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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156287-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások
2017/S 081-156287

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

BVH – Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15889
Szőlő u. 38.
Budapest
1034
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK16138
Váci út 23-27.
Budapest
1134

mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
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Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
FŐKÉTÜSZ – Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
AK09238
Eötvös u. 21.
Budapest
1067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02405
Dob utca 90.
Budapest
1073
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
AK16202
Ipacsfa u. 19.
Budapest
1186
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169

mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
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E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02431
Kalotaszeg u. 31.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02451
Alföldi u. 7.
Budapest
1081
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
AK16440
Akadémia u. 1.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101

mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01235
Üllői út 45.
Budapest
1091
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02511
Váci út 23-27.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.1) Név és címek
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa u. 15.
Budapest
1072
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.2) Közös közbeszerzés

http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.bvh.budapest.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház u. 9-11. Bank szektor III. emelet 304. szoba
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10181
Városház u. 9-11. Bank szektor III. emelet 304. szoba
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon:  +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu 
Fax:  +36 13271877
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bvh.budapest.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak
koordinációja, irányítása és ellenőrzése.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos
személybiztosítási szolgáltatások beszerzése.

II.1.2) Fő CPV-kód
66510000

http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
mailto:szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
http://www.bvh.budapest.hu
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II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos
személybiztosítási szolgáltatások beszerzése 3 részfeladatban:
1. részfeladat: D&O felelősségbiztosítás;
2. részfeladat: Csoportos élet- és balesetbiztosítás;
3. részfeladat: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos
személybiztosítási szolgáltatások beszerzése 1. rész D&O felelősségbiztosítás
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
66510000
66516500
66515200
66516000
66516400

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottsági tagjai részére (D&O)
felelősségbiztosításra vonatkozóan a részvételi dokumentációban megjelölt Ajánlatkérők közül 11 Ajánlatkérő
esetében cél a fedezet beszerzése
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Főkert Nonprofit Zrt.
Főtáv Zrt.
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
FŐKÉTÜSZ Kft.
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
A felelősségbiztosítás általános limitálása kilenc esetben 1 000 000 000 HUF, egy esetben 2 500 000 000
HUF, végül egy esetben 3 000 000 000 HUF. A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása a vezetők hibás
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döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel
szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A megvásárolni
kívánt fedezet szakmai felelősségbiztosítás, amely fedezetet nyújt az abban biztosított vezetőkkel szemben
érvényesített kártérítési kötelezettség összegére, valamint a jogi védekezés költségeire. Ajánlatkérőnként külön
– külön szerződések jönnek létre.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendezett jogalapú káresemény esetén, a vezető tisztségviselő előre látható és a
Biztosítóval engedélyeztetett költségeinek a finanszírozására nyújtott előleg mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés 2 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. Az aktiválás az évforduló előtt legkésőbb
180 nappal, a Szerződő által a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozatával történik.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát, a 99-es adat kizárólag adminisztratív okok
miatt került meghatározásra, Ajánlatkérő nem kíván előírni keretszámot.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-100.
1. részszemp. (ajánlati ár=biztosítási szerződés induló éves díja) fordított, 2. részszemp. (előleg mértéke)
egyenes arányosítás.
Kbt.77.§ (1)bek. alapján a 2. részszemp. esetében a 80 % és afeletti megajánlás 100 pontot kap. Az előleg
mértéke 10 %-nál kedvezőtlenebb nem lehet, 10 %-nál kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat
érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos
személybiztosítási szolgáltatások beszerzése 2. rész Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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66510000
66516500
66515200
66516000
66512100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csoportos élet- és balesetbiztosításra vonatkozóan a részvételi dokumentációban megjelölt Ajánlatkérők közül
hét Ajánlatkérő esetében cél a fedezet beszerzése:
Főkert Nonprofit Zrt.
Főtáv Zrt.
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság
FŐKÉTÜSZ Kft.
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
A csoportos élet- és balesetbiztosítás összesen kb. 7 100 főre kerül kiírásra. Jellemző kockázatok: bármely okú
halál, baleseti halál, baleseti rokkantság, baleseti kórházi napitérítés, baleseti műtéti térítés, csonttörés, baleseti
költségtérítés stb. A csoportos élet- és balesetbiztosítás munkaidő + jövet menet, illetve 0-24 órás védelmet
jelöl meg. A csoportos élet- és balesetbiztosítás területi hatálya a kockázatviselés időbeli hatályához illeszkedve
kerül meghatározásra. Ajánlatkérőnként külön – külön szerződések jönnek létre.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendezett jogalapú káresemény esetén, a Biztosító által bekért összes dokumentum
közül a legutolsó beérkezését követően a kártérítési összeg folyósításának napja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés 2 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. Az aktiválás az évforduló előtt legkésőbb
180 nappal, a Szerződő által a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozatával történik.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát, a 99-es adat kizárólag adminisztratív okok
miatt került meghatározásra, Ajánlatkérő nem kíván előírni keretszámot.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A biztosítási szerződés hatálya alatt a Szerződő / Biztosított(ak) részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni
biztosítási igény lefedése érdekében a Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek) +30 %-os érték növekedésig.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-100 valamennyi részszempont esetén.
AK az 1. (ajánlati ár) és 2. (kártérítési összeg folyósításának napja) részszempont esetén is fordított
arányosítást alkalmaz.
A Kbt. 77.§ (1)bek. alapján a 2. részszempont esetében a megajánlás 5 munkanapnál kedvezőtlenebb nem
lehet, az 5 munkanapnál kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Vagyon- felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és csoportos
személybiztosítási szolgáltatások beszerzése 3. rész Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
66510000
66516500
66515200
66516000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítási szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan a részvételi
dokumentációban megjelölt közszolgáltatást nyújtó Ajánlatkérők közül nyolc Ajánlatkérő esetében cél a fedezet
beszerzése:
Főkert Nonprofit Zrt.
Főtáv Zrt.
BTI- Budapesti Temetkezési Intézet.
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság.
FŐKÉTÜSZ Kft.
FKF – Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
FTSZV- Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Fővárosi Vízművek.
A feladni kívánt vagyontárgyak összesített becsült értéke kb. 600 000 000 000 HUF , melyhez pluszban
előgondoskodás és mellékköltség, illetve géptörés, üzemszünetbiztosítás is kapcsolódik. A fedezet
jellemzően all-risk vagyonbiztosítás, ELBER/GÉPTÖRÉS, szállítmánybiztosítási kockázattal kiegészítve.
A vagyontárgyak összetétele tekintetében épület/építmény, csőhálózat, gép, eszköz, készletek, értékőrző
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vagyontárgy stb. vagyoncsoport kerül megjelölésre és vagyonérték, majd Ajánlatkérőnkénti megbontásra.
A felelősségbiztosítás esetében jellemző modulok a következők: általános, bérlői, bérbeadói, szolgáltatói,
munkáltatói, környezetszennyezői, alvállalkozói. Az ajánlatkérőnkénti limitek jellemzően kombinált limitek
melyek 25 000 000 HUF és 500 000 000 HUF közötti értékben kerülnek meghatározásra. Ajánlatkérőnként
külön – külön szerződések jönnek létre.
Közszolgáltatás fogalma: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában
megjelölt közfeladatok biztosítására vonatkozó szolgáltatás.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendezett jogalapú káresemény esetén, a Biztosító szakértője által készített
kárszámítás (becsült kárösszeg) előlegként kifizetett %-os mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés 2 alkalommal, alkalmanként 1 évvel meghosszabbítható. Az aktiválás az évforduló előtt legkésőbb
180 nappal, a Szerződő által a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozatával történik.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát, a 99-es adat kizárólag adminisztratív okok
miatt került meghatározásra, Ajánlatkérő nem kíván előírni keretszámot.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A biztosítási szerződés hatálya alatt a Szerződő / Biztosított(ak) részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni
biztosítási igény lefedése érdekében a Szerződő/Biztosított(ak) eltérhet(nek) +30 %-os érték növekedésig.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-100.
1. részszemp (ajánlati ár) fordított arányosítás, 2. részszemp (előleg %-os mértéke) egyenes arányosítás.
Kbt.77.§(1)bek. alapján a 2. részszemp. esetében az 50 % és feletti megajánlás egységesen 100 pontot kap.
Az előleg mértéke 10 %-nál kedvezőtlenebb nem lehet, 10 %-nál kedvezőtlenebb megajánlás esetén az ajánlat
érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
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III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (3)-(5) és a 63. § (3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt.
74. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre
jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § alapján részvételre jelentkezőnek az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok igazolása: Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az eljárás második, ajánlattételi
szakaszában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10., 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell
igazolni, hogy nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót
is) vonatkozásában: A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó
a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § alapján a Kr. II. fejezete
szerint kitöltött és aláírt ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 16. § alapján a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának
napjánál.
2. a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – a benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD)
foglalt nyilatkozatával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő
ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes
kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Alkalmasság utólagos igazolása:
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) §-a
szerint a biztosítási szolgáltatás nyújtására feljogosító (2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti) engedély vagy
jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlatkérő előírja a biztosítási szolgáltatás nyújtására előírt
(2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti) engedéllyel rendelkezés követelményét, ill. nem Magyarországon
letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v.
szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a biztosítási szolgáltatás nyújtására előírt (2014. évi
LXXXVIII. törvény 41. § szerinti) engedéllyel.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M1. Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetnek – a benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt
nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek megfelel.
Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α:
Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában
ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) ban foglaltak alapján, az alábbiak szerint
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetni kell a felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző 36 hónap legjelentősebb biztosítási szolgáltatásait (megjelölve a teljesítés idejét
és helyét, a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a referenciát
adó személy megnevezését és elérhetőségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A M1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha:
az I. rész, D&O felelősségbiztosítás esetében a hirdetmény feladásától visszafelé számított 36 hónapon belüli
időszak alatt nem rendelkezik legalább nettó 14 000 000 HUF értékű D&O felelősségbiztosítási szolgáltatás
nyújtásából származó igazolt fedezettel (referenciával), amely összesen maximum 5 db kötvényből áll, ahol az
egyes kötvények legalább egy évig kockázatban álltak.
A II. rész, a Csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében a hirdetmény feladásától visszafelé számított
36 hónapon belüli időszak alatt nem rendelkezik legalább nettó 17 000 000 HUF értékű csoportos élet- és/
vagy balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtásából származó igazolt fedezettel (referenciával), amely összesen
maximum 5 db kötvényből áll, ahol az egyes kötvények legalább egy évig kockázatban álltak.
A III. rész, a Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás esetében a hirdetmény feladásától visszafelé számított
36 hónapon belüli időszak alatt nem rendelkezik legalább nettó 166 000 000 HUF értékű, közszolgáltatást
nyújtó társaságra vonatkozó vagyon- és/vagy kombinált felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtásából származó
igazolt fedezettel (referenciával), amely összesen maximum 7 db kötvényből áll, ahol az egyes kötvények
legalább egy évig kockázatban álltak.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7),(9),(11), valamint 67. § (3), továbbá 140. § (9) bek.-eire.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és az Art. 36/A. §-a az
irányadó. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-a irányadó.
A beszerzés saját forrásból valósul meg, az anyagi fedezet ajánlatkérők rendelkezésére áll. Az ajánlattétel, a
szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
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A teljesítés igazolása a Kbt. 135. (1) szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a
közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletesen meghatározásra.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/05/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 12/06/2017

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Kbt. 29. § (2)
bekezdése alapján a felhívás I.1. pontjában megjelölt többi ajánlatkérővel közösen, azok meghatalmazottjaként
folytatja le az eljárást.
2. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy
a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok elérése
és a Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére történő visszaküldése vagy a
részvételi jelentkezésbe történő csatolása az eljárásban való részvétel feltétele.
3. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást www.bvh.budapest.hu elérhetőségen teszi közzé. Azon gazdasági
szereplőket, akik a Visszaigazoló lapot megküldték, e-mailben értesíti.

www.bvh.budapest.hu
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4. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésébe csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
Kbt. 66.§ (4) bek. szerint.
Kbt. 66.§ (6) bek. a-b) szerint.
Kbt. 65.§ (7) bek. szerint.
Kbt. 66.§ (5) bek. szerint a 68. § (5) szerinti tartalommal.
Kbt. 67.§ (4) bek. szerint.
— ESPD.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenséget.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő nem rendel
el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
7. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a
321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.
8. Az eljárás eredményeképpen létrejövő biztosítási szerződéses jogviszonyban az ajánlatkérő képviseletére és
a létrejövő biztosítási szerződések szakmai kezelésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (1134 Budapest,
Róbert Károly körút 70-74., felügyeleti engedély száma: 204121401072) az ajánlatkérő megbízottja.
9. A tárgyalás lefolytatásának menetére, és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályaira, az első tárgyalás
időpontjára vonatkozó információt az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni.
10. A részvételi jelentkezés formai előírásait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
11. A részvételi jelentkezések bontásának időpontja: 26.5.2017. napján 10:00 óra. A részvételi jelentkezések
bontásának helye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Bank szárny, III. emelet 309-es tárgyaló. A részvételi
jelentkezések bontásán az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek
lehetnek jelen.
12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
13. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 73. § (3) bekezdésére, mely szerint részvételi
jelentkezés érvénytelen, ha részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
14. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlatkérői konzorcium tagjai külön-külön
kívánnak szerződést kötni az eljárás során nyertes ajánlattevővel.
15. A hirdetmény terjedelmi korlátai miatt a további követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
16. Adott esetben a közös részvételi jelentkezésről szóló megállapodás.
17. Részvételre jelentkező(k), adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet részéről a jelentkezést aláíró és/
vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a
2006.évi V. tv. 9.§-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Adott esetben meghatalmazás,mely mellé csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját.
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem benyújtásáról, nemleges tartalom esetén is csatolandó.
18. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 321/2015. (X.30.) Kr. 13.§.alapján kell eljárni.
19.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila lajstromszám: 00776.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmaz tekintettel a Kbt. 85. § (2) bek. a) pontjában foglaltakra, miszerint
az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása,
egyéni igényekhez alakítása nélkül;
A IV.2.6) pont kizárólag adminisztratív okok miatt került meghatározásra, hogy a hirdetmény a TED adatbankba
feladható legyen.
Az ajánlati kötöttség a Kbt. 87. § (4) bekezdés szerint kerül megjelölésre az ajánlattételi felhívásban.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu

