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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.proalbaregia.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22511321Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

2022.12.26 01:00Közzététel dátuma:28050/2022  EHR azonosító:

251Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Őrzés-védelmi szolgáltatás (2023-2024) - (megism.)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001768862022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

14625651207

Irányi Dániel Utca 4. 4113/A

Székesfehérvár HU211 8000

Hodákné Tóth Edit

hodakne.edit@proalbaregia.hu +36 22511320

Dr. Boros Tamás 55079655127

Aradi Utca 36.

Székesfehérvár HU211 8000

Boros Tamás

tamas.drboros@gmail.com
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HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

86 380 527Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

79713000-5

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001768862022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Egyéb:

Helyi önk. közérd. tev. folytató szervezete

Egyéb tevékenység:

Épületépítési projekt szervezése

Őrzés-védelmi szolgáltatás (2023-2024) - (megism.)

Szolgáltatás megrendelés

Közbeszerzés 1. része: Hiemer-ház: Biztonsági őrzés, porta és járőr szolgálat (1 fő vagyonőr, eseti jelleggel felmerülő 
rendezvénybiztosításoknál egyedi igények szerint meghatározott létszámmal bővítve, hétköznap (hétfőtől péntekig) 18.00- 7.00 óráig 
(éjszakai őrszolgálat) hétvégén és munkaszüneti napokon 7.00- 7.00 óráig (24 órás portaszolgálat));
 
Közbeszerzés 2. része: MOL Aréna Sóstó: Biztonsági őrzés, porta és járőr szolgálata
Létszám: 24/48 órás beosztásban 2-2-2 fő őr, eseti jelleggel felmerülő rendezvénybiztosításoknál egyedi igények szerint 
meghatározott létszámmal bővítve.
Felvevős szolgálat 7.00-7.00 (24 óra), szolgálatot leadó 48 óra pihenő idő
- 1 fő a P072 helyiség (a továbbiakban: Porta), állandó
- 1 fő járőr, tartózkodási helye változó
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Opciók leírása:

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

80Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Hiemer-ház: Biztonsági őrzés, porta és járőr szolgálat (1 fő vagyonőr, eseti jelleggel felmerülő rendezvénybiztosításoknál egyedi 
igények szerint meghatározott létszámmal bővítve, hétköznap (hétfőtől péntekig) 18.00- 7.00 óráig (éjszakai őrszolgálat) hétvégén és 
munkaszüneti napokon 7.00- 7.00 óráig (24 órás portaszolgálat));

Összes teljesítendő óraszám a közbeszerzés 1. része tekintetében a teljes szerződéses időtartam alatt (valamennyi vagyonőr 
figyelembe vételével): 10485 óra

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79715000-9

79713000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Hiemer-HázII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

1.) 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., Jókai u. 1-3.

Igen

Szakember szakmai többlet tapasztalata 20

Nem

Igen

Nem

Igen

A Hiemer-ház esetében (a 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., Jókai u. 1-3. teljesítési helyszínen) az ajánlatkérő saját, kizárólagos 
döntése alapján jogosult (de nem köteles) a II.2.4) pontban a Hiemer-ház teljesítési helyszín tekintetében megadott összes óraszámhoz 
(10485 óra) képest legfeljebb 10 %-kal több szolgáltatást igénybe venni (ezen 10%-os plusz szolgáltatás igénybevételére akár több 
részletben is jogosult az ajánlatkérő). Amennyiben az ajánlatkérő a jelen pontban foglaltak szerint kíván igénybe venni további 
szolgáltatást, erre vonatkozóan az ajánlatkérő a plusz szolgáltatás igénybevételét megelőző legalább 5 naptári nappal korábban 
értesíti írásban a nyertes ajánlattevőt, aki ez esetben a feladat ellátását biztosítani köteles. A jelen pont szerinti opciók óránkénti 
ellenértéke a közbeszerzés 1. része tekintetében a nyertes ajánlattevő által a felolvasólapon megadott ajánlati ár, és a II.2.4) pontban 
feltüntetett, a közbeszerzés 1. részére vonatkozó összes óraszám (10485 óra) figyelembevételével kerül megállapításra akként, hogy 
teljesített óránként az ajánlatkérő az alábbiak szerint fizeti meg az adott esetben igénybe vett opció ellenértékét: 
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Opciók leírása:

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

80Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Biztonsági őrzés, porta és járőr szolgálata
Létszám: 24/48 órás beosztásban 2-2-2 fő őr, eseti jelleggel felmerülő rendezvénybiztosításoknál egyedi igények szerint 
meghatározott létszámmal bővítve.
Felvevős szolgálat 7.00-7.00 (24 óra), szolgálatot leadó 48 óra pihenő idő
- 1 fő a P072 helyiség (a továbbiakban: Porta), állandó
- 1 fő járőr, tartózkodási helye változó 

Összes teljesítendő óraszám a közbeszerzés 2. része tekintetében a teljes szerződéses időtartam alatt (valamennyi vagyonőr 
figyelembe vételével): 30672 óra 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU211 Fejér

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

79715000-9

79713000-5

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - MOL Aréna SóstóII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az egy órára eső opció nettó ellenértéke = nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár/10485 óra.
Az esetleges opció ellenértéke az adott időszakra vonatkozó, tárgyhavi számlában kerül elszámolásra.

Nem

Nem

8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10.

Igen

Szakember szakmai többlet tapasztalata 20

Nem

Igen

Nem

Igen
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IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

A közbeszerzés ezen része tekintetében az ajánlatkérő saját, kizárólagos döntése alapján jogosult (de nem köteles) a II.2.4) pontban 
megadott összes óraszámhoz (30672 óra) képest legfeljebb 5 %-kal több szolgáltatást igénybe venni (ezen 5%-os plusz szolgáltatás 
igénybevételére akár több részletben is jogosult az ajánlatkérő). Amennyiben az ajánlatkérő a jelen pontban foglaltak szerint kíván 
igénybe venni további szolgáltatást, erre vonatkozóan az ajánlatkérő a plusz szolgáltatás igénybevételét megelőző legalább 5 naptári 
nappal korábban értesíti írásban a nyertes ajánlattevőt, aki ez esetben a feladat ellátását biztosítani köteles. A jelen pont szerinti 
opciók óránkénti ellenértéke a közbeszerzés 2. része tekintetében a nyertes ajánlattevő által a felolvasólapon megadott ajánlati ár, és 
a II.2.4) pontban feltüntetett összes óraszám (30672 óra) figyelembevételével kerül megállapításra akként, hogy teljesített óránként 
az ajánlatkérő az alábbiak szerint fizeti meg az adott esetben igénybe vett opció ellenértékét: 

Az egy órára eső opció nettó ellenértéke = nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár/30672 óra.
Az esetleges opció ellenértéke az adott időszakra vonatkozó, tárgyhavi számlában kerül elszámolásra. 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

21 999 999A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:14088591207A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 302134100Telefon:info@tagroup.huE-mail:

Rákóczi Ferenc Utca 26.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:SzárVáros:MagyarországOrszág:2066Postai irányítószám:

Postai cím:

14088591207Nemzeti azonosítószámT.A. Group Eco Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

T.A. Group Eco Korlátolt Felelősségű TársaságA nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

7Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

6Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

7A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.12.20V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - Hiemer-HázRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

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

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)25039/2022

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

Igen

HU211
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27182767243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Soroksári Út 48.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1095Postai irányítószám:

Postai cím:

27182767243Nemzeti azonosítószámRVN Security Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

12786293243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Zsombor Utca 15.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1119Postai irányítószám:

Postai cím:

12786293243Nemzeti azonosítószámTop Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

13020682212Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Rákóczi Út 40Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:EgyházasdengelegVáros:MagyarországOrszág:3043Postai irányítószám:

Postai cím:

13020682212Nemzeti azonosítószámVector Management Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

HUFPénznem:22 033 000Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

IgenA nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

13020682212A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 302708887Telefon:bordas.szilvia@vector-management.huE-mail:

Rákóczi Út 40Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:EgyházasdengelegVáros:MagyarországOrszág:3043Postai irányítószám:

Postai cím:

13020682212Nemzeti azonosítószámVector Management Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

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

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
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Rákóczi Ferenc Utca 26.Egyéb cím adatok(közterület 

NUTS-kód:SzárVáros:MagyarországOrszág:2066Postai irányítószám:

Postai cím:

14088591207Nemzeti azonosítószámT.A. Group Eco Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

T.A. Group Eco Korlátolt Felelősségű TársaságA nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

8Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

7Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.12.20V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:2A szerződés száma:

2 - MOL Aréna SóstóRész száma, elnevezése:

11672056219Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Budapest Út 8Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:VeszprémVáros:MagyarországOrszág:8200Postai irányítószám:

Postai cím:

11672056219Nemzeti azonosítószámSteel 21 Security Kft.Hivatalos név:

14118746242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szőnyi Út 25. A. ép.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1142Postai irányítószám:

Postai cím:

14118746242Nemzeti azonosítószámBON-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

14088591207Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Rákóczi Ferenc Utca 26.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:SzárVáros:MagyarországOrszág:2066Postai irányítószám:

Postai cím:

14088591207Nemzeti azonosítószámT.A. Group Eco Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

14191057241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Huszti Út 35.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1033Postai irányítószám:

Postai cím:

14191057241Nemzeti azonosítószámQuercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zrt.Hivatalos név:
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Ráby Mátyás Utca 26Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1038Postai irányítószám:

Postai cím:

25868153241Nemzeti azonosítószámO.M.T. Controll Hungária Zártkörűen Működő RészvénytársaságHivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

HUFPénznem:66 532 000Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

IgenA nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

13020682212A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 302708887Telefon:bordas.szilvia@vector-management.huE-mail:

Rákóczi Út 40Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:EgyházasdengelegVáros:MagyarországOrszág:3043Postai irányítószám:

Postai cím:

13020682212Nemzeti azonosítószámVector Management Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

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

A szerződés teljesítése során az őrszemélyzet fele része várhatóan mindvégig alvállalkozó bevonásával kerül biztosításra a teljesítés 
helyszínén.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%50Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

64 380 528A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:14088591207A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 302134100Telefon:info@tagroup.huE-mail:

neve, típusa, házszám, egyéb):
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NUTS-kód:VeszprémVáros:MagyarországOrszág:8200Postai irányítószám:

Postai cím:

11672056219Nemzeti azonosítószámSteel 21 Security Kft.Hivatalos név:

14118746242Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Szőnyi Út 25. A. ép.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1142Postai irányítószám:

Postai cím:

14118746242Nemzeti azonosítószámBON-SEC Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

14088591207Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Rákóczi Ferenc Utca 26.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:SzárVáros:MagyarországOrszág:2066Postai irányítószám:

Postai cím:

14088591207Nemzeti azonosítószámT.A. Group Eco Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

14191057241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Huszti Út 35.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1033Postai irányítószám:

Postai cím:

14191057241Nemzeti azonosítószámQuercus Hungary Ingatlanhasznosító-kezelő Zrt.Hivatalos név:

27182767243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Soroksári Út 48.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1095Postai irányítószám:

Postai cím:

27182767243Nemzeti azonosítószámRVN Security Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

12786293243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Zsombor Utca 15.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1119Postai irányítószám:

Postai cím:

12786293243Nemzeti azonosítószámTop Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Hivatalos név:

13020682212Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Rákóczi Út 40Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:EgyházasdengelegVáros:MagyarországOrszág:3043Postai irányítószám:

Postai cím:

13020682212Nemzeti azonosítószámVector Management Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

25868153241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.12.27

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

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

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

11672056219Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Budapest Út 8Egyéb cím adatok:
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