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7. melléklet a l 41201 O. CX 29.) NFM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

l. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Vagyon-és felelösségbiztosítási szerzödés Budapest Föváros X. kerület Kóbányai Önkormányzat és 
intézményei számára az alábbi vagyoncsoportokra az ajánlati dokumentációban részletezettek 
sze ri nt: 
I. Intézményi épületek, raktárak. építmények vagyonbiztosítása 
ll. Felelösségbiztosítás bővítve utak sorfak közterületelc. közparkok üzemeltetöi felelősségével 
!!L Tárgyi eszközök (mütárgy, irodatechnika, berendezés) 
IV. lelegen helyen tárolt laptopok. interaktív oktatási táblák 
V. Készpénzbiztosítás, pénzszállítás, küldöttrablás 
Az L lll. - IV. vagyoncsoport Alap biztosítási fedezete: 41 638 412 930 Ft. 
Az l.- V. vagyoncsoport Kiegészítő biztosítási fedezete: 

Üvegbiztosítás (kártérítési limit: 2.000.000.- Ft/kár/év) 
Betöréses lopás, rablás, vandalizmus, küldöttrablás biztosítás (Biztosítási összeg: 
1 024 842 930 Ft, 

kártérítési limit (ek) a biztosítási összegen belül: 350.000.000.- Ft/kár/év) 
Notebookbiztosítás ( mobil záradék kal) 
Katasztrófakárok biztosítása (teljes kockázat) 

A fL Kombinált kártérítési limitü felelösségbiztosítás általános, munkáltatói, tevékenységi. ingatlan 
bérbeadás, utak sorfák okozta felelösség, üzemeltetői felelősség (Összevont limit: l O M Ft/ kár - 30 
M Ft/ év) 

3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész VJ. 
közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

szerinti egyszent tárgyalásos 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (l) bekezdése sze r inti indokolás: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:---

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 2 

6. a) Az érvényes ajánlatottevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont-az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, 
illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Groupama Garancia Biztosító Zrt. (l 051 Budapest, Október 6. u. 20.) 

l. Fizetendő éves biztosítási díj (nettó értékben, Ft-ban) 11 991 985,. Ft 

A vállalandó Ft ön rész/esemény (Ft-ban meghatározva. a :;: ' ;;> .. 
vállalandó mértéke l 0%-ban történő maximáJása me !lett) 

<c' 

alszempontok: •Y:;• ·., ;:>A: • 
- katasztróf~1károk 10 %,, de minimum 25 OOO.- Ft 

2. - betöréscs-lopás biztosítás 1 O%, de minimum 25 OOO.- Ft 

- készpénz, értékcikk, küldöttrablás biztosítás l O%, de minimum 25 OOO,- Ft 

- úthibák, sorl'ak okozta károk biztosítás l O %, de minimum l O OOO.- Ft 
~ Feleliisségbiztosítás kiterjed a közterületeli., közparkok ,). 

üzemeltetüi, karbantartói minőségben okozott károkra 
(ígeninem) 



• • 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: 

Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) 

L Fizetendő éves biztosítási díj (nettó értékben, Ft-ban) 11 438 258,- Ft 
A vállalandó Ft ön rész/esemény (Ft-ban meghatározva, a . .. ······.é>,;); .,<:, .. 

vállalandó mértéke 10%-ban történö maximáiása mellett) l:.t:~·:: ... 
alszempontok: :; 

2. - katasztrófakárok a kár 2 %-a. de minimum 25 OOO.- Ft 
- betöréses-lopás biztosítás 25 OOO,- Ft 
- készpénz, értékcikk, küldöttrablás biztosítás 25 OOO,- Ft 
- ú th ibál<. sorfák okozta károk biztosítás 10 OOO,- Ft 

' F eleWsségbiztosítás ki tetjed küzteriiletek, közparkok .) . a 
üzemeltetői, karbantartói mínőségben okozott l,;árol,;ra igen 
(igen/nem) 

Az Allianz Hungária Zrt. (l 087 Budapest. Könyves Kálmán krt. 48-52.) <~ján lattevő adta a 
Kbt. 57.§ (2) bekezdés b) pontjaszerint az összességében legelőnvösehb ajánlatol 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ----

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladómértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az 
alvállalkozó/k közreműködiklközreműködnek: ---

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

ll.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: ---

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99.§ (3) bekezdés] kezdőnapja: 201 L december 2. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99.§ (3) bekezdés] utolsó napja: 2011. december 10. 

13. * Egyéb információk: ---

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: ---

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és 
közzétételének!megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítö 124. 
számában .. 201 L október 24. napján 26884/20 ll számon jelent meg, az ajánlattételi felhívás 
módosítása a Közbeszerzési Értesítö 125. számában, 201 L október 26. napján 27063/2011. 
számon. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének 
időpontj a: 20 ll . dec em ber l. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontj a: 20 ll. november 30. 

18. * Az összegezésjavításának indoka: ----

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennálL 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbirálási szempontot alkalmazta 


