.q.z
1'

Az

osszpcgzÉs
u,nÍnÁrÁsÁnÓl

Á..IÁNIAToK

a1ánlatkérő neve és címe:

povÁnosl ÖNKoRMÁNyz.q.r IDŐsEK oTTHoNA
(Budapest IV. Baross u. 100.)

2' A közbeszerzéstfugya és mennyisége:

TAKARÍTÁsI szor,cÁr,rarÁs

Budaoest IV. Baross u. 100.
Budapest IV. Csokonai

u.

4 376 m2
820 m2

38.

Budapest IV. Bélau. 18'

5 711m2

osszesen

v

515 m2

Ajánlatkérő jogosult a fenti mennyiségektől +
r'állalkozói díj arányosan változik.

llYo

mértékben eltémi; ebben az esetben a

3" Avá|asztott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli kőzbeszerzési eljárás a 2011. évi CV[I.
T'iirvény l22l^. $ (1) bekezdés alapján

Hirdetmény nélküli trárgyalásos eljrárás esetén az eljárás aka|mazását megalapoző
körülmények ismertetése: -

'i.''

5'* Hivatkozás az előzetes összesített táiékoztatót4 illetőleg az időszakos előzetes
táj é koáatór a és közzétételének napj a: _
6. Hivatkozás az e|járást megindító felhívásra megküldésének a napja:2014. december 02.
7. Eredményes volt_e az eljárás: igen
8.

\-

A benyújtott ajánlatok

száma (részajánlat_tételi lehetőség esetén részenként) : J

9. Az érvényes ajrínlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajrínlatuknak az
éítékelési
szempont _ az összességében legelőnyösebb ajrínlat kiválasáása esetén annak
iészszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):Érvényesajánlatot tett; megfelett a Kbt. és a felhívás előírásainak:
TOP-NET NÍvÓ xrt.
!

Ü42 Budapest, József Attila u. 2I-23.

e-

mail : topnet@t-online.hu

szolgáltatás díja nettó 1 849 600 Ft/hó

{'zégel Takarító Kft.
1 1 84 Budapest, Thököly
u. 26-28.
e-maii; czeeel2OO I @gmail.com
szolgáltatás díja nettó 2 065 000 Ft/hó

is. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az éwéttytelenségindoka:

SABINA

2OOO

Kft.

2161 Csomád, Kossuth L. út 103.
e-mail : sabina2O00kft@ ealqatv.hu

nettő 25 MFt értéket,ezétt a jelen eljárásban
érvényeskéntelfogadni nem lehet (Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pont).

Ajánlati ára meghaladja

a

az

ajánlatot

1 1. a) Eredményes eljrírás esetén a nyertes ajanlattevő neve, címe, az ellenszolgá|tatás összege
és ajánlata kivrílasztásának indokai: A legalacsonyabb összeggel adott érvényesajrínlatot.

TOP-NET NÍvÓ

rn.

*42 Budapest, József Attila u. 2I-23'
e-nail : topnet@,t-online.hu
i

szolgáltatás díja nettó 1 849 600 Ft/hó

b)* A nyertes airínlatot követő legkedvezőbb ajrínlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
osszege és ajanlata kiválasztrísának indokai: A második legalacsonyabb összeggel adott
érvényesajrínlatot.
Czógel Takarító Kft.
i 184 Budapest, Thököly l.26-28.
e-rnail: czegel200 1 @gmail.com
szolgáltatás díja nettó 2 065 000 Ft/hó

*A

közbeszerzésnek az(ok)
air'állalkozót kíván igénybe venni:
12.

a

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő ajránlataban::3.x A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékénektíz szána|ékát
a)

b) *

meghaladó mértékben igénybe venni kíviíntalvállalkozó(k), valamint akozbeszetzésnek az a
százalékos aÉnya,amelynek teljesítésébena megielölt alvríllalkozók közre fognak múködni:
a) A nyertes ajiínlattevő aján|atában: b) * A nyertes ajrínlatot követő legkedvezőbb ajrínlatot tevő ajránlatában:-

* Az

alkalmasság igazolásában tészt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
'bzen
szewezeÍ
követelmények megielölése, amelyek igazolása érdekében az ajrínlattevő

14.

erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajiánlattevő aján|atában:b) * A nyertes ajiínlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajrínlatában:!5. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. $ (6) bekezdés] kezdőnapja:20I4.t2.19.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak |Kbt. t24. $ (6) bekezdés] utolsó napja:20l4.t2.29.
'i
6' Az összegezé s elkészítésénekidőpontj a: 20 l 4.1'2.1 8.
17. Az összegezés megküldésének időpontj a:2014.12'18.
Egyéb infonrrációk: szerződéskötés 2014.12.30.
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