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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37156-2019:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Takarítási szolgáltatások
2019/S 017-037156

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_56684311
Dobozi út 5.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakucz Pál
Telefon:  +36 66523200
E-mail: bakucz.pal@alfoldviz.hu 
Fax:  +36 66528850
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.6) Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Takarítás
Hivatkozási szám: EKR000890182018

II.1.2) Fő CPV-kód
90910000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az „Alföldvíz Zrt részére objektumtakarítási és ebédosztási szolgáltatás” nyújtására.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

mailto:bakucz.pal@alfoldviz.hu
http://www.alfoldviz.hu
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
90911200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU332
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő(k) székhelyei, telephelyei, fióktelepei és a központi üzemegységeikhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok Békés, Csongrád, és Bács-Kiskun megyékben

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az „Alföldvíz Zrt részére objektumtakarítási és ebédosztási szolgáltatás” nyújtására.
— A Zrt. által üzemeltetett épületekben, egyes üzemmérnökségeken és az azokhoz tartozó 31 helyszínen,

összesen 14 101,28 + 20 % m2-n takarítási – rendszeres (heti 5-ször, vagy heti 2-szer, vagy heti 1-szer, havi 1-
szer, vagy évi 2-szer), illetve folyamatos (heti 5 nap) takarítás, rendszeres éves nagytakarítás, eseti takarítás
– szolgáltatások, 4 létesítményben konyhai szolgáltatások (rendszeres heti 5 napon ételosztás, mosogatás –
110 + 10 % adag/nap), és 1 helyszínen ügyeleti takarítási és hostess szolgáltatások (rendszeres heti 5 napon)
biztosítása,
— A Zrt. által üzemeltetett épületekben, egyes üzemmérnökségeken és az azokhoz tartozó 31 helyszínen
higiénés anyagok biztosítása, amelynek keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a HACCP rendszer
folyamatos fenntartása, és a HACCP ellenőrzése (auditáltatása) során az ehhez szükséges feltételek, iratok,
adatok rendelkezésre állásának biztosítása is,
— Eseti takarítási feladatok ellátása.
Ajánlatkérő a Kbt. 61.§ (4) bekezdésével összhangban – gazdasági, illetve a szerződés teljesítésével
kapcsolatos szempontokat figyelembe véve – nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt az alábbi indokokra tekintettel:
— az ajánlatkérő működési területe szintjén a takarítási tevékenységgel érintett valamennyi objektumára
egyrészről a saját irányítási, adminisztrációs és elszámolási feladatait koncentrálni kívánja, az ajánlatkérő
erőforrásai ésszerűbb és hatékonyabb felhasználása érdekében,
— másrészről egységes színvonalú és intézményi szinten megjelenésében is azonos szolgáltatás
érvényesíthetősége érdekében.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a szolgáltatási feltételeket, a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Alkalmazni kívánt megoldásokra (technológiai folyamatok, módszerek) vonatkozó
vállalás / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.1 A teljesítés időszakában a képzettség fejlesztése / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Környezetbarát tisztítószerek aránya az alkalmazott tisztítószereken belül /
Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Keletkező veszélyes hulladékok vonatkozásában tett vállalás / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3. Irányítására és ellenőrzésére megajánlott megoldások / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.1 Az ellenőrzésre, követésre megajánlott megoldás / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 3.2 Titokvédelmi vállalás / Súlyszám: 2
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Ár - Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 218-500329

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás
lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:
Takarítás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § meghatározott adatai:
Ajánlattevő neve: Dig-Build Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlattevő címe: 5700 Gyula, Nagyváradi Út 64
Ajánlattevő adószáma: 12726615-2-04
Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1047 Budapest, Attila Utca 34
Ajánlattevő adószáma: 11066901-2-41
Eredménytelenség oka:Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.Az eljárásban
egyedül érvényes ajánlatot benyújtó, által megajánlott ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérőnél rendelkezésre
álló, az EKR rendszerben rögzített, anyagi fedezet összegét.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500329-2018:TEXT:HU:HTML


HL/S S17
24/01/2019
37156-2019-HU

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 4 / 4

24/01/2019 S17
https://ted.europa.eu/
TED

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

4 / 4

Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt.148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2019

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

