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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szepmuveszeti.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Múzeum

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
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Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Szépművészeti Múzeum épületében biztonságtechnikai rendszer átépítése
rekonstrukcióval nem érintett területen a teljes épületi rendszerrel való összehangolásával

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Biztonságtechnikai rendszer átépítése rekonstrukcióval
nem érintett területen a teljes épületi rendszerrel való összehangolásával”
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 299997620 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) Elnevezés: „Biztonságtechnikai rendszer átépítése rekonstrukcióval nem érintett területen a
teljes épületi rendszerrel való összehangolásával”

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45317000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Szépművészeti Múzeum épületében biztonságtechnikai 
rendszer átépítése 
rekonstrukcióval nem érintett területen a teljes épületi rendszerrel való összehangolásával.
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2.2. Megrendelő a teljesítésre vonatkozó részletes műszaki tartalmat és követelményeket a 
közbeszerzési dokumentumokban határozta meg, amelyet Vállalkozó megismert és 
ajánlatában elfogadott. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges - a 
közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott - kiviteli tervdokumentációt (amelyet 
Megrendelő megbízása alapján építész tervezőként a Mányi István Építész Stúdió Kft., 
szaktervezőként (villamos tervező) a KVINTERV Villamos Tervező Iroda Bt. továbbiakban: 
Tervező készített) teljes körűen megismerte és elfogadta. 
Vállalkozó a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentációt kizárólag jelen szerződés 
teljesítése érdekében jogosult felhasználni. 
Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő követelményeit összegző dokumentumokat és terveket 
mindenre kiterjedően átvizsgálta, azt a kivitelezésre teljes körűen alkalmasnak és teljesnek 
tekinti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy - kivéve amennyiben a kérdéses tervhiba, tervhiány, 
hiányosság a szakkivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett sem volt felismerhető vagy 
előre látható - tervhibára, tervhiányra, hiányosságra a szerződéskötést követően nem 
hivatkozhat, és ilyen hivatkozással a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem 
érvényesíthet, és a tervekkel kapcsolatos észrevételre hivatkozással a szerződésben 
meghatározott határidők nem módosíthatóak. Tervhibára, hiányosságra hivatkozással a 
vállalkozási díj nem emelhető, kivéve, ha a tervhiba vagy hiányosság tapasztalt 
szakkivitelezőtől elvárható szakmai gondosság mellett sem volt felismerhető, és a 
szerződésmódosítás Kbt.-ben rögzített feltételei fennállnak. 
2.3. Vállalkozó köteles minden olyan munkát elvégezni és feladatot ellátni, amely ahhoz szükséges, 
hogy a jelen szerződésben rögzített időpontig a munkák megfelelően elvégzésre kerüljenek a 
jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott műszaki tartalommal. A fentiekben 
felsoroltakon kívül az építési munkák teljes körű megvalósításához hozzá tartoznak az alábbi 
feladatok ellátása is, így különösen: 
a kivitelezés helyszínéül szolgáló építési terület átvétele; 
- a munkavégzés felügyeletének biztosítása; 
a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények, megerősítések, 
bontások és helyreállítások létrehozása; 
- a meglévő hatósági engedélyeken túlmenően a kivitelezéshez szükséges további 
engedélyek beszerzéséhez szükséges teljes körű, hiánytalan dokumentáció 
összeállítása és az engedélyek beszerzése; 
- üzempróba, próbaüzem lefolytatása; 
- az üzemeltető és kezelőszemélyzet oktatása; 
- a munkák átadása; 
a Megrendelő által igényelt adatszolgáltatás teljesítése; 
a műszaki ütemterv és egyéb tervek betartása és a munkák tényleges 
előrehaladásának megfelelő folyamatos aktualizálása; 
Oldal 2/44 
- a Vállalkozó kezdeményezése és a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján 
bármely terv áttervezése vagy módosítása a szerzői jog figyelembevételével; 
a munkák elvégzéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése. 
2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik, aki birtokában van 
a kivitelezéshez szükséges információknak, a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat 
ismeri, ilyen tevékenység végzésére jogosult. 
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A Vállalkozó elvállalja a feladat határidőben történő, szerződésszerű ellátását. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és hiánytalanságáért, főleg 
azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a vállalkozói munka kifogástalan, 
teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek 
teljesítéséhez. 
A tevékenységek végzésének feltételeit Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 
tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos befejezését. 
3. A kivitelezés helyszíne (teljesítési hely) 
3.1. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési helyszín a Szépművészeti Múzeum épülete, a 29732/1 hrsz-ú, 
természetben a 1146 Budapest, Dózsa György út 41. szám alatti műemlék ingatlan. Vállalkozó 
kijelenti, hogy a munkaterületet, a munkakörülményeket, illetve a kivitelezési tevékenységet 
esetlegesen befolyásoló egyéb körülményeket teljes körűen megismerte, azt a megalapozott 
ajánlat megtételéhez, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges mértékben megvizsgálta és 
ajánlatát ezek figyelembevételével nyújtotta be, a szerződést ezek ismeretében köti meg. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó tisztában van azzal, hogy jelen szerződés tárgyát érintő 
kivitelezési helyszínen (is) folyamatban van Román Csarnok és kapcsolódó tereinek 
rekonstrukciója tárgyában kiírt építési beruházás (továbbiakban: generálkivitelezés). A 
„Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, 
átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek 
átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és 
gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új felvonó berendezés 
beépítésére és 3 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására" készült kiviteli tervek 
megvalósítása a beruházás tartalma. 
A generálkivitelezés mellett egyéb kapcsolódó beruházások is folyhatnak a munkaterületen. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkákat ezen ismeret 
birtokában vállalta el, ezért arra való hivatkozással, hogy a munkaterületen egyidejűleg vagy 
egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, ebből fakadó akadályközlésre, határidő 
hosszabbítására nem hivatkozhat. Vállalkozó köteles biztosítani a munkák gazdaságos és 
összehangolt elvégzésének feltételeit, együttműködni a területen munkát végző egyéb 
vállalkozókkal, alvállalkozókkal. 
3.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül - 
jegyzőkönyv felvétele mellett - adja át Vállalkozónak. Vállalkozó az építési területről és annak 
környezetéről (beleértve a közterületet is) fotó- és videó dokumentációt készít, amelyet 
digitális adathordozón Megrendelőnek átad. 
Felek rögzítik, hogy ahol jelen szerződés az építési vagy munkaterületet említ, abba a 
felvonulási, előkészítési és organizációs terület is beleértendő. 
Oldal 3/44 
Amennyiben Vállalkozó a munkaterületet átveszi, azzal megerősíti, hogy megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, és alkalmas a munkák megkezdésére, azok 
kivitelezésére. 
3.3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a munkaterület feletti birtoklás, használat joga csak és 
kizárólag a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében és ahhoz 
szükséges mértékben illeti meg. A munkaterület kizárólag a szerződéssel összefüggésben álló 
munkavégzés céljára használható. 
3.4. Ha a munkaterület bármely részének Megrendelő által felajánlott átvételével vagy a munka 
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megkezdésével Vállalkozó a kitűzött időpontot vagy a munka megkezdése tekintetében a 
munkaterület átadását követően 15 (tizenöt) napot meghaladóan az ellenőrzési körébe eső 
okból késedelembe esik, a Megrendelő érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat a 
szerződéstől. Vállalkozó ebben az esetben meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, továbbá a 
Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárának az érvényesítésére. 
3.5. A megkezdett építési-szerelési munkákra vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az építési 
munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is. A munkaterület átadásakor 
Megrendelő - amennyiben a Vállalkozó igényli - a kiviteli terveket 1 (egy) nyomtatott 
példányban Vállalkozó részére átadja. 
3.6. Megrendelő az építési terület átadásakor ismerteti Vállalkozóval a munkaterület általános 
munkavédelmi, tűzrendészed, vagyonvédelmi és egyéb sajátosságait. A munkaterület átvétele 
után a munkavédelmi, tűzrendészed és vagyonvédelmi és egyéb előírások betartásáért 
Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt köteles biztosítani, hogy 
valamennyi, az építési területen tartózkodó, továbbá az ott munkát végző személy a Vállalkozó 
által részükre ismertetett tűz-, élet-, munkavédelmi, biztonsági, balesetvédelmi, 
vagyonvédelmi, szabályokat betartsa. 
E szabályok megszegéséből és a tevékenységéből eredő bárkinek okozott teljes kárért 
Vállalkozó felelősséggel tartozik. 
3.7. Az építési területre vonatkozó kárveszély az építési terület átadásával egyidejűleg száll át a 
Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó felelős az építési területen, az azon 
álló épületekben, ott elhelyezett gépekben, berendezésekben, eszközökben, építési 
anyagokban, segédanyagokban stb. bekövetkezett károkért, továbbá az építési munkálatokkal 
összefüggésben Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott minden kár és sérülés a 
Vállalkozó kizárólagos felelőssége és költsége. A kárveszély a végleges átadást követően 
Megrendelő általi tényleges birtokbavétellel száll át a Megrendelőre. 
3.8. Az építési terület átadását követően Vállalkozó köteles gondoskodni a terület bekerítéséről, 
tűzvédelméről, továbbá a munkaterület határainak őrzési-biztonsági feladatairól, beleértve 
azok megvilágítását is, figyelemmel a területen történő esetleges munkavégzést a 3.1. pont 
alapján. 
Vállalkozó köteles az építési terület elkerítésére olyan módon, hogy megakadályozza a 
területre illetéktelen személy bejutását, valamint azt, hogy a munka másoknak kárt 
okozhasson. Az építési területet az ingatlanon belül az ingatlan egyéb részeitől is el kell 
választani, biztosítva ezzel az ingatlan építési területen kívüli használóinak a zavartalan 
használatot. Köteles továbbá 2 (kettő) darab megfelelő méretű - megvilágított - tájékoztató 
tábla jól látható helyen történő kihelyezésére, amely tartalmazza a következő adatokat: 
a) Megrendelő nevét, megnevezését, 
b) a kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az 
építési engedély számát, 
c) Vállalkozó megnevezését és nyilvántartási számát, 
Oldal 4/44 
d) a tervező nevét, megnevezését, 
e) az építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét, 
f) jogszabály által megkívánt egyéb adatok. 
Vállalkozó köteles a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezésére (figyelmeztető 
jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására), és azoknak a Vállalkozó 
munkavállalóival és az alvállalkozókkal való betartatására, továbbá a szükséges mértékben az 
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épület működő-üzemelő egységeiben dolgozókkal, valamint a munkát végző egyéb 
vállalkozókkal való megismertetésére. 
3.9. Vállalkozó köteles az építési területre vonatkozó előírások (kivitelezési tevékenységre 
vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások stb., valamint Megrendelő előírásai) 
végrehajtására, Megrendelő általános képviselőjének, a műszaki ellenőrnek, továbbá 
Megrendelő egyéb képviselőinek az építési területre - a vonatkozó munkavédelmi és 
balesetvédelmi szabályok betartása mellett - történő szabad belépésének - szükség esetén az 
ingatlan területén folyó egyéb kivitelezésekben résztvevők számára - a biztosítására. 
3.10. Vállalkozó az építési terület átadására köteles az ajánlatában benyújtott pénzügyi ütemtervet, 
organizációs és műszaki ütemtervet aktualizálni és teljes körűen részletezetté tenni, és a 
Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az építési terület átadásakor 
felmerül ezen dokumentumok pontosításának, kiigazításának szükségessége, Vállalkozó a 
munkaterület átadását követő 3 (három) munkanapon belül adja át Megrendelő részére a 
dokumentumokat. Vállalkozó a műszaki ütemtervben folyamatosan vezeti a naprakész 
állapotot, hogy az összehasonlítható legyen a munka valódi előrehaladásával. A 
dokumentumokban foglaltakat Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani, 
valamint Megrendelő felé haladéktalanul jelezni, ha az ezekben foglaltak betartását bármi 
veszélyeztetné. A ütemtervkövetés nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésben rögzített 
határidő betartásának kötelezettsége alól, a késedelem vagy egyéb szerződésszegés 
következményei alól.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap) 15
2 Szakemberek szakmai tapasztalata (hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
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A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Biztonságtechnikai rendszer átépítése
rekonstrukcióval nem érintett területen a teljes épületi rendszerrel való összehangolásával”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Művelődés u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185448-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298982393
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299997620
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
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(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Művelődés u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185448-2-43

Hivatalos név: Techno Security Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nádasdy u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12352782-2-43

Hivatalos név: Multi Alarm Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fátyolka u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073-2-42

Hivatalos név: SCHRACK SEKONET Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 89-95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12147863-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2017/12/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/09 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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