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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2009. december 15-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés „Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok 
ellátása, objektum őrzése” tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2009. szeptember 29-i ülésén a 392/2009. (IX. 29.) sz. határozatával 
döntött a „Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum 
őrzése” tárgyában egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte 
a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-21631/2009. számon 2009. október 19. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítő XV. évfolyam 123. számában. Az ajánlattevők az eljárásban ajánlatot 
nyújthattak be az ajánlattételi felhívásban meghatározott 1044 Budapest, Külső Váci út 119. 
szám alatt lévő 76485/159 hrsz.-ú ingatlan (volt Petőfi laktanya) önkormányzati részének 
őrzése és vagyonvédelme tekintetében. 
 
Az ajánlatok felbontására 2009. november 9. napján 9.00 órakor került sor. Az ajánlattételi 
felhívásban megadott határidőre 5 (öt) ajánlat érkezett. A bontást követően az Önkormányzat 
a Kbt. 128. §-a alapján tárgyalást tartott. Az ajánlattevők az ajánlatukat az alábbiak szerint 
módosították:  
 
 

Ajánlattevő 
neve 

Ajánlattevő 
Címe 

Nettó ajánlati ár:  

T.O.M. Controll 2001 Zrt. 
 

2013 Pomáz, Panoráma u. 1624/5 
hrsz. 

12 088 800,-Ft./év 

Preventív-Security 
Biztonsági és Tanácsadó 

Zrt. 
1136 Budapest, Pannónia u. 11. 10 774 800,- Ft/év 



JUSEC Biztonsági 
Szolgáltató Kft. 2220 Vecsés, Bethlen G. u. 13. 

 
16 644 000,- Ft/év 

 

ÚJPESTI VAGYONŐR 
Vagyonvédelmi 

Biztonságtechnikai 
Rendszert Üzemeltető és 

Szolgáltató Kft. 
 

1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-
68. 10 161 600,-Ft./év 

DUNASECURITY Kft. 1024 Budapest, Ady E. u. 1. 

 
 

10 774 800,-Ft/év 

 

 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlattételi 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 T.O.M. Controll 2001 Zrt. eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, ajánlata érvényes, az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.   
- A Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zrt. eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, 

ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.   
- A JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, ajánlata a 
Kbt. 88. § (1) bekezdése e) és f) pontja alapján érvénytelen.  
- A ÚJPESTI VAGYONŐR Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert Üzemeltető és 
Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdése e) és f) pontja alapján érvénytelen. 
- DUNASECURITY Kft. eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, ajánlata érvényes, az 
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Tekintettel arra, hogy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két ajánlat azonos összegben 
tartalmazza, a Bíráló Bizottság a Kbt. 90. § (3) bek. a) pontja alapján közjegyző jelenlétében 
sorsolás alapján választotta ki nyertes ajánlattevőnek a DUNASECURITY Kft.-t. 
 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. ajánlatát, valamint az ÚJPESTI VAGYONŐR 

Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ajánlatát 
Kbt. 88. § (1) bekezdése e) és f) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelennek. 

3. A T.O.M. Controll 2001 Zrt., a Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zrt., és a 
DUNASECURITY Kft. ajánlattevők ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek, az 
ajánlattevőket az ajánlat teljesítésre alkalmasnak. 



4. A Kbt 90. § (3) bek. a) pontja alapján tartott sorsolás eredményeképp a 
DUNASECURITY Kft. ajánlattevőt hirdesse ki nyertesnek. 

5. A következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Preventív-Security Biztonsági és 
Tanácsadó Zrt.-t jelölje meg. 

 
 
 
 
 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata részére „Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi 
feladatok ellátása, objektum őrzése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás 
nyertesének a DUNASECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.-t (1024 Budapest, 
Ady E. u. 1.), a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Preventív-Security 
Biztonsági és Tanácsadó Zrt-t (1136 Budapest, Pannónia u. 11.)  jelöli meg. Egyben 
felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel, visszalépése esetén a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. január 7. 
 
 
Budapest, 2009. december 8. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Keszericze Andrea aljegyzői referens 
 
 
 
 


