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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Őrzési feladatok ellátása 2 részbenII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000198572019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Őrzési feladatok ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000198572019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét 6000

Szolgáltatás megrendelés
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság mindkét rész esetében: SZ/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a 2005. 
évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos 
működési engedéllyel. A működési engedély hatályossága (érvényessége) vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII. törvény 7.§-a irányadó. 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság mindkét rész esetében: M/1. Alkalmas az ajánlattevő az 1. és 2. részre is, ha rendelkezik az 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő vállalkozási keretszerződéseket kíván kötni az 1. rész esetében az izsáki 
géptelepe, a 2. rész esetében a Központi székház és Természet Háza látogatóközpont, valamint egyéb eseti helyszínek őrzési 
feladatainak ellátására 21 hónap időtartamra. Az 1. rész keretmennyisége 12.335,5 óra, melyből 11.618,5 órára ajánlatkérő lehívási 
kötelezettséget vállal, a 2. rész keretmennyisége 12.464,5 óra, melyből 11.754,5 órára ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal. 1. 
rész – A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelepe őrzési feladatainak 
ellátása. 1) Az ingatlan bemutatása: Az ingatlan egy nagy épületegyüttesből áll, 7476 m2-es telken. A terület kerítéssel bekerített, 
három bejárattal rendelkezik, amelyből csak egy bejárat a használatos. Az épületegyüttes részei: műhely 350 m2; műhely előtt lévő 
fedett szín 120 m2; irodaépület, földszint + emelet 100 m2. Az udvaron található egy telepített fix 15.000 l-es konténeres 
üzemanyagkút, valamint nagy értékű mezőgazdasági gépek és vontatók, illetve a Megrendelő (M) működésével kapcsolatos telepen 
raktározott egyéb eszközök, értéktárgyak, mint például villanypásztor, takarófólia. 2) A lehívási kötelezettséggel terhelt őrzési 
óramennyiség: a) hétfőtől csütörtökig napi 15 órában (délután 17.00-tól másnap reggel 08.00-ig); b) pénteken napi 18 órában (délután 
14.00-tól másnap reggel 08.00-ig); c) munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában (8.00 órától másnap 8.00 óráig); Ezen időtartamokat 
figyelembe véve az 1 rész azon becsült mennyisége, amelyre megrendelő lehívási kötelezettséget vállal 11.618,5 óra. 3) Az őrzési 
feladatokat 1 fő formaruhás vagyonőrrel, őrkutyával, vagyonvédelmi és járőrtevékenység végzésével, illetve – Megrendelő általi 
kiépítés és üzembe helyezést követően - a KNPI Izsáki géptelepére bekötött távfigyelő kamerarendszer nyomon követésével kell 
teljesíteni. 4) Megrendelő jogosult az 1. rész nyertes ajánlattevőjétől a 2-3) pontban foglalt szolgáltatáson felül további eseti őrzési 
tevékenységet is megrendelni 717 óra keretmennyiség kimerüléséig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6070 Izsák Holló u. 16., 
685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelepe vonatkozásában. 2. rész: 1) A Központi székház és Természet Háza látogatóközpont 
bemutatása: Az ingatlan több épületegyüttesből áll, 1,5 hektáros parkos területen fekszik, kerítéssel elkerített, 2 bejárattal - egy 
bejárat a Liszt Ferenc utca és egy bejárat a Zászló utca felöl - rendelkezik. Központi irodaépület földszint + tetőtér 1 bejárattal, 550 + 
300m2. Konyhaszárny, melyhez további két iroda tartozik, 125 m2. További 4 kisebb épület, melyek műhely és raktár funkciót látnak el
: műhely: 35 m2; raktár: 25 m2; madárház I. 12 m2; madárház II. 16 m2. Természet Háza Látogatóközpont: földszint 400 m2; tetőtér 
250 m2; pince 100 m2. 2) A lehívás kötelezettséggel terhelt őrzési óramennyiség a 2. részben: a) hétfőtől csütörtökig napi 15órában (
délután 17.00-tól másnap reggel 08.00-ig); b) pénteken napi 18 órában (délután 14.00-tól másnap reggel 08.00-ig); c) munkaszüneti és
ünnepnapokon napi 24 órában (8.00 órától másnap 8.00 óráig) A lehívási kötelezettséggel terhelt mennyiség 11.754,5 óra. 3) Az őrzési
feladatokat 1 fő formaruhás vagyonőrrel, vagyonvédelmi és járőrtevékenység végzésével kell teljesíteni. 4) 2. részhez kapcsolódó, 
lehívási kötelezett 710 óra keretmennyiség, melynek terhére a Megrendelő eseti jelleggel igényt tarthat a Központi székház és 
Természet Háza látogatóközpont őrzési feladatainak ellátásán felül, a Megrendelő más telephelyén vagy vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok őrzésére (43 db - jellemzően Bács-Kiskun megye és Csongrád megye Duna-Tisza közé eső részén található ingatlanok)
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6070 Izsák Holló u. 16., 685/8 és 685/10 hrsz-ú izsáki géptelep, 6000 Kecskemét Liszt Ferenc u. 19. 
Központi székház és Természet Háza látogatóközpont

Igen

Igen

2. szempont: M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem területén 
szerzett szakmai tapasztalata (hónapban, 0-60 hó közötti mennyiség kerül 
értékelésre)
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Nem

Igen

Szolgáltatás egységára (nettó Ft/fő/óra)
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EKR-OT-01851/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

1) AK a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, melyben alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) 
bekezdéseket. 2) A keretszerződések időtartama: Amennyiben a Megrendelőnek a 21. hónap lejárta után is igénye van az őrzési 
szolgáltatásokra, de azokra vonatkozó új szerződése a 22. hónap első napján még nem lép hatályba, úgy a szerződés 3 hónappal 
meghosszabbítható. 3) A 2. szempont az M.2. pontban bemutatott szakember őrzésvédelem területén szerzett szakmai tapasztalata (
hónapban), melyet nem negatív egész számban kell megadni. Értékélés módszere az egyenes arányosítás. AK 60 hónapban állapítja 
meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával 
azonos számú pontot (10 pont) ad, valamint 0 hónap tapasztalatra 0 pontot ad. A 2. szempontnál az „őrzésvédelem területén szerzett 
szakmai tapasztalat” alatt ajánlatkérő (összhangban a 2005. évi CXXXIII. tv.1. § (3) bekezdésével) a biztonsági őr és/vagy, testőr és/
vagy, vagyonőr és/vagy biztonságszervező munkakörben, feladatkörben szerzett szakmai tapasztalatot ért.

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

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

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 7500 óra, őrzés védelmi szolgáltatásra
vonatkozó, a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően teljesített referenciával. Ugyanaz a referencia mindkét részhez 
benyújtható, illetve mindkét részre történő ajánlattétel esetén is elegendő az összesen legalább 7500 óra meglétét igazolni. 
Ajánlatkérő az M.1. tekintetében saját (gazdasági szereplő által saját magának teljesített) referenciát nem fogad el. Ajánlatkérő a 
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés 
igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult 
meg. M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 2012. évi CXX. törvényben (23. 
§) és végrehajtási rendeletében, a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt képzettséggel (tanúsítvánnyal, lásd 6. § (3) bekezdés) vagy 
a 2012. évi CXX. törvény szerinti képzés és vizsga helyett a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 
szakirányú képesítéssel, képzettséggel. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre ajánlatot kíván benyújtani, úgy az M.2. 
követelménynek való megfelelés érdekében jogosult ugyanazt a szakember bemutatni. Ugyanakkor a Kbt. 138. § (2) bekezdés és – 
mivel tárgyi eljárásban az M.2) körében bemutatott szakember tapasztalata kerül értékelésre – a (4) bekezdés alapján fő szabályként a
nyertes ajánlattevő köteles mindkét részben bevonni a szerződés teljesítésébe az M.2) körében megnevezett szakembert.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
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