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I. szakasz: Ajánlatkérő
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EKR000255462022V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

K.É. 4615/2022. (lapszám: 2022
/53)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

A Petőfi Irodalmi Múzeum fenntartása alá tartozó épületek (múzeumok) állandó őrzés-védelmi, rendészeti feladatok ellátása, 
diszpécserszolgálat és riasztórendszer figyelése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Vagyonvédelmi szolgáltatások 2022.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész XVII. fejezete

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő az eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésére képtelenné vált, mivel az eljárás megindítását és az ajánlatok 
bontását követően több olyan vis maior esemény következett be, amely az Ajánlatkérő költségvetésének lényeges áttervezését és 
források átcsoportosítását, illetve a jelen közbeszerzési eljárás műszaki szakmai-mennyiségi feltételeinek módosítását, továbbá az 
eljárás tárgya szerinti szolgáltatásra betervezett fedezet átcsoportosítását tette szükségessé a Múzeum alapfeladatainak zavartalan 
ellátása biztosítása érdekében.   
 
Előzmények:  
1. Ajánlatkérő kikerülése az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzés kedvezményezetti köréből: 
Ajánlatkérő a 2007. évi LXXXVI. tv. 50. § (4) bek. alapján az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő 
áron volt jogosult villamosenergia-vásárlási szerződést kötni. 
A 817/2021. (XII.28.) Korm.r. 1. §-a az Ajánlatkérő ezen jogosultságát megszüntette. 
Ez azt vonta maga után, hogy a villamosenergiát Ajánlatkérő – Korm. rendelet hatálya alatt – a 2021-es árhoz képest 
nagyságrendekkel magasabb áron tudja megvásárolni. 
A 2022-es költségvetés tervezésekor ez a fejlemény az ajánlatkérő előtt nem volt ismeretes. 
 
2. Ajánlatkérő részvétele közös közbeszerzési eljárásban: 
A 6/2013. (II.28.) EMMI utasítás értelmében az Ajánlatkérő a villamosenergiát más kulturális szervezetekkel közös közbeszerzési 
eljárásban köteles beszerezni. Az Utasítás alapján a villamosenergia beszerzésére irányuló eljárásokat a kulturális intézmények 
nevében és javára egy erre kijelölt Társaság folytatta le. 
Ajánlatkérő a villamos energiát a Társaság közvetítésével olyan egységáron tudta megvásárolni, amely mintegy nyolcszorosa annak a 
díjszabásnak, amelyet az ajánlatkérő 2021-ben fizetett a villamosenergiáért. Ajánlatkérőnek a megemelt ár fedezetét biztosítania kell, 
különben székhelyének és telephelyeinek áramellátását veszélyeztette volna. 
Ajánlatkérő jelzéssel élt a Fenntartó felé, hogy a villamosenergia árának jelentős változása súlyos kockázatot jelent az intézményi 
költségvetésre, különös tekintettel a Petőfi Emlékév részeként indított két nagy ingatlanberuházásra. A beruházásokra tekintettel a 
Múzeum villamosenergia-felhasználása várhatóan jelentősen növekedni fog az előző évekhez képest. 
Fenntartó válaszában azt a tájékoztatást adta, hogy a felmerült problémát - egy esetleges összkormányzati szintű megoldás 
megszületéséig – a Múzeumnak saját hatáskörben, a működési kiadási előirányzataik közötti belső átcsoportosítással szükséges 
kezelni. 
A Társaság 2022 márciusában közös közbeszerzést folytatott le a villamosenergia vonatkozásában – amelyre Ajánlatkérőnek 
semmilyen ráhatása nem volt – a 2022.03.31-ét követő időszakra, és kérésére az ajánlatkérő 2022.02.23-án fedezetigazolást adott ki 
az áram beszerzés lefolytatásához. 
2022.03.11-én a Társaság kérte az ajánlatkérőtől, hogy állítson ki új fedezetigazolást, melyben egy új, megemelt egységárral számol 
az intézmény. Ez hozzávetőlegesen 50 M Ft-tal magasabb érték volt, mint amiről az intézmény februárban fedezetigazolást állított ki.  
A közös közbeszerzési eljárás eredményeképpen a villamosenergia vásárlásra irányuló szerződést 2022. március 31-én kötötte meg az 
ajánlatkérő a szolgáltatóval, ekkor született az a döntés, hogy a tárgybeli közbeszerzési eljárás fedezetét a villamosenergia vásárlásra 
kell átcsoportosítani. A villamosenergia-vásárlási szerződés hatálya 2022.04.01-től 2022.12.31-ig tart.  
A kirobbant ukrajnai konfliktus és ennek gazdasági következményei a fent leírtak szerinti energiaellátási nehézségek tekintetében 
tovább növelik a helyzet jelentősen kedvezőtlenebbre fordulásának valószínűségét. 
 
Előzőekből következően Ajánlatkérőnek sem a villamosenergia szükséglete kielégítése céljából lefolytatott közbeszerzési eljárásra, 
sem a villamosenergia árának extrém változására, továbbá a háborús események okozta növekvő gazdasági kockázatokra sem volt és 
nincs ráhatása, így a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglaltak álltak be.

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés 
felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

-A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Eljárásban ajánlatot tevők neve, címe, adószáma: 
- Rapid Security Servive Kft. (1138 Budapest, Balzsam utca 13., adószám: 26275813-2-41) - ajánlat érvénytelen 
- BIZALOM Vagyonvédelmi Szolgáltató Zrt. (1145 Budapest, Torontál utca 34., adószám: 10947320-2-42) 
- Safety Sector Biztonsági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Boráros tér 7. B. lház. 7. em. 13., adószám: 13247746-2-43) 
- Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (1119 Budapest, Zsombor utca 15., adószám: 12786293-2-43) 
- Polőr Vagyonvédelmi Kft. (1196 Budapest, Ady Endre út 51., adószám: 12955945-2-43) 
- NAGY BULDOG SECURITY Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1., adószám: 28769682-2-43) - ajánlat érvénytelen 
- Mentor West Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 163. IV. em. 15., adószám: 25989142-2-41) 
- Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. (1073 Budapest, Erzsébet körút 28., adószám: 10386921-2-42) 
- VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1124 Budapest, Hegyalja út 109., adószám: 27312050-2-43)

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2022.04.19

2022.04.19
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