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biztosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/122
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113.
§ szerinti tárgyalásos eljárás

Közzététel dátuma: 2018.06.27.
Iktatószám: 10968/2018
CPV Kód: 66510000-8

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat

Teljesítés helye:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat közigazgatási területe, illetve
felelősségbiztosítás esetén Magyarország területe

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15790
Postai cím: Szent László tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu



2

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Vagyon-és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat és intézményei számára
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vagyon-és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és
intézményei számára
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 56588130 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Vagyon-és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat és intézményei számára
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
közigazgatási területe, illetve felelősségbiztosítás esetén Magyarország területe

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei számára az alábbi tartalommal: 
1. vagyonbiztosítás 
2. kombinált felelősségbiztosítás 
I. Vagyonbiztosítás: 
Biztosítási összegek: 
Ingatlanok: 57 107 880 000 Ft 
Ingóságok: 1 817 396 730 Ft 
Előgondoskodás: 250 000 000 Ft 
Mellékköltség: 100 000 000 Ft 
Biztosított kockázatok: 
FLEXA, kiegészítő kockázatok és egyéb biztosítási fedezetek 
Önrész: 10% de min 25 000 Ft/kár levonásos 
100% Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében önrészesedés nincsen 
Különböző biztosítási fedezetek esetén eltérő önrészek lehetnek (Betöréses lopás, rablás, 
vandalizmus, küldöttrablás biztosítás esetén10%, de min 10 000 Ft). 
Kártérítési limit (ek) a biztosítási összegen belül: 
- Elektromos áramingadozásából, és/vagy túlfeszültségéből eredő károk 5 M Ft/kár/év 
- Elektromos berendezésekben keletkezett tűzkárok 5M Ft/kár/év 
- Biztosítási esemény következtében károsodott/szennyeződött hivatalos iratok 
helyreállítása, tisztítása és/vagy szárítása 5M Ft/kár/év 
- építés vagy felújítás alatt álló épületek ideiglenes tetőzetének elégtelensége miatt keletkezett 
beázási károk 5M Ft/kár/év 
- vezetéktöréséből eredővízkár esetén a kiömlő, elfolyt folyadékveszteség térítése 1M Ft/kár/év 
Üvegbiztosítás minden üvegtípusra és méretre 5M Ft/kár/év 
Egyéb biztosítási fedezetek: 
Betöréses lopás, rablás, vandalizmus, küldöttrablás biztosítás, elektromos és elektronikus 
berendezések összkockázatú biztosítása 
Készpénz, értékcikk biztosítás: 30.000.000 Ft, amely az alábbiakat foglalja magában: 
- pénztárban tárolt készpénz, 
- a hivatal pénztárosa által szállított készpénz (Bankból), 
- intézményi készpénzszállítás és tárolás, 
- alkalmanként tárolt utalványok értéke. 
Kártérítési limit (ek) a biztosítási összegen belül: 
- Betöréses lopás, rablás 250 000 000 Ft/kár/év 
- Lopás 4M Ft/kár 8M Ft/év 
- Készpénz biztosítás 4M Ft/kár 8M Ft/év 
- Küldöttrablás 1M Ft/kár/év 
- Szándékos rongálás 1M Ft/kár és 10M Ft/év 
- Intézmények belső udvarain található szabadban lévő játszótéri eszközök, szabadban, 
emléktáblák, szobrok, díszkutak, feszületek és szökőkutak szándékosrongálása. 1M Ft/kár és 5M 
Ft/év
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II. Felelősségbiztosítás: 
- Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjesztve a munkavállalókra és a közfoglalkoztatottakra 
- Munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a munkavállalókra és közfoglalkoztatottakra is 
- Bérlői felelősségbiztosítás 
- Bérbeadói felelősségbiztosítás 
- Önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása 
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a munkavállalókra és közfoglalkoztatottakra is 
- Oktatási nevelési tevékenység felelősségbiztosítása 
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás 
- Kiterjesztés a Sörgyár telephelyhez tartozó pincerendszer tulajdonosával szemben támasztott 
felelősségi károkra 
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a közterületek, közparkok üzemeltetői, karbantartói 
minőségben okozottkárokra. 
Felelősség biztosítási fedezettel szemben támasztott elvárások: 
Felelősségbiztosítás: Kombinált limit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában az 
ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint, de minimum 30 M Ft/kár/év. 
Felelősségbiztosítási szublimitek az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában: 
- Közútkezelői minőségben okozott károk pl. kátyú 10M Ft/kár/év 
- Sorfák, pincerendszer, parkfenntartói minőségben okozott károk 10M Ft/kár/év 
- Önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása 10M Ft/kár és 30M Ft/év 
- Munkáltatói felelősségbiztosítás 10M Ft/kár és 20M Ft/év 
- Közfoglalkoztatottak és munkavállalók által okozott károk 5M Ft/kár és 10M Ft/év 
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során 
okozott károk felelősségbiztosítása 5M Ft/kár és 10M Ft/év 
- Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő károk 5M Ft/kár és 10M Ft/év 
Az Önkormányzat általkezelt és fenntartott utak kezelése, tisztítása, síkosság mentesítése során 
okozott károk felelősségbiztosítása 5M Ft/kár/év 
- Az Önkormányzat által kezelt és fenntartott parkok működtetésesorán okozott károk 
felelősségbiztosítása 5MFt/kár/év 
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás 5M Ft/kár és 10M Ft/év 
Önrészesedés: 10%, de min. 10 000 Ft/kár levonásos 
Kockázatviselés kezdete: 2018. június 30. napján 0:00 óra 
Évforduló: minden július 1-je. 
Biztosító a biztosítási esemény bekövetkezte esetében az alulbiztosítottságot 50 millió forint 
kárösszegig nem vizsgálja, ekkora kárértékig az adott káreseményre vonatkozóan pro-ráta 
kárszámítást nem alkalmaz. 
Kötelező záradékok: 
- Az induló adatközlésből kimaradt, vagy azéves adatbejelentésből kifelejtett telephelyeken a 
vagyontárgyakban bekövetkezett biztosítási események esetén a térítési limit: 5M Ft/kár/év. 
- A kockázatviselés tartama alatt okozott, bekövetkezett és hatályos szerződés esetén a 
kockázatviselés tartama alatt bejelentett, megszűnt szerződés esetén a kockázatviselés 
megszűnését követő 1 éven belül bejelentett károkat téríti meg, mindhárom feltétel együttes 
fennállása esetén. 
- A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége (kárkifizetés) a káresemény bejelentését követő maximum 
15. naptári napon esedékes az ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. Ha a Biztosított és a 
Károsult a kár jogalapját vagy összegszerűségét igazoló iratot tartozik bemutatni, úgy a határidő
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attól a naptól számítandó, amikor az utolsó, a kár elbírálásához szükséges releváns irat a Biztosító
kárrendezési egységéhez megérkezett. 
- A kamerarendszerek és sebességmérő berendezések biztosítottsága telephelytől független. 
Értékelési részszempontot képez a biztosított vagyontárgyak - a Biztosítónak történő külön
bejelentés nélkül -biztosított telephelyek közötti áthelyezésének engedélyezése vagy tiltása. 
A részletes műszaki-szakmai tartalom az ajánlattételiszakaszban kerül kiadásra.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a kárkifizetések határideje (maximum 15 naptári nap) 10
2 felelősségbiztosítás kombinált limit mértéke (Ft/kár/év) 10
3 a biztosított ingó vagyontárgyak biztosított telephelyek közötti áthelyezésének
engedélyezése (igen/nem) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – éves biztosítási díj Súlyszám - 70
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
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x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 114.§ (5) bekezdése
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: biztosítási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10828704-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56588130
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10828704-2-44
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Hivatalos név: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10389395-4-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018/03/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 
pontja alapján, mivel az ajánlattevő az előírt határidőre nem adta meg az ajánlatkérő által kért 
indokolást a kárkifizetések határideje értékelési részszempontra megajánlott ajánlati elem 
teljesíthetősége vonatkozásában, arra hivatkozva, hogy belső kárrendezésük menete üzleti titkot 
képez és jelenleg az ajánlatkérő még nem ügyfele a biztosítónak, így az ajánlatkérővel is csak a 
szerződéskötést követően kívánja azt megismertetni. A belső kárrendezés ismertetésére kiterjedő 
indokolás hiányában nem állapítható meg, hogy a kárkifizetés határideje értékelési részszempontra 
tett vállalása reális-e, összeegyeztethető-e a gazdasági ésszerűséggel, így az ajánlattevő a 
közbeszerzési eljárás során nem támasztotta alá, hogy az adott kötelezettségvállalás (kárkifizetések 
határideje 1 naptári nap) teljesíthető. 
A Kbt. 72.§ (7) bekezdése alapján a Kbt. 72.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően 
alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz
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teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott
kötelezettségvállalás teljesíthető. A Kbt. 72.§ (3) bekezdése alapján az ajánlattevő kötelessége a
megajánlás megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést
hozhasson az ajánlati elem megalapozottságáról. Az ajánlati elemek teljesíthetőségét a
közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő felhívására kell megfelelően alátámasztani, nem a
szerződéskötést követően ismertetni az ajánlatkérővel, ahogyan erre a szándékra az ajánlattevő
válaszából következtetni lehet. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlati kötöttség eredeti időpontjának lejártáig nem ül össze a
döntéshozó testület, az ajánlatkérő 2018. május 07. napján felkérte az ajánlattevőket ajánlatuknak
az eljárást lezáró döntés meghozataláig, de legkésőbb 2018. május 30. napjáig történő fenntartására.
A Kbt. 70.§ (2) bekezdése alapján, amennyiben a megadott határidőig az ajánlattevő nem nyilatkozik,
úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát fenntartja. Ajánlatát mindkét ajánlattevő fenntartotta. 
A nyertes ajánlat az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezeten belül van.Allianz Hungária Zrt. (1087
Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) ajánlata az ajánlatkérő közbenső döntésével érvénytelenné
lett nyilvánítva a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlattevő egyáltalán nem
nyújtott be szakmai ajánlatot és ezen hiány nem pótolható. Ajánlatkérő 2018.04.09. napján
értesítette az Allianz Hungária Zrt. ajánlattevőt ajánlata érvénytelenségéről. Az ajánlatkérő az első
körös ajánlat érvénytelenségére tekintettel nem hívta fel az Allianz Hungária Zrt-t végső
ajánlattételre.Az ajánlatkérő csak a műszaki tartalom egy részéről kívánt tárgyalni az eljárásban
megtartott tárgyaláson, a teljes műszaki tartalom a Kbt. 89.§ a) pontjára és a Közbeszerzési Hatóság
a hiánypótlás szabályainak alkalmazásáról és az ajánlat érvénytelenségéről szóló útmutatójára (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) tekintettel nem hiánypótolható. A Közbeszerzési Hatóság
álláspontja szerint ebben az esetben az ajánlat akkor minősül érvénytelennek, ha az ajánlatkérő
olyan dokumentum csatolását is előírta, amely vonatkozásában hiánypótlási felhívás
kibocsátásának nincs helye (pl. szakmai ajánlat teljes hiánya, ajánlati biztosíték teljes hiánya). A
Hatóság útmutatójában kifejtette, hogy az ajánlatkérőnek célszerű figyelemmel lennie a korábbi
döntőbizottsági joggyakorlatra, mely alapján, ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a
teljes beszerzési tárgyra, a teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn
jogszerű lehetőség az ajánlat ezen hibájának korrigálására. A Közbeszerzési Döntőbizottság
D.231/2013. számú határozatában rámutatott, hogy a szakmai ajánlat hiánya nem tekinthető nem
jelentős egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, így a Kbt. 71.§ alapján nem hiánypótolható. A
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
Miniszterelnökség ME szabályossági útmutatónak 18.9. pontjában a szakmai ajánlat
hiánypótolhatóságával összefüggésben kifejtette, hogy 
„Azon dokumentumokat nevezzük szakmai ajánlatnak, amelyek a szerződés teljesítésével
kapcsolatban tartalmaznak érdemi adatokat, megajánlásokat. A Kbt. definíciója alapján „szakmai
ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt
ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat”. Ide sorolandó a felolvasólap is, a részletes ártábla, valamint az
ajánlatkérő által megkövetelt további, fentiek szerinti tartalommal rendelkező irat. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalmát érdemben meghatározó dokumentumról van szó,
speciáliskörben van csak lehetőség hiánypótlásukra azzal, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya
érvénytelenséget von maga után.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2018/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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