
2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.
Postai cím: Dobozi út 5.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Címzett: Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes
Telefon: 06-30/219-73-87
E-mail: nagyl@bekesvizmu.hu
Fax: 06-66/528-850
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közjogi szervezet x
Regionális/helyi szintű
Egyéb
I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés -
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)



Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 23
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a központi
üzemegységekhez tartozó közmű létesítmények, és épület objektumok Békés
megye területén
NUTS-kód HU332
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Határozatlan idejű
vállalkozási szerződés a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek,
objektumainak őrzés-védelme, takarítása, parkgondozása, valamint a Zrt. működési
területén található fogyasztói vízmérők cseréje és ellenőrzése tárgyában.
• A Zrt. kezelésében lévő épületek, üzemegységek (összesen 73.739 m2 +10%)
folyamatos, élőerős őrzés-védelmének biztosítása 24 órában, a dokumentációban
részletezettek szerint;
• A Zrt. szolgáltatási területén lévő közcélú vízi létesítmények, épületobjektumok
(összesen 100 db+ 10%) technikai őrzésének biztosítása;
• A Zrt. működési területén vízfogyasztásmérő berendezések cseréje (összesen
30.000 db vízmérő /év +20%/év), elzáró szerelvények cseréje (összesen 3010
/év + 20 % /év) az ehhez kapcsolódó javítási, mérőhely átalakítási munkák
végzése (összesen 6000/év + 20 % /év) továbbá szükség esetén magánnyomozói
tevékenység ellátása, a dokumentációban részletezettek szerint;
A Zrt. által üzemeltetett épületekben, egyes üzemmérnökségeken és az azokhoz
tartozó, összesen 6550 m2+15% alapterületen takarítás, illetve összesen 6000 m2
+10% alapterületen parkgondozás, és 4 létesítményben konyhai szolgáltatások (100
fő/nap + 20 %/ nap) ételosztás, mosogatás biztosítása.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
További
tárgyak:

71315400-3
79715000-9
79720000-7
50411100-0



90911200-8
90919200-4
77313000-7

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 639.512.592
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 20
, 0
II.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás x
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben):
IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján



Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó Ft/év) 60
Reagálási idő (őrzés-védelem) (perc) 18
Személyzeti szervezési terv
(őrzés-védelem)

8

Szolgáltatási feladatok szervezése
(őrzés-védelem)

8

Személyzeti szervezési terv (takarítás) 8
Takarítás-technológia terv (takarítás) 8
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben:
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1
Megnevezése
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/10/31 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Secret-Őr Kft.
Postai cím: Andrássy út 37-43. III. em.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 600.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val



ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 159.878.148
Pénznem HUF
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val x
ÁFA (%) 20
, 0
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a
szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1.)
Az eredményhirdetés időpontja 2008. október 22. 11.00 óra
VI.2.2.)
Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:



VI.2.3.)
A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti
minősítése Kis-és középvállalkozás.
VI.2.4.)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
VI.2.5.)
Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma Neve: Secret-Őr Kft., Székhelye: 5600 Békéscsaba,
Andrássy út 37-43. III. em.
VI.2.6.)
Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás
a hirdetményre (adott esetben) 2008. szeptember 12-én a Közbeszerzési Értesítő
106. számában 14376/2008 számon megjelent ajánlati felhívás.
VI.2.7.)
Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott?
(adott esetben) Ajánlatkérő tárgyalás nélküli egyszerűsített eljárást alkalmazott.
VI.2.8.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság tájékoztatásának napja VI.2.9.) Ajánlatkérő a II.2.1) pontban négy
éves szerződéses összértéket vett figyelembe tekintettel a Kbt. 38. § (1) b) pontjára.
Ajánlatkérő az V.4.) pontban (az éves értékre vonatkozóan) nem jelölte meg az évek
számát tekintettel arra, hogy a szerződés határozatlan időre jön létre.
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/11/05 (év/hó/nap)


