
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 

a Gazdasági Bizottság részére 

1 ~. . szám ú előterjesztés 

a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei egységes 
vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

elfogadásáról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.8. 
pontj a szerint a Gazdasági Bizottság meghozza az önkormányzati beszerzések 
versenyeztetésének rendjéről szóló önkormányzati rendeletben a feladat- és hatáskörébe utalt 
döntést, azaz többek között átruházott hatáskörben dönt a közbeszerzési eljárás kiírásáróL 

A Képviselő-testület a 2011. évi közbeszerzési tervben döntött a II.2.16. pontban feltüntetett 
"Egységes vagyon- és felelősségbiztosítás" tárgyú közbeszerzési eljárásról nettó 13 600 OOO 
Ft összegű becsült értékkel. 

Az 5 bekért árajánlat közül kiválasztott hivatalos közbeszerzési tanácsadó - a Dr. Molnár 
Judit Ügyvédi Iroda- elkészítette az ajánlattételi felhívást. 

A közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete 
szerint hirdetmény közzétételével javasolt lefolytatni tárgyalás tartása mellett. A tárgyalás 
lefolytatásának menetét az ajánlattételi felhívás V.3.3) pontja tartalmazza. A tárgyalásos 
eljárás lefolytatását indokolja, hogy Ajánlatkérő külön-külön tárgyalhat az egyes 
Ajánlattevökkel a biztosítási szerződés feltételeiről, és annak alapján kedvezőbb feltételek 
mellett tud végső ajánlatot kérni és kapni. 

A szakmai dokumentáció elkészítésében a Polgármesteri Hivatal több szervezeti egysége részt 
vett (Polgármesteri Hivatali Gazdasági Csoport, Gazdasági és Pénzügyi Iroda, Jegyzői Iroda), 
valamint Kőszegi Zsolt biztosítási alkusz. 

Döntési javaslat: 

A Gazdasági Bizottság meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. október 13. 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2011. ( ... )határozata 
a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei egységes 

vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
elfogadásáról 

A Gazdasági Bizottság a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei egységes vagyon- és felelősségbiztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az l. rnellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. decernber 31. 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 
Jegyző Iroda 
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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét 
is]: 

Kbt. 22.§ (l) bekezdés d) pont 

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

Kbt. Harmadik Rész VI. fejezete szerinti 

e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke 
forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]: 

13.600.000,- Ft 
Ajánlatkérő a Kbt. 251.§ (3) bekezdése alapján a Kbt. 249.§ (l) bekezdését 

alkalmazza. 

j) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítő ben, amelynek közzététele a 
Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: 

Kötelező 

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja: 

2011/10/19 

h) az aj álllatkérő a 241. § b) pontj a alapj án tartozik -e a Kb t. hatálya alá: 

nem 

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a 
sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékében szerepel: 

483 

j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését: 

nem kéri 

k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) 
bekezdés] megjelölő azonosító szám: 

AKOl295 

l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. §(5) vagy 
(6) bekezdései, vagy 246. §(5) bekezdéseszerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy 
mentességre jogosult, ennek közlése: 

Egyéb közlemény: 

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást saját forrásból valósítja meg. 



3. melléklet a 14/201 O. (X 29.) NFM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 l 336 7751, 06 l 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍV ÁSA 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

[J 
[] 

[X] 
[J 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma ______ _ 

Azonosító kód ------------------

Szolgáltatási koncesszió [ ] 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

1.1) Név, cím és kapcsolattartási pont( ok) 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkonnúnyzat 

Postai cím: Szent László tér 29. 

Város/Község Budapest l Postai irányítószám: 1 l 02 Ország: i\1agyarország 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: 36 l 4338-250 
Címzett: dr. Aziz- Malak Nóra 

E-mail: kozbeszerzesr{{)kobanvaJm 
'\..,__ ~ 

Fax: 36 l 4338-230 

Internetcím( ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
[] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[X] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[X] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
[X] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. III mellékletet 

1.2.) Az ajánlatkérő típusa 

[ J Központi szintű [ ] Közszolgáltató 
[X] Regionális/helyi szintű [J Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)-c) pont] 
[J Közjogi szervezet [J Egyéb 



I.3.) Az AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[X J Altalános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
[ J V édelern [ J Szociális védelem 
[ J Közrend és biztonság [ J Szabadidő, kultúra és vallás 
[ J Környezetvédelem [ J Oktatás 
[J Gazdasági és pénzügyek [J Egyéb (nevezze meg): 
[ J Egészségügy 

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

[]Víz 
[Kbt. 163. §(l) bek. a) pont] 
[ J Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
[Kbt. 163. §(l) bek. a) pont] 

[ J Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése [Kbt. 163. §(l) bek. ba) pont] 
[ J Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
sz o l gál tatások 
[Kbt. 163. §(l) bek. c) pont] 
[ J Kikötői tevékenységek 
[Kbt. 163. §(l) bek. bb) pont] 

[J Villamos energia 
[Kbt. 163. §(l) bek .. a) pont] 
[J Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 
[Kbt. 163. §(l) bek. ba) pont] 
[ J Vasúti szolgáltatások 
[Kbt. 163. §(l) bek. c) pont] 
[ J Repülőtéri tevékenység 
[Kbt. 163. §(l) bek. bb) pont] 

[J Postai szolgáltatások 
[Kbt. 163. §(l) bek. d) pont] 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? 
nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

11.1) MEGHATÁROZÁS 

11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Budapest Fővóros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei egységes vagyon- és 
felelösségbiz:tosítása 

11.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szaigáitatás -, 
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) [ J Építési beruházás b) [ J Árubeszerzés c) [X] Szolgáltatás 

[ J Kivitelezés [ J Adásvétel 
Szolgáltatási kategória 6 [J Tervezés és kivitelezés [J Lízing 
(az 1-27. szolgáltatási 

[ J Kivitelezés, bármilyen [J Bérlet kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő [ J Részletvétel mellékletében) 
által meghatározott [J Ezek követelményeknek megfelelően 

kombinációja/Egyéb [ J Szolgáltatási koncesszió 
[J Építési koncesszió 



A teljesítés helye 
NUTS-kód 

A teljesítés helye 
NUTS-kód 

11.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

A teljesítés helye 

NUTS-kód HU l O l 

Közbeszerzés megvalósítása [X] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [J 
Keretmegállapodás megkötése [J 

11.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális 
létszáma 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év( ek)ben: vagy hónap( ok)ban: 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal 
és pénznem): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges): 

11.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vagyon- és felelösségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Köb~myai 

O .. 1 ' ' •• ' ' • ' ' nr<.ormanyzai es maezmenyei szamara. 

11.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő tárgy 

Fő sz ó j egyzék 

66510000-8 
Biztosítási szolgáltatások 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

II. l. 7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk 
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen []nem [X] 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthaták (csak egyet jelöljön be): 

egy részre [] l egy vagy több részre [] l valamennyi részre [J 

11.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [] nem [X] 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG V AGY ALKALMAZÁSI KŐR 

11.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 

Vagyon-és felelősségbiztosítási szcrzödés Budapest Főváros X. kerület Kőb<:'tnyai 

Önkormányzat és 1ntezményei számára az alábbi vagyoncsoportokra az ajánlati 
dokumentácíóban részletezettek szerint: 

I. Intézményi épületek, raktárak, építmények vagyonbiztosítása 
IL Felclösségbiztosítás bövítve utak sorfák köztcrülctck.. közparkok üzemeltetői 

fe!elösségével 
lll. Tárgyi eszközök (mütárgy, irodatechnika, berendezés) 
IV. Idegen hel y en túrolt laptopok. interaktív oktatási táblák 



V. Készpénzbiztosítós, pénzszállítás, küldöttrablás 

Az L JIL -IV. vagyoncsoportAlap biztosítási fedezete: 41 638 412 930 Ft. 
Az I.- V. vagyoncsoport Kiegészítö biztosítási fedezete: 

- Üvegbiztosítás (kártérítési limit: 2.000.000.- Ft/kár/év) 
··· Betöréses lopás, rablás, vandaHzmus, kiHdöttrablás biztosítás (Biztosítási összeg: 

l 024 842 930 Ft, kártéritési limit (ek) a biztosítási összegen belül: 350.000.000.
Ft/kilr/év) 

-· Notebookbiztosítás (mobil záradékkal) 
- Katasztrófakárok biztosítása (teljes kockázat) 

A Il. Kombinált kártérítési limitü felelösségbiztosítás általános, munkáltatói, tevékenységi, 
ingatlan bérbeadás, utak sorfák okozta fdelösség, üzemeltetói telelösség (Összevont limit: l O 
M Ft/ kár- 30M Ft/ év) 

11.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [X] 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónap( ok) ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között 

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

11.3) A SZERZŐDÉS IDŐT ART AMA V AGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap( ok) ban: 36 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
befejezés (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

111.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

111.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

111.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 

Ajánlatkérö rendelkezik a szerzöclés teljesítését biztosító pénzügyi fedezetteL 
Ajánlatkérö elöleget nern biztosít. 

A biztosítüsi dü érvényesítésére éves számlázás alapján van Iehetöség. 
/\z Ajánlatkérö az éves díjat a benyt'~jtott számla ellenében, az érvényes kötvény birtokában 
az adózás rendjéról szóló 2003. évi XCH. törvény 36/A.-B.§-aiban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében fóglaltak szerínt egyenlíti ki. 

A kifizctés JJUF-ban történik. 



111.1.3) A nyertes( ek) általlétrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben) 

Ajánlatkérö a nyertes közös ajániattevöktöl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. 
Amennyiben több <:~jánlattevö közösen tesz ajúnlatot, az [\iánlatban rögzíteni kelL hogy a 
szerződés megkötésére melyikük bír felhatalmazássaL és hogy a közös ajánlatot tevők 

együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget vállalnak. 

111.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott 
esetben) igen [ ] nem [X] 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

111.2) RÉSZVÉTELI FEL TÉTELEK 

111.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (ldzáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott 
esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okokés a megkövetelt igazolási mód: 

Kizárú okok: 

Az eUárásban nem lehet ajánlattevö, alvállalkozó vagy ereSforrást nyújtó szervezcL akivel 
szemben a Kbt. 60. § (l) bekezdésben, a 61.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt. valamint a 
Kbt. 61. § (2) bekezdése szerinti kiz;;író okok állnak fenn. 

Az eUárásban nem lehet ajánlattevö és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy eröforrást nyújtó szervezet akivel 
szemben 
- a Kbt. 61.* (1) bekezdés a)-c) pon~jaiban felsorolt. valamint a Kbt. 61.§ (2) bekezdése 

szerinti kizáró okok állnak fenn; 
- a Kb t. 62. § (l) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt ki záró okok állnak fenn. 

IgazoJási múd: 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevönek, a közbeszerzés értékének tíz szúzalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt aivállalkozónak. valamint az <-~jánlattevö részérc a 
szerzödés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. 

111.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
és a megkövetelt igazolási mód: 
Pl. Az ajánlattevö, a közös ajánlattevők és a Pl. Az ~líánlattevőre, a közös ajánlattevökre 
Kbt. 71. § (l) bekezdés b) pon~ja szerinti és a Kbt 71. § (l) bekezdés b) pontja 
alvállalkozók pénzügyi és gazdasúgi szerinti alvúllalkozóra kiiWn-kíiWn 
alkalmasságukat ,kilWn-kiHön az alábbi vonatkozó. a pénzügyi-gazdasági 
dokumenlllmok bcnyr~jtásával tartoznak alkalmasságot kizáró tényczök: 
igazolni: 

A Kbt. 66.§ (l) bekezdés a) pontja alapján Alkalmatlan, ha bármely pénzügyi 

t
satolandó valamennyi számlavezetö pénzügyi intézmény nyilatkozata szcrint a szúmlán 

1té.z.mén. y által.kiállítot.t. <.lz." ajánlattételi fdh.ívás (és azok aiszámláin) az ~jánlattételi felhívás 
eladásának (20 IL október 19.) idöpontját feladását (2011. október 19.) megelözö 12 
1egelözö 60 napnál nem régebbi nyilatkozata az hónapon belül 30 napot meghaladó sorban 



íltala vezetett összes számlára (és azok állás volt. 
alszámláira) vonatkozóan arróL hogy a számlán 
és azok alszámláin) volt-e az ajánlattételi 
elhívás feladását (20 ll. október 19.) megelözö 
12 hónapon belül 30 napot meghaladó 
· dötartamú sorban állás. 

P2. Az aján1attevö. a közös ajánlattevök és a P2. Az ajánlattevöre, a közös ajánlattevökre 
Kbt. 71. § (l) bekezdés b) pontja szerinti és a Kbt. 71. § (l) bekezdés b) pontja 
alvállalkozók pénzügyi és gazdasági szerinti alváilalkozóra együttcsen 
alkalmasságukat együttesen az alábbi vonatkozó, a pénzügyi-gazdasági 
dokumentumok benyújtásával tartoznak alkalmasságot kizáró tényezök: 
igazolni: 

A Kbt. 66.§ (l) bekezdés c) pon(ja alapján az Alkalmatlan. ha az döző 3 év (2008., 
elözö 3 év (2008 .. 2009., 2010.) teljes - 2009., 2010.) átlagában a teljes - általános 
általános forgalmi adó nélkül számított - förgalmi adó nélkül számított - árbevétele 
árbevételéröl, illetöleg ugyanezen idöszakban a nem é1ie cl a 13 OOO OOO Ft-ot, illetöleg 
közbeszerzés tárgvából (hiztosít~isi ugyanezen idöszak átlagában a 
szolg~iltat~is) származó - áltaHmos forgalmi adó közbeszerzés tárgyából (biztosítási 
nélkül számított árbevételéről szóló szolgáltatás) származó - általános forgalmi 
nyilatkozat, attól függően. hogy az ajánlattevö adó nélkül számított - árbevétele nem érte 
mikor jött létre. iiletve mikor kezdte meg el a 10 OOO OOO Ft-ot. 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 

111.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevö, a közös ajánlattevők és a Kbt. 
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
alvállalkozók műszaki illetve szakmai 
alkalmasságukat együttesen az alábbi 
dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni 
a Kbt. 67. ~(3) bekezdés szerint: 

Az ajúnlattételi határidöt megelözö 36 hónapban 
l. 't t k .. b ' , , l /b. , , . te JeS l e t ·oz . eszerzes targyava 1, tztosltast 

szo/gáltatás} megegyező szolgáltatásainak 
ismetietése a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pon(ja 
szerint, csatol va a Kb t. 68. § (l) bekezdése 
szerinti referenciaigazolásokat l nyilatkozatokat. 

Az ajánlattevörc, a közös ajúnlattevőkre cs 
a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pon~ja szerínti 
a!vállalkozókra együttesen vonatkozó. a 
müszaki, illetve szakmai alkalmasságot 
kizáró tényezök: 

Alkalmatlan. ha nem rendelkezik az 
ajúnlattételi határiclót megelőzö 36 
hónapban teljesített, a közbeszerzés 
tárgyával (biztositási s:wlgáltatás) 
megegyezö legalább egy darab 
önkonnányzati vagy költségvetési 
szervezettel kötött referenciával, amely 
referencia értéke eléri a W mHlió Ft-ot és 
amely legalább az alábbi biztosítási 
tevékenység mindegyikét Ü)glalja magálxm: 

- vagyonbiztosítás 
······ általános felelösségbiztosítás 
- munkáltatói felelösségbiztosítás 
..... bérbeadói felelösségbiztosítás 



111.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [X] 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [] nem [X] 

Ill. 3) SzOLGÁLT AT ÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGESFELTÉTELEK 

111.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve? igen [X ] nem [] 
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
A biztosítökról és a biztosítási tevékenységröl szóló 2003. évi LX. törvény 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [] 

Tárgyalásos [X] 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli [ ] 

Tárgyalásos [ ] 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV .2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] 

VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [X ] 

[]Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni) 

Részszempont Súlyszám 

!.!Fizetendő éves biztosítási díj (nettó értékben, Ft-ban) ll 51 l 
lA vállalandó Ft önrész/eseménv (Ft-ban meghatározva. a vállalandó . ~ 

önrész mértéke l 00"1>-ban törté n ö maximáiása mellett) 10 
alszernpontok: 

' katasztró fakárok 'l 
L. 

- betöréses-lopás biztosítás 1 
~····· készpénz, értékcikk, küldöttrablás biztosítás 2 
•.. úthibák, sorfak okoztakárok biztosítás 5 

') 
Felelösségbiztosítás kite~jed a köztcrületek. közparkok üzemeltetői, LJ .L karbantartói minöségben okozott károkra (igen/nem) 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen []nem [X] 



l Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 

igen [ ] nem [X] 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató []Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [] 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [] 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 201lll l/09 (év/hó/nap) Időpont: l 0:00 

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [] nem [x] 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: 

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2011/ll/09 (év/hó/nap) Időpont: lO:OO 

IV.3.5) Az( ok) a nyelv( ek), amely( ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 

HU 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

-ig (év /hó/nap) 
VAGYhónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 20ll/ll/09 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 

Helyszín: Budapest Fövúros x. kertilet Köbányai Önkormányzat (1 J 02 Budapest, Szent 
László tér 29. L ernelet 133. szoba) 

Az ajánlatok felbontásánjelenlétre jogosult személyek 

A Kb t. 80. " ~ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérö, az <~jánlattevök, valamint az általuk 
meghívott személyek. továbbá a knlön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 

illetölcg személyek lehetnek jelen. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.l) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [] nem [X] 



Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS? igen []nem [X] 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt( ek) és/vagy program( ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot: 

V.3) TOY ÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének tervezett időpontja: 

Ajánlatkérö a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján nem tart eredményhirdetést 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést az ajánlatok felbontástól számított 
hanninc napon belül küldi meg az ajánlattevők részére. 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az írásbeli összegezés megküldését követö naptól számított 1 O. napon 10.00 órakor. 
Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon l 0.00 óra. 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

Az aJ'{mlatkérö errv közös, nvitótárgrvalást tart valamennvi a1· ánlattevö egvideiü részvételével, 
• ~"....>,.. "" 4;..,.1 ><l .. .._.,,; 'J 

ahol a tárgyalás alapvető szabályi és menete kerül ismertetésre az ajánlattevök szám<:íra. 
A. nyitótárgyaláson sorsolással megállapításra kerül az ajánlattevökkel folytatandó 
tárgyalások sorrendje. 
A nyitótárgyalást követöen ajánlatkérö külön-külön, egymást követöen - a sorsohis 
eredményeként meghat<cirozott som;ndben - egy. szükség szerint több tárgyalási fordulóban 
kíván tárgyalni az egyes ajánlattevökkeL 
A közbeszerzési eljárás során lefolytatott tárgyalások arra irányulnak, hogy az <~iánlatkérö a 
legkedvezöbb ajánlatot benyújtó ajánlattevövel, illetiHeg a legkedvezöbb feltételekkel kössön 
szeJ7Ödést Ajánlatkérő a tárgyalások során tisztázni és pontosítani kívünja a benyújtott 
ajánlatok tartalmával kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit. 

\ . ' l' k . ' l "k ' ' "l ' . ' . J • ' l " 'b 1 targya aso 'On az aJan attevo · reszero eegJegyzesre Jogosut vagy az aJan attevo neve en 
nyilatkozattételre meghatalmazással rendclkezö személy tehet nyilatkozatot 

Amennyiben nem az qjánlattevö képviseletére a cégkivonatban feljogosított tisztségviselö 
vesz részt a túrgyaláson, úgy az ajánlattevőnek az ajánlattevö képviseletében történö eljárásra 
és nyilatkozattételre vonatkozó, a cégkivonat szerint a cég képviseletére tetjogosított 
tisztségviselö által adott tdjes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást IS 

benyújtani szükséges, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláirás-mintáját is. 
A meghatalmazást eredeti vagy közjegyzö <:1ltal hitelesített másolati példányban kell az 
ajánlatban benyújtani vagy a tárgyaláson átadni az ajánlatkérö részére 
Az <~jánlattevö nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérö 
minden egyes tárgyalási forduló során ellenörzi. 

A tárgyalúson elhangzó nyilatkozatok jegyzökönyvben kerülnek rögzítésre, amelyet a 
tárgyalás lezárását követöen a felek részéról kijelölt egy-egy képviselö ír alá. 

Ajánlatkérö az adott tárgyalási Jorduló lezúrásM követö l munkanapon belül írásban értesíti 
ajánlattevöket a következő tárgyalás idöpontjáróL illetve a tárgyalások lezárásáróL 



A tárgyalási forduló, illetve fordulók lezárását követően ajánlatkérő új írásbeli ajánlattétdre 
ad lehetöséget amelyben ajánlattevök a tárgyaláson elhangzottak figyelembevételével 
módosíthatják ajánlatukat. 
Az új, végsö ajánlat benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség a Kbt. 78. § (2) bekezdése 
szerint. 
Az clsö, nyitó tárgyalás idöpontja: 2011. november 10. 10.00 óra, 
Az elsö. nyitó tárgyalás idöpontja helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. L emelet 133. 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 
feltétele? (adott esetben) igen [X] nem [] 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben) 

Az ajánlati dokumentációt ajánlatkérö kizárólag elektronikus fonnában, térítésmentesen 
biztosítja az ajánlattevők részére. 
Az ajánlati dokumentáció az <~j{mlatkérö kapcsolattartási pon~jaí között megjelölt e-mail címre 
megküldött elektronikus levél útján igényelhető. A dokumentáció megküldésének feltétele. 
hogy annak megkérésekor a dokumentációt kérö írásban közölje a következő információkat: 
cégnév, cím, tclcfónszám. telefax.vzám, pontos e-mail cím. kapcsolattartó neve, közvetlen 
telefhn clérhetősége. 
Az át nem ruházható ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való érvényes részvétel 
feltétele. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy aján!attevönek vagy a 1 O% 
feletti alvállalkozónak kell átvennie. 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-1 1 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az l. és a 2. bírálati részszempont esetén a pontszámok megadása akként történik. hogy az 
egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a 
többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történö arányosftás.val kerülnek 
megha tározásn1. 
A 3. bírálati részszempont esetén az c:~jánlattevö az "igen'' válasz esetén a 1naxirn<llis 
pontszámoL .. nem" válasz esetén a minimális pontszámot kapja. 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszempontokhoz 
tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek. 

V.6) A 111.2.2) és a 111.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 

igen [X] nem [ ] 

V.7) Egyéb információk: 



1 ) A • , 1 . k'' l , 'li l' . 1 t.. • " l" , ' J ' l' l . n.z <l;] an a tot a . o te ezettsegva a asra J ogosu tal\: eegszem a airasava , zart csomag o as Jan, 
1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyczö 2 másolati példányban. továbbá 1 
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható. dc nem módosítható pdf 
file formában) kell benyújtani. Ajánlattevőnek cégszeríicn aláirt nyilatkozatot kell az 
ajánlathoz csatolni ana vonatkozóan. hogy az elektronikus formában benyújtott ajánlat 
mindenben megegyezik a papír alapú eredeti példánnyaL Amennyiben az egyes példányok 
között eltérés van, az eredeti papír alapú péld{my az ir{myadó. 

3.) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos forrnai követelnlényeket a Kbt. 70//\. §0) bekezdése 
szcrint kell teljesíteni. 

4.) Ajánlatkérö az eljárásban a Kbt. 83.§ szcrint biztosítja a hiánypótlás lehetőségéL 

5.) Az <~jánlathoz fclolvasúlapot kell csatolni, amelyet az <~iánlat elején kell elhelyezni. Ezen 
szerepeltetni kell az eljárás tárgyát, az ajánlattevö adatait, valamint az ajánlattevö által adott 
bírálati szempontoknak rnegfelelö adatokat. 

6.) Az ajánlattevönek (közös 1.~jánlattétel esetén valamennyi ajánlattevönek) a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kivánt alvállalkozójának, illetve az 
eröforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatához csatolni kell az ajimlatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláirás 
mintáját egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési 
jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben meghatalmazott személy í:r:ja alá az 
ajánlatot. abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselö 
által adott teljes bizonyító erejú magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kelL 
mclynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mint~iát is. 

7.) Ajánlatkérö -a Kht. 70. §(2) bekezdése alapján - elöírja a dokumentációban megadott 
minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire. a szerződés 

megkötésérc és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

8.) Az <\iánlathoz csatolni kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)- d) pontja szerinti nyilatkozatokat 
valamint a Kbt. 63.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 

9.) Közös ajánlattétel esetén az <1;jánlathoz csatolni kell a közös <~ánlattevök által cégszerüen 
aláírt konzorciumi megállapodást. 

l O.) A képviseleti jogosultság. illetve az <~ánlattételi felhívás Ill.2.2. pontja szenntl 
számlaszánlOk ellcnörzésc céljából az <l:íánlattevönek (közös ll;iánlattétel esetén valamennyi 
ajánlattevönek) a közbeszerzés értékének l 0%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, illetve az erőforrüst nyújtó szervezetnek csatolnia kell gazdasági társaság 
esetén az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű 
cégkivonatát másolati példányban. egyéni vállalkozó esctén a vállalkozói igazolvány 
másolatát. más szervezet esetében azon dokumentumot, amelyböJ a képviseleti jogosultság. 
valamint a számlavezetö pénzügyi intézmények megállapíthatók. Amennyiben a cégügyben el 
nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött 
változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális 



t ' . ' k" '] ' ,. l'. ertlvcveny . ·myomtatott vatozata, cegszerúen a mrva. 

ll.) Amennyiben Ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített 
ajánlattevöt is meghatározza, a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyertesének 
visszalépése esetén azzal köt szerzödést. 

12.) Az ajánlat elkészítésével és benyt~jtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget 
kockázatot ajánlattevönek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásátó1 vagy kimenetelétöi 
függetlenül <~jánlatkérö semmifele módon nem tehetö telelössé vagy kötelessé ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban. 

13.) Az ajánlatkérő elöft:ja, hogy az qjánlattevö tájékozódjon az adózásTa. a 
kömyezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltétclekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzödés teljesítése soTán meg 
keLl felelni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 72. §-ának megfelelőcn erre vonatkozóan 
nyilatkozni kelL 

14.) Az é~jánlathoz csatolni kell az ajánlattevö biztosítási szabályzatát (általános szerzödési 
feltételek). 

15.) Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevők csatolják az qjánlati dokumentációban kiadott 
szerzödéses feltételekkel és a müszaki (szakmai) leírással kapcsolatos esetleges 
észrcvételciket, módosítási javaslataikat változáskövetövcl!korrektúrával jelezve, a 
tárgyaliisok gyorsabb lebonyolítása érdekében. 

16.) Az ajún!attételi felhivás által nem szabályozott kérdésekben a Kbt rendelkezésci az 
irányadóak. 

l V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ~011/10/19 (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási ponto kon szerezhetők be 

Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda 

Postai cím: Ilonvéd tér 1()/ A. l. l ph. fszt. 2. 

Város/Község Budapest j Postai irányítószám: 1055 o rszág: IrU 

Kapcsolattartási pont( ok): T elefon: 
Címzett: dr. Molnár Judit ügyvéd + 36 l 302 3323 

E-mail: drmolnar:éhnugvved.axelero.net 
\. .. _.... ._,".. 

F ax: +36 l 354 1535 

Internetcím (URL): 

Il) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció besze rezhető 

Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda 

Postai cím: Honvéd tér 10/ A. I. lph. fszt. 2. 

V árosiKözsé g Budapest l Postai irányítószám: 1 0 55 Orszá g: JIU 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefo n: 
Címzett: dr. Molnár Judit ügyvéd +361 302 3323 

E-mail: drmolnar@1nmgyved.axelero.net Fax:+ 36 l 354 1535 

Internetcím (URL): 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell beny új tan i 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község l Postai irányítószám: Ors z ág: 

Kapcsolattartási pont( ok): Tele fon: 
Címzett: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 

l) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyv'édi Iroda 

Postai cím: lionvéd tér 1 O/A. L Iph. f<>zt. 2. 

Város/Község Budapest l Postai irányítószám: l 055 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: 
Címzett: dr. Molnár Judit ügyvéd + 36 1 302 3323 

E-mail: drmolnar(Zi)mugyvcd.axelero.nct Fax: + 36 l 354 1535 

Internetcím (URL): 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 

Hivatalos név: dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda 

Postai cím: l:lonvéd tér 1 O/A. L lph. fszt. 2. 

Város/Község Budapest l Postai irányítószám: l 0 55 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont( ok): Telefon: 
Címzett: dr. Molnár Judit ügyvéd + 36 l 302 3323 

E-mail: dnnolnar(ci?mugvved.axelero.net Fax: + 36 l 354 1535 -... _",. 

Internetcím (URL): 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község l Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 
Címzett: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 


