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Vagyon- és felelősségbiztosítás a Józsefvárosi Önk

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/96
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.05.21.
Iktatószám: 7149/2019
CPV Kód: 66510000-8
Ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Józsefvárosi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26198453
Postai cím: Baross Utca 63-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balla Katalin
Telefon: +36 14592123
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Fax: +36 13036696
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
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A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa

Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
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:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítás

Hivatkozási szám: EKR001107832018
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) Rövid meghatározás:
Vagyon- és felelősségbiztosítás a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték: 79269828 (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 vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítás

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak: 66516000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyonbiztosítás az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre, valamint a telephelyi 
adatközlőben szereplő egyéb objektumokra, tárgyi eszközökre. 
Biztosítás kockázatviselése kiterjed I. és II. vagyoncsoportokban: tűz, robbanás-és összeroppanás 
és elemi károk fedezete (vihar, jégverés, hónyomás, felhőszakadás, árvíz, földrengés, villámcsapás, 
villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk fedezete), személyzet által irányított légi 
járművek, azok részeinek vagy rakományainak ütközése vagy lezuhanása, ismeretlen jármű okozta 
károk fedezete, idegen tárgyak rádőlése miatti károk fedezete, füst és hő miatti károk fedezete, 
vezetékes vízkár fedezete, duguláskárok fedezete, üvegbiztosítás minden üvegtípusra és méretre, 
betöréses lopás- és rablás első kockázatra, készpénzbiztosítás, küldöttrablás, biztosítási fedezet 
kiterjesztése a munkavállalók és látogatók használati tárgyaira, szándékos rongálás/vandalizmus, 
intézmények belső udvarain található szabadban lévő vagyontárgyak, szabadban lévő játszótéri 
eszközök, szabadban lévő emlékművek, emléktáblák, szobrok, díszkutak, feszületek és szökőkutak 
szándékos rongálása, elektromos áramingadozásából, és/vagy túlfeszültségéből eredő károk, 
elektromos berendezésekben keletkezett tűzkárok, biztosítási esemény következtében 
károsodott/szennyeződött könyvek, dokumentumok, hivatalos iratok helyreállítása, tisztítása 
és/vagy szárítási költsége. 
A biztosító kockázatviselése kiterjed különösen az alábbiakban felsorolt, de nem korlátozva az 
alábbi kockázatokra III. vagyoncsoportokban: tűz, elemi kár, perzselődés, hő hatására történő 
zsugorodás, füst, korom, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, robbanás, árvíz, vihar, 
elöntés, bármilyen víz vagy nedvesség hatásai; betöréses lopás, rablás, elektromos energia 
közvetlen hatásai (rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség túlzott megnövekedése,
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túlfeszültség); külső események mechanikus hatásai (leesés, ütközés, lökés, idegen tárgyak
akadályozása). Továbbá kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, szándékos rongálás, vandalizmus
vagy szabotázs. 
Az előgondoskodás a következők miatti a biztosítási időszak alatt bekövetkezett értékemelkedésre
vonatkozik: épületek, építmények, tárgyi eszközök esetében az újonnan épült, beszerzett részekre,
hozzáépítésekre, helyreállításokra, felújításokra. A nem megfelelő felértékelést és a biztosításba
véletlenül fel nem vett épületeket, tárgyi eszközöket fedezi. 
Felelősségbiztosítás: tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra is,
munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra is, bérlői felelősségbiztosítás,
bérbeadói felelősségbiztosítás, önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása, szolgáltatói
felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra is, az Önkormányzati vagyon, valamint az
Önkormányzat által kezelt idegen tulajdonú vagyon üzemeltetéséből eredő 3. személyeknek és a
szerződéses jogviszonyban állóknak okozott károk felelősségbiztosítása, közútkezelői minőségben
okozott károk személyi sérüléses és dologi károk felelősségbiztosítása, sorfák, parkfenntartói
minőségben okozott személyi sérüléses és dologi károk felelősségbiztosítása, az Önkormányzat
által kezelt és fenntartott utak kezelése, tisztítása, síkosság mentesítése során, vagy azzal
összefüggésben keletkezett károk felelősségbiztosítása, amely kiterjed a szerződéses ... Folytatás a
VI.3) pontban. 
A biztosított ingatlanok, vagyontárgyak értéke összesen 63.523.062.068, -Ft. 
A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 5. Napi késedelmi kötbér vállalása az adott határidővel kapcsolatos
feladatokra a minimum (nettó 3000 HUF/nap) felett (biztosítási körönként) (0 - 5 000 Ft/nap) 3
2 6. A kárbejelentéstől az ügyfél értesítéséig eltelt munkanapok száma. (munkanap) (2 - 5
munkanap) 4
3 7. A kárrendezéshez szükséges utolsó dokumentum biztosítóhoz érkezésének igazolt
időpontjától a kár kifizetéséig eltelt munkanapok száma (munkanap) (2 - 5 munkanap) 4
x Költség kritérium – 1 1. Nettó ajánlati ár (HUF/hó)  78
2 2. Vagyonbiztosítás – I. vagyoncsoport – Viharkár önrész (nettó HUF) (0 - 20 000 Ft) 4
3 3. Vagyonbiztosítás – II. vagyoncsoport – Viharkár önrész (nettó HUF) (0 - 20 000 Ft) 4
4 4. Vagyonbiztosítás – Limit (Fák és gallyak vágási és elszállítási költségeinek kártérítési limite)
(nettó HUF) (minimum: 1 000 000 HUF felett) (0 - 4 000 000 Ft) 3
Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

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

II.2.14) További információ:



5

Értékelési sz.: legalacsonyabb költség. Kiosztható pontok: 0-90
Módsz:
1-3. részsz. fordított arányosítás,
4-5. részsz. egyenes arányosítás,
6-7. részsz. pontozás.
2-3. részsz.: AK a nettó 20.000,- Ft értéknél magasabb megajánlás esetén az ajánlatot
érvénytelennek nyilvánítja.
A II.2.7) pontban meghatározott kezdési időpont az eljárás elhúzódása okán módosulhat.

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

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 020 - 043283
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SIGNAL IDUNA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59127574
Postai cím: Alkotás Utca 50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: sas.gabor@signal.hu
Telefon: +36 303333413
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79269828
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon 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 értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest Alkotás Utca 50.) 10828704-2-44
2. Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest Teréz Körút 42-44.) 10308024-4-44
3. Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.) 10207349-2-44
4. K&H Biztosító Zrt. (1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 9.) 10765920-4-44

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
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E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
(3)–(4) bekezdésének megfelelően.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Általánosságban elmondható, hogy a biztosítók
kockázatvállalási irányelvek alapján a vagyonbiztosítást és a felelősségbiztosítást nem szokták
elkülöníteni egymástól, többnyire egy biztosítási szerződésben kezelik. A vagyonbiztosítást és a
felelősségbiztosítást volumenéből eredően ugyanazon biztosító társaságnál elhelyezve
kedvezőbb díjú ajánlatok várhatóak. A kárrendezés szempontjából is előnyösebb az
Önkormányzat számára, amennyiben a két biztosítási módozat egy szerződésként kezelve
ugyanazon biztosítónál van megkötve.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós 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
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
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1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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