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Uniós, Nyílt eljárás - EKR001291832019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Távfelügyelet és kivonuló szolgálat biztosítása

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.kozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

Fax:

+36 14125819

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

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

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 122-124.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Jónás

jonas@witzrt.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Lucia
+36 17888931

Magyarország
Eszter

Fax:

+36 17896943

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

EKR001291832019

www.nav.gov.hu

2020.06.09 15:40:22

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Távfelügyelet és kivonuló szolgálat biztosítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A beszerzés tárgya a NAV objektumaiban kiépített biztonságtechnikai rendszerek távfelügyeletének és a hozzá tartozó kivonuló
szolgálat biztosítása. A NAV által használt épületek biztonságának megteremtése érdekében a vagyonvédelmi távfelügyeleti
szolgáltatást olyan objektumok tekintetében szükséges igénybe venni, amelyekben behatolásjelző, tűzjelző, vagy mindkét rendszer
kiépítésre került és az épületben humánerős őrzésvédelem nem biztosított. A II.1.1. pontban csak rövid elnevezés szerepel
karakterkorlát miatt. Az eljárás tárgya: A NAV meghatározott objektumaira vonatkozóan távfelügyelet és kivonuló szolgálat biztosítása
24 hónapra 3 részben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Rész, XV. Fejezete
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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:

2019/S 221-542360

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

221

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
Rész száma, elnevezése:

1 - 1. rész: Budapest és Pest megye

A szerződés száma:

1
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Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1106
Budapest, Fátyolka utca 8.

11365073242

Ajánlatértékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.1. Nettó távfelügyeleti és kivonuló szolgálati havidíj összesen: 462 694 Ft
1.2. Nettó kivonulási díj téves jelzés miatt (Ft/ alkalom): 4 000 Ft/ alkalom 1.3. Nettó helyszínbiztosítási díj a kivonulás
helyszínén (1 órát meghaladóan) (Ft/óra): 3 000 Ft/óra 1.4. Nettó kivonulási és helyszínbiztosítási díj a Megrendelő külön
kérésére az önálló tűzjelző rendszer jelzése esetén (Ft/ óra): 3 000 Ft/óra 1.5. Nettó szüneteltetési díj- rendszerenként (Ft/ db /
hónap): 1 500 Ft/ db /hónap 2. Jelátvitel módja (igen/ nem): nem 3. Havi díjba foglalt téves riasztásokra történő kivonulások
száma évenként és rendszerenként (minimum 0 db- maximum 10 db kivonulás): 4 db Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint
érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

9411.48

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. részszempont(ár): valamennyi alszempont esetében fordított
arányosítás, 2. részszempont (jelátvitel): abszolút pontkiosztás, 3. részszempont (téves riasztások száma): pontozás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1106
Budapest, Fátyolka utca 8.

11365073242

Ellenszolgáltatás összege: 24.065.904,- Ft (keretösszeg) Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő tette összességében a legelőnyösebb
ajánlatot. Ajánlatkérő rendelkezik a megfelelő fedezettel.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
még nem ismert
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR001291832019

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - 2. rész: Kelet-Magyarország

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1106
Budapest, Fátyolka utca 8.

11365073242

1.1. Nettó távfelügyeleti és kivonuló szolgálati havidíj összesen: 549 395 Ft 1.2. Nettó kivonulási díj téves jelzés miatt (Ft/
alkalom): 4 000 Ft/ alkalom 1.3. Nettó helyszínbiztosítási díj a kivonulás helyszínén (1 órát meghaladóan) (Ft/óra): 3 000 Ft/óra
1.4. Nettó kivonulási és helyszínbiztosítási díj a Megrendelő külön kérésére az önálló tűzjelző rendszer jelzése esetén (Ft/ óra): 3
000 Ft/óra 1.5. Nettó szüneteltetési díj- rendszerenként (Ft/ db / hónap): 1 500 Ft/ db /hónap 2. Jelátvitel módja (igen/ nem): nem
3. Havi díjba foglalt téves riasztásokra történő kivonulások száma évenként és rendszerenként (minimum 0 db- maximum 10 db
kivonulás): 4 db Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

9411.48

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

EKR001291832019

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. részszempont(ár): valamennyi alszempont esetében fordított
arányosítás, 2. részszempont (jelátvitel): abszolút pontkiosztás, 3. részszempont (téves riasztások száma): pontozás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1106
Budapest, Fátyolka utca 8.

11365073242

Ellenszolgáltatás összege: 28.835.256,- Ft (keretösszeg) Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő tette összességében a legelőnyösebb
ajánlatot. Ajánlatkérő rendelkezik a megfelelő fedezettel.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
még nem ismert
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - 3. rész: Nyugat-Magyarország

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

EKR001291832019

Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1106
Budapest, Fátyolka utca 8.

11365073242

1.1. Nettó távfelügyeleti és kivonuló szolgálati havidíj összesen: 860 254 Ft 1.2. Nettó kivonulási díj téves jelzés miatt (Ft/
alkalom): 4 000 Ft/ alkalom 1.3. Nettó helyszínbiztosítási díj a kivonulás helyszínén (1 órát meghaladóan) (Ft/óra): 3 000 Ft/óra
1.4. Nettó kivonulási és helyszínbiztosítási díj a Megrendelő külön kérésére az önálló tűzjelző rendszer jelzése esetén (Ft/ óra): 3
000 Ft/óra 1.5. Nettó szüneteltetési díj- rendszerenként (Ft/ db / hónap): 1 500 Ft/ db /hónap 2. Jelátvitel módja (igen/ nem): nem
3. Havi díjba foglalt téves riasztásokra történő kivonulások száma évenként és rendszerenként (minimum 0 db- maximum 10 db
kivonulás): 4 db Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

9411.48

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. részszempont(ár): valamennyi alszempont esetében fordított
arányosítás, 2. részszempont (jelátvitel): abszolút pontkiosztás, 3. részszempont (téves riasztások száma): pontozás
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Magyarország 1106
Budapest, Fátyolka utca 8.

11365073242

Ellenszolgáltatás összege: 42.432.240,- Ft (keretösszeg) Ajánlattevő ajánlata megfelelő, valamint érvényes, tekintettel arra, hogy
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő tette összességében a legelőnyösebb
ajánlatot. Ajánlatkérő rendelkezik a megfelelő fedezettel.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
még nem ismert
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

EKR001291832019

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

2020.05.28

Lejárata:

2020.06.08

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.05.28
2020.05.28

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

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:
Tárgyi eljárásban az S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlattevő egyik rész
tekintetében sem tartotta fenn az ajánlatát.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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