és azoÍl alkalmassági
követeimények megjelölése, amelyek igazolésa érdekében az ajánlattevő ezen szewezet
erőforrásaira (is) trímaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajrínlatában:b) * Á nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajránlatot tevő ajrínlatában:-

j.

A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124.

$ (6) bekezdés] kezdőnapja:2014.12.19 '
szerződéskötési tilalmi időszak |Kbt' 124. $ (ó) bekezdés] utolsó napja:20l4'12.29.
'i 6. Az összegezé s elkészítésénekidőpontj a: 201 4.12.1 8.
1 . Az összegezés megküldésének időpontj a:2014.12.18.
íi gyéb információk : szerződésktités 20 1 4. 1 2.30.
1
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