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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2009. február 24-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gazdasági Intézmény és a kezelésében lévő intézmények 
„Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, 
objektum őrzése és portaszolgálat” tárgyában közösségi egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésén a 381/2008. (XII.18.) sz. határozatával 
döntött „Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum 
őrzése és portaszolgálat” tárgyában közösségi eljárási rendbe tartozó egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlati felhívás KÉ-22042/2008. számon 2009. január 19. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítő XV. évfolyam 7. számában.  
Az ajánlatok felbontására 2009. február 5. napján 12.30 órakor került sor. Az ajánlati 
felhívásban megadott határidőre 5 (öt) ajánlat érkezett. A bontást követően az Önkormányzat 
a Kbt. 128. §-a alapján két tárgyalást tartott. Az ajánlattevők az ajánlatukat az alábbiak szerint 
módosították:   
 
 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

Nettó ajánlati ár:  

Valton-Sec Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

 

1158 Budapest, Pestújhelyi út 86.  
 

 21 168 000,- Ft/év 
 

BROSS Security 
Vagyonvédelmi Zrt. 

 

 
 
1082 Budapest, Nap u. 6. 
 
 
 

15 876 000,- Ft/év  
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Reál Véd Vagyonvédelmi 
és Szolgáltató Kft. 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. 16 405 200,-Ft/év 

DUNASECURITY 
Vagyonvédelmi és 

Szolgáltató Kft. 

 
1024 Budapest, Ady E. u. 1. 
 

 
16 405 200,-Ft/év 
 

Újpesti Vagyonőr 
Vagyonvédelmi 

Biztonságtechnikai 
Rendszert Üzemeltető és 

Szolgáltató Kft 

1042 Bp., Munkásotthon u. 66-68. 15 346 800,-Ft/év 

 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlati felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt. 57. § 
(2) bekezdés a) pontja értelmében. 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
- A Valton-Sec Kft. nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, ezért ajánlata a Kbt. 88. § (1) 
bek. e) és f) pontja alapján érvénytelen.   
- A BROSS Security Zrt. nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, ezért ajánlata a Kbt. 88. § 
(1) bek. e) és f) pontja alapján érvénytelen.   
- A Reál Véd Kft. a hiánypótlási határidő lejártáig hiánypótlását benyújtotta, azonban abban 
az APEH és VPOP igazolást a Kbt. 60. § (1) bek. e) pont szerinti kizáró ok vonatkozásában 
nem csatolta, ezért ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 
- A DUNASECURITY Kft. ajánlata hiányt, hiányosságot nem tartalmazott, a jogszabályi és 
az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlati felhívás és dokumentáció) megfelelő, ezért ajánlata 
érvényes, az ajánlattevő alkalmas.  
- Az Újpesti Vagyonőr Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, ezért ajánlata érvényes, az 
ajánlattevő alkalmas.  
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A Valton-Sec Kft., a BROSS Security Zrt. és a Reál Véd Kft. ajánlattevők ajánlatát 

nyilvánítsa érvénytelennek. 
3. A bírálati szempont – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – alapján az Újpesti 

Vagyonőr Kft. ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 
4. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a DUNASECURITY Kft.-t jelölje meg. 

 
 
 
 
Háttéranyag az aljegyzői titkárságon megtekinthető (István út 14. II. emelet 67. szoba). 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata által kiírt, a Gazdasági Intézmény és a kezelésében lévő intézmények 
megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum 
őrzése és portaszolgálat tárgyában közösségi egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
nyertesének az Újpesti Vagyonőr Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert 
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-t, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a 
DUNASECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.-t jelöli meg. Egyben felkéri a 
Gazdasági Intézmény Igazgatóját, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel, 
visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg. 
 
Felelős: Gazdasági Intézmény Igazgató  
Határidő: 2009. március 5. 
 
 
Budapest, 2009. február 18. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


