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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71194-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások
2016/S 043-071194

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Józsefvárosi Önkormányzat
AK03549
Baross utca 63–67.
Címzett: dr. Balla Katalin
1082 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 14592123
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu 
Fax:  +36 14592123
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe: www.jozsefvaros.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Zelenay Krisztina, irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Címzett: Zelenay Krisztina, irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Ész-Ker Kft.

mailto:ballakata@jozsefvaros.hu
www.jozsefvaros.hu
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Pasaréti út 83.
Címzett: Zelenay Krisztina, irodavezető
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.3) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 6: Pénzügyi szolgáltatások a) Biztosítási szolgáltatások b) Banki és befektetési
szolgáltatások
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66510000, 66515200, 66516000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére.
Szerződő: Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat. (Adószám: 15508009-2-42. Székhely: 1082
Bp. Baross u. 63–67. Levelezési cím: uaz.).

mailto:titkarsag@eszker.eu
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Levelezés címzettje – kötvény, számla, egyebek vonatkozásában: alkusz levelezési címe.
Biztosított: Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei.
Tevékenysége: önkormányzat.
Kártérítés alapja: új érték.
Évforduló: minden év 1.1 napja.
Díjfizetés üteme: féléves.
Díjfizetés módja: átutalás.
Tartam: határozott, 33 hónap.
I. Vagyonbiztosítás.
1. Igényelt fedezetek az I. és II. vagyoncsoportok vonatkozásában:
— alap és kiegészítő fedezetek 8 000 000 000 HUF/kár/év,
— 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 4 000 000 HUF/kár/év,
— betöréses lopás- és rablás első kockázatra 50 000 000 HUF/kár/év,
— készpénzbiztosítás,
— küldöttrablás 500 000 HUF/kár/év,
— biztosítási fedezet kiterjesztése a munkavállalók és látogatók használati tárgyaira,
— szándékos rongálás/vandalizmus 1 000 000 HUF/kár és 3 000 000 HUF/év,
— intézmények belső udvarain található szabadban lévő vagyontárgyak, szabadban lévő játszótéri eszközök,
szabadban lévő emlékművek, emléktáblák, szobrok, díszkutak, feszületek és szökőkutak szándékos rongálása
1 000 000 HUF/kár és 3 000 000 HUF/év,
— elektromos áramingadozásából, és/vagy túlfeszültségéből eredő károk 5 000 000 HUF/kár/év,
— elektromos berendezésekben keletkezett tűzkárok 5 000 000 HUF/kár/év,
— biztosítási esemény következtében károsodott/szennyeződött könyvek, dokumentumok, hivatalos iratok
helyreállítása, tisztítása és/vagy szárítási költsége 5 000 000 HUF/kár/év. Betöréses lopás esetén a kártérítési
limit minimális mechanikai védelem megléte esetén: 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év.
2. Igényelt fedezet a III. vagyoncsoport vonatkozásában: fedezet: elektronikus berendezések All Risks
biztosítása.
A biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben a biztosítási időszak alatt előre nem látható, balesetszerű,
hirtelen és váratlan események miatt bekövetkező olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben
meghatározott kizárások alá, és amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben
(ajánlatban) foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét és amely esemény javítást vagy
pótlást, helyreállítást tesz szükségessé.
A biztosító kockázatviselése kiterjed különösen az alábbiakban felsorolt, de nem korlátozva az alábbi
kockázatokra: 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, túlfeszültség); külső események mechanikus hatásai (leesés, ütközés,
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lökés, idegen tárgyak akadályozása). Továbbá kezelési hiba, ügyetlenség, gondatlanság, szándékos rongálás,
vandalizmus vagy szabotázs.
A biztosítási fedezet a térfigyelő kamerarendszer esetében kiterjed a (sima) lopás kockázatra is.
Kártérítési limit vandalizmus esetén: 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év, (sima) lopás esetén: 10 000
000 HUF kár/év
Költségtérítés: a biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben lévő kárenyhítési, mentési, bontási, takarítási
költségek, az ideiglenes helyreállítás indokolt költségei, közmű, közüzem, közút helyreállítása, valamint a
kárenyhítés indokoltan felmerülő költségei abban az esetben is, amennyiben azok nem vezettek eredményre.
Kockázatviselési hely:
— I.A., I.B., I.C., I.D., I.E., I.F., I.G. számú melléklet szerint,
— a mobil eszközök tekintetében Magyarország,
— a térfigyelő kamerarendszer tekintetében Budapest, VIII. kerületben a szabadban, illetve épületen belül.
A biztosító eltekint a biztosított vagyontárgyak egyéb tételes adatközlésétől.
3. Biztosítási összeg.
I. Vagyoncsoport – Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei – új értéken:
— épületek, építmények, továbbá bölcsődék, óvodák, ill. iskolák 20 765 700 520 HUF,
— belső udvaraiban telepített, szabadtéri rendeltetésű eszközei,
— szabadban tárolt játszótéri eszközök 248 552 269 HUF,
— szabadban tárolt emlékművek, emléktáblák, szobrok, díszkutak, feszületek,
— gépek, berendezések, felszerelések 1 515 529 710 HUF,
— számítástechnikai eszközök 886 470 964 HUF,
— készlet 337 043 459 HUF,
— hangszerek 39 131 280 HUF,
— orvosi eszközök 41 754 949 HUF,
— készpénz 9 450 000 HUF,
— előgondoskodás épületre 2 000 000 000 HUF,
— előgondoskodás minden, az I. Vagyoncsoportba sorolt ingóságokra 200 000 000 HUF,
— mellékköltségek: 50 000 000 HUF,
— összesen: 26 093 633 151 HUF,
— önrészesedés:
—– valamennyi önrészesedés – ide nem értve a vihar és az üvegtörés önrészesedését: 10 000 HUF,
—– viharkár: önrészesedés mértéke nem lehet magasabb 20 000 HUF-nál,
—– üvegtörés: 0 HUF.
II. Vagyoncsoport – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken:
— 100 %-os önk. tulajdonú épületben lakások és hozzá tartozó helyiségek: 33 555 797 000 HUF,
— előgondoskodás épületre 2 000 000 000 HUF,
— mellékköltségek: 50 000 000 HUF,
— összesen: 35 605 797 000 HUF,
— önrészesedés:
—– valamennyi önrészesedés – ide nem értve az üvegtörés önrészesedését: 10 000 HUF,
—– viharkár: önrészesedés mértéke nem lehet magasabb 20 000 HUF-nál,
—– üvegtörés: 0 HUF.
III. Vagyoncsoport – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken:
— parkolójegy kiadó automata 315 400 000 HUF,
— térfigyelő kamerarendszer 226 623 835 HUF,
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— mobiltelefon készülékek 997 335 HUF,
— mellékköltségek: 5 000 000 HUF,
— összesen: 548 021 170 HUF,
— önrészesedés:
—– valamennyi önrészesedés 10 %, min. 20 000 HUF.
I. II. III. Vagyoncsoport összesen: 62 247 451 321 HUF.
Alkalmazott egyedi záradékok vagyonbiztosítás esetén: jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának,
egyéb feltételeinek kizárásainak és záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett az alul biztosított
és/vagy bruttó nyilvántartási értéken biztosított épületek kárai esetén a biztosító a Biztosítottak erre irányuló
kérésére eltekint az arányos kártérítéstől.
Ebben az esetben az egy káreseményre vonatkozó összevont (az épületkárra vonatkozó biztosított költségeket
is tartalmazó) kártérítési összeg – a maradványok valamint az önrészesedés levonásával – nem haladhatja
meg az 50 000 000 HUF-ot. [A jelen és 2) pont szerinti kártérítési összeg összevontan kerül alkalmazásra, a
maximális kártérítési összeg a jelen és a 2) pontra összevontan sem haladhatja meg az 50 000 000 HUF-ot.]
Gépek, berendezések, készletek, egyéb biztosított vagyontárgyak esetében, káreseménykor az alábbi
záradék kerül alkalmazásra: a biztosító a részkárokat új értéken téríti meg. Alul biztosítás esetén jelen záradék
alkalmazása során az egy káreseményre vonatkozó (a gépekre, berendezésekre, készletekre, egyéb biztosított
vagyontárgyakra vonatkozó biztosított költségeket is tartalmazó) kártérítési összeg – a maradványok valamint
az önrészesedés levonásával – nem haladhatja meg az 50 000 000 HUF-ot. [Az 1) és a jelen pont szerinti
kártérítési összeg összevontan kerül alkalmazásra, a maximális kártérítési összeg az 1) és a jelen pontra
összevontan sem haladhatja meg az 50 000 000 HUF-ot.]
3) Ingatlanok tekintetében a felújításokra és beruházásokra (bérlemények esetében is), a biztosítási időszak
alatt beszerzett tárgyi eszközökre (számítógépekre és elektronikus berendezésekre is) ahhoz, hogy biztosítási
fedezetbe kerülhessenek „előgondoskodás“ biztosítása kerül alkalmazásra (külön bejelentés nélkül).
Az előgondoskodás a következők miatti a biztosítási időszak alatt bekövetkezett értékemelkedésre vonatkozik:
épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépítésekre, helyreállításokra,
felújításokra. A nem megfelelő felértékelést és a biztosításba véletlenül fel nem vett épületeket fedezi.
Tárgyi eszközök (valamennyi biztosított vagyoncsoport esetében, pl. számítástechnikai eszközök; ügyviteli
kommunikációs berendezések; egyéb berendezések felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén
az új beszerzésekre, helyreállításokra, felújításokra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra. A
nem megfelelő felértékelést és a biztosításba véletlenül fel nem vett tárgyi eszközöket fedezi.
Az előgondoskodási biztosítási összeg a fentieken kívül alul biztosítottság kiegyenlítésére is szolgál olyan
módon, hogy kár esetén azon tételek biztosítási összegeire oszlik fel, amelyekre vonatkozóan a biztosítás
érvényes, és amelyeknél alul biztosítottság áll fenn. A felosztás az egyes tételeknél fennálló alul biztosítottság
arányában történik.
4) Bagatell károk: a 100 000 HUF alatti károk rendezése szemle nélkül és árajánlat vagy számla ellenében
történik, amennyiben a jogalap ilyen módon is tisztázható.
5) Vízcsőtörés kiterjesztés: biztosítási eseménynek tekintendő az a vízcsőtörésből eredő kár is, amely a
biztosított helyiségen kívül, az épület más részében következik be. A biztosító megtéríti az épületen kívül, de a
telephelyen belül bekövetkezett vezetékes vízkárt. A biztosító megtéríti továbbá a meghibásodott csőszakasz
feltárási és cseréjének – ideértve az anyagköltségeket is – a költségét 2 000 000 HUF kár/év limit erejéig.
6) A biztosító megtéríti a biztosított helyiségen belüli és kívüli gáz és egyéb vezeték/csőtörés során okozott
károkat, valamint magában a meghibásodott vezeték/csőszakasz feltárási és cseréjének – ideértve az
anyagköltségeket is – a költségét 2 000 000 HUF kár/év limit erejéig.
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7) Tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződés: A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban keletkezett
tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződéses károkat.
8) Elektromos áram okozta tűzkárok: A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban keletkezett elektromos
áram okozta tűzkárokat.
9) Duguláskárok fedezete: A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban a csővezetékek dugulása során
okozott károkat. A biztosító megtéríti magában a dugulás elhárításával összefüggő költségeket is 2 000 000
HUF kár/év limit erejéig – abban az esetben is, amennyiben a dugulás nem okozott kárt valamely biztosított
vagyontárgyban.
10) Szándékos rongálás/vandalizmus fedezet: A biztosítási fedezet kiterjed a vandalizmussal okozott
káreseményekre. Vandalizmus (rosszindulatú rongálás) alatt a biztosított vagyontárgyak mindennemű, előre
megfontolt szándékú, közvetlen károsítását vagy megsemmisítését kell érteni. A biztosítási fedezet kiterjed
az épülettartozékokra is attól függetlenül, hogy azok hol helyezkednek el. A vandalizmus biztosítási esemény
megvalósulásának nem feltétele a lezárt helyiségbe való bejutás vagy annak kísérlete, a betöréses lopás
kísérlete vagy elkövetése.
11) Vezetékes vízkár vagy felhőszakadás esetén a biztosító megtéríti a talajszint alatti helyiségekben
lévő, illetve tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat is 2 000 000 HUF kár/év limit erejéig. A biztosított
vagyontárgyakat a helyiség padozatától legalább 15 cm magasságban kell tárolni.
12) A biztosító megtéríti a vihar során kidőlt fák és gallyak vágási és elszállítási költségeit a biztosító által
megadott limit erejéig.
A biztosító által adható limit: minimum 1 000 000 kár/év és 5 000 000 kár/év között lehet.
13) Vezetékes vízkár esetén a biztosító megtéríti az elfolyt víz értékét 1 000 000 HUF kár/év limit erejéig.
14) A biztosító megtéríti a telephelyen belül létesített tűzoltó rendszer(ek) (sprinkler, illetve önálló tüzivíz-
hálózat) törése, repedése vagy rendellenes működése miatti vízkiáramlás által a biztosított vagyontárgyakban
keletkezett károkat.
II. Felelősségbiztosítás.
1. Igényelt fedezetek az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában:
— 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 és 3. személyeknek
okozott károkra is,
— az Önkormányzat által kezelt és fenntartott parkok működtetése során, vagy azzal összefüggésben
keletkezett károk felelősségbiztosítása, amely kiterjed a fűkaszálás során a szerződéses és 3. személyeknek
okozott károkra is,
— oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során okozott károk felelősségbiztosítása, amely kiterjed
az Önkormányzat, vagy Önkormányzati dolgozók felróható magatartásából, mulasztásából eredő, tanulóknak
okozott személyi sérüléses vagy dologi károkra, a tanulók által egymásnak okozott személyi sérüléses
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és dologi káraira, valamint a tanulók az önkormányzatnak okozott személyi sérüléses és dologi káraira. A
felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a tanulók által a szerződéses és 3. személyeknek okozott káraira is,
— termékfelelősség biztosítás, amely kiterjed az Önkormányzati intézmények saját üzemeltetésű konyháiban
előállított élelmiszerek, étel/ital által okozott személyi sérüléses és dologi károkra, valamint az Önkormányzati
intézményekben fogyasztott, de beszállítótól érkezett élelmiszerek, étel/ital által okozott személyi sérüléses
és dologi károkra. A termékfelelősség biztosítás kiterjed továbbá az Önkormányzati intézményekben árusított
élelmiszerek, étel/ital által okozott személyi sérüléses és dologi károkra is. A termékfelelősség biztosítás kiterjed
az ellátottaknak, tanulóknak, 3. személyeknek és szerződéses jogviszonyban állóknak okozott káraira is,
— rendezvényszervezői felelősségbiztosítás,
— munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása,
— kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra, melyeket munkagéppel, targoncával, daruval, vagy munkagépként
használt gépjárművel – a forgalomban való részvétel nélkül – munkavégzés során okoznak,
— munkagép: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem
szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.
2. Felelősségbiztosítási záradék az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában:
— retroaktív fedezet. A biztosítási fedezet kiterjed a szerződés kockázatviselés kezdő napját megelőző 1 évben
okozott és a jelen szerződés kezdetét megelőzően bekövetkezett előzmény biztosítónál nem bejelentett károkra
is,
— a biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a biztosítás hatálya alatt történt, de a kiterjesztett
bejelentési időszak alatt bejelentett károkra. Kiterjesztett bejelentési időszak a biztosítás megszűnését követő 1
év,
— az ingatlanbérlői és ingatlanbérbeadói felelősségbiztosítás kiterjed a nem üzleti célokra kiadott ingatlanok
esetében bekövetkező bérlői és bérbeadói felelősségi károkra, valamint biztosítási fedezetet nyújt az épületen
belüli fűtési, vízmelegítési rendszerek, valamint víz és csatorna vezeték rendszerek törése, repedése miatti
felelősségi károkra is.
3. Kombinált limit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában: 50 000 000 HUF/kár és 50 000 000 HUF/
év.
4. Szublimit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában:
— közútkezelői minőségben okozott károk 5 000 000 HUF/kár/év,
— sorfák, parkfenntartói minőségben okozott károk 5 000 000 HUF/kár/év,
— önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása 10 000 000 HUF/kár és 50 000 000 HUF/év,
— munkáltatói felelősségbiztosítás 10 000 000 HUF/kár és 20 000 000 HUF/év,
— közfoglalkoztatottak által okozott károk 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év,
— termékfelelősség biztosítás 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év,
— oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során okozott károk felelősségbiztosítása 5 000 000 HUF/kár
és 10 000 000 HUF/év,
— az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő károk 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év,
— az önkormányzat által kezelt és fenntartott utak kezelése, tisztítása, síkosság mentesítése során okozott
károk felelősségbiztosítása 5 000 000 HUF/kár/év,
— az önkormányzat által kezelt és fenntartott parkok működtetése során okozott károk felelősségbiztosítása 5
000 000 HUF/kár/év,
— rendezvényszervezői felelősségbiztosítás 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év,
— munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk 5 000 000 HUF/kár/év.
5. Önrészesedés az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában:
— személyi sérülés esetén 0 HUF,
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— dologi károk esetén, 10 %, min. 10 000 HUF,
— a felelősségbiztosítási fedezetet kérjük kiterjeszteni az összes, az adatközlőben szereplő saját és bérelt
ingatlant használó, üzemeltető, illetve tevékenységet folytató Önkormányzati intézményre.
6. Díjszámítás alapja az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában:
— éves nettó árbevétel összesen (2015): 19 448 555 000 HUF,
— állami támogatás: 1 781 730 000 HUF,
— egyéb bevétel: 17 666 825 000 HUF,
— foglalkoztatottak száma (2015): 1 538 fő,
— éves bruttó bérköltség (2015): 4 284 584 000 HUF,
— a fentieken túl a közfoglalkoztatásban résztvevők száma (2015): 371 fő,
— a fentieken túl a közfoglalkoztatásban résztvevők éves bruttó bérköltsége (2015): 260 000 000 HUF,
— kiadmányozási jogkörrel rendelkezők száma (2015): 70 fő.
7. Kárstatisztika az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában: a részletes kárstatisztikát a II.A., II.B., és
II.C. számú melléklet tartalmazza.
8. Ismertető a sportsátorról: a sportsátor részletes ismertetését a III. számú melléklet tartalmazza.
9. Évközi módosításra vonatkozó záradék: év közben történő módosítások esetében a vagyonértékek
változásakor változatlan díjtétel mellett a biztosítási összeg arányában változik a biztosítási díj.
10. Kárrendezési záradék.
1) Vagyonkár esetén a jogalap tisztázása után a Biztosított kérésére kárelőleg kerül kifizetésre a Biztosítottak
számára, 50 000 000 HUF várható kártérítési összeg erejéig, függetlenül a káresemény fajtájától a jogalap
tisztázását követő 5 napon belül. Ennek mértéke a várható kártérítési összeg 50 %-a.
A kárkifizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Biztosítottak és megbízottja részére a kár
lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a Biztosító a kifizetett kártérítési
összegről. Amennyiben a Biztosítottak vitatják a kárlezáró levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadják
el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől a
biztosítás hatálya alatt bármikor kérhetik a kárügy felülvizsgálatát és a biztosítóval való személyes egyeztetést
mindannyiszor míg erre a biztosított igényt tart. Az egyeztetésen a Biztosító minden egyes esetben köteles részt
venni.
A Biztosító köteles a szerződés hatálya alatt bármikor kárstatisztikát szolgáltatni az alábbiak szerint:
— bejelentett károk: káresemény ideje, helye, biztosítási esemény megnevezése, károsult neve,
— lerendezett károk: kifizetés ideje, kártérítés nagysága, utalás iránya,
— elutasított károk: indoklás,
— függő károk: indoklás.
2) Kárrendezési idő záradék: a kárrendezési idő két időszak összege, az első időszak a kár bejelentésétől
a kárfelmérésen keresztül a biztosító által ügyfél részére megküldött levél időpontjáig tart, melyben értesíti
az ügyfelet a kárrendezéshez szükséges dokumentumokról. A második időszakasz az összes szükséges
dokumentum biztosítóhoz történt beérkezésétől a kár kifizetéséig tart. Az ajánlatban a kárrendezési időként a
fenti 2 időszak összegét egész napokban adjuk meg.
A kárrendezési idő: 3 munkanap + 3 munkanap = 6 munkanap.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 33 (a szerződés megkötésétől számítva)
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: értékelési részszempontként kerül értékelésre.
Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződésben vagy a
szerződés mellékletében rögzített bármely határidőt elmulasztja.
A késedelmi kötbér mértéke: ajánlattevő vállalásának megfelelően, de minimum az adott részfeladatra
vonatkozó határidő késedelmes részteljesítése esetén 3 000 HUF naptári naponta, de maximum 8 000
HUF minden megkezdett naptári napra. Ajánlatkérő a 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést súlyos
szerződésszegésként értékeli, és a szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós
elállás vagy felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az anyagi fedezet összege a 2016–2018. évi költségvetésből fog
rendelkezésre állni. A szerződés pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő biztosítási díjat az elfogadott ajánlat szerint fél évente (6 havonta) előre fizeti meg átutalással
nyertes ajánlattevő számlája ellenében az alábbiak szerint:
— alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. §
(1) és (2) bekezdés szerint,
— alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-
ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
— az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §,
— a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
— az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
— a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában
[Kbt. 35. § (9) bekezdés].

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése valamint a 4. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában a Kbt. második része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-ra.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. Ajánlattevő csatolja a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak – csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 12 hónap során vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlájára
vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megküldésétől nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező
tartalommal:
— a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma,
— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó
sorba állítás volt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás
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vonatkozópontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek vagy
amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a IV. fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. fejezetben említett igazolási módok
az V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
valószerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a
39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,a
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben bármely számlavezető
pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint az élő számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Sorba állítás fogalmán Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. §.
25. pontjában foglaltakat érti.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év jelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
(3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó referencia
igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
— az ellenszolgáltatás nettó összegét HUF-ban,
— a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),
— a teljesítés helyét,
— a teljesített szolgáltatás leírását,
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő
csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként
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saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében
meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés
mértékét százalékban vagy HUF-ban.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-
ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a
39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) második része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M1) a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben legfeljebb 2 db szerződés keretében nyújtott legalább összesen 30 000 000 000
HUF biztosítási összeget elérő vagyon- és felelősség biztosítási szolgáltatási referenciával, melyben az
ellenszolgáltatás összege összesen elérte a nettó 50 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek kezdési és
befejezési dátuma is a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül esik.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
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III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: nem

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Teljes biztosítás éves nettó díja. Súlyszám 90
2. Vagyonbiztosítás – Limit I. vagyoncsoport – Viharkár önrész (nettó HUF) (Az ajánlati elem legkedvezőbb
szintje: nettó 0 HUF, legkedvezőtlenebb szintje: nettó 20 000 HUF). Súlyszám 4
3. Vagyonbiztosítás – Limit II. vagyoncsoport – Viharkár önrész (nettó HUF) (Az ajánlati elem legkedvezőbb
szintje: nettó 0 HUF, legkedvezőtlenebb szintje: nettó 20 000 HUF). Súlyszám 4
4. Vagyonbiztosítás – Limit (Fák és gallyak vágási és elszállítási költségeinek kártérítési limitje) (nettó HUF)
(minimum: 1 000 000 HUF) (Az ajánlati elem minimum értéke: nettó 0 HUF, legkedvezőbb szintje: nettó 4 000
000 HUF). Súlyszám 2
5. Napi késedelmi kötbér vállalása az adott határidővel kapcsolatos feladatokra a minimum (nettó 3 000 HUF/
nap) felett (biztosítási körönként), ajánlati elem minimum értéke: nettó 0 HUF/nap, legkedvezőbb szintje: nettó 5
000 HUF/nap). Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.3.2016 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.3.2016 - 12:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.3.2016 - 12:00
Hely:
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Ész-Ker Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 83., tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a
Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti
személyek lehetnek jelen.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati
nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 1
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
5. Részajánlattétel: a Kbt. 61.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívás II.1.8) pontjának kiegészítéseképp
közli, hogy részajánlattételt az alábbi indokokra figyelemmel nem biztosít. A gazdasági, műszaki és minőségi,
illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította,
hogy a közbeszerzés több részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel,
a megvalósítandó feladatokhoz kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva, adott esetben több
szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.
6. Teljesítés időtartama: ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés időtartama a Szerződéskötés időpontjától
számított 33 hónap.
7. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően
elkészítenie és benyújtania:
a. az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első
vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell
írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b. az ajánlat oldalszámozása 1-el kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
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c. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d. az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá 3 db a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani;
e. az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
f. az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
g. a zárt csomagon „Ajánlat – Vagyon – és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat részére",
valamint „Csak a közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel“ megjelölést kell
feltüntetni.
8. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg (P1.–M1.).
10. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles
elfogadni [Kbt. 47. § (2) bekezdés].
11. Irányadó jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
12. Közös ajánlattétel: közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Amennyiben több gazdasági
szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor csatolniuk kell az erre vonatkozó
megállapodást. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
13. Aláírás igazolása: az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
14. Változásbejegyzés: ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az
ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
15. Projekttársaság: ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában [Kbt. 35. § (9) bekezdés].
16. Irányadó idő: a jelen felhívásban megadott időpontok a közép-európai időzóna szerint értendők.
17. Hiánypótlás: ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak
megfelelően biztosítja.
18. Átszámítás, árfolyamok: a nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a
Magyar Nemzeti Bank által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az
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átszámítás alapját. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő székhelye szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
devizaárfolyamon számított EUR ellenérték képezi az átszámítás alapját a fentiek szerint. Referenciák
esetében az azok teljesítésekor hatályos árfolyamot kell az ajánlattevőnek figyelembe venni. A releváns
devizaárfolyamra vonatkozó információt az ajánlathoz csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az
átváltást az ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában, ezen feladat nem képezi ajánlatkérő feladatát.
19. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
20. A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi
oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/
kozbeszerzes
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása az
A melléklet II. pontjában megadott e-mail címre és/vagy faxszámra. Közös ajánlattétel esetén elegendő 1
ajánlattevőnek visszaigazolni a dokumentáció letöltését.
A közbeszerzési dokumentumok letöltését a gazdasági szereplőnek a letöltött közbeszerzési dokumentumok
4. kötetében kiadott, kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló nyilatkozat lebonyolító szervezetnek történő
megküldésével faxon (+36 17896943) és/vagy e-mailen (titkarsag@eszker.eu ) kell igazolnia.
A dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozatot a letöltéstől számítva haladéktalanul a lebonyolító szervezet
rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt
letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse.
A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a
letöltésről szóló visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő
tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
21. Tájékoztatjuk érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a biztosítási szerződést Ajánlatkérő által meghatározott
alkusz fogja kezelni.
22. Jelen közbeszerzési eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoka
a következő: a felelősségbiztosítás nyújtására irányuló biztosítási szerződés Józsefvárosi Önkormányzat
részére tárgyú közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevővel
kötött szerződés alapján a biztosító kockázatviselésének időtartama 1.3.2014 napjától 29.2.2016 24:00
óráig tart. Tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (továbbiakban: Kbt.) 81. §-ban foglaltakra
az eljárás lefojtatásának időtartama a biztosító kockázatviselésének időtartamát jelentősen meghaladná,
amelynek következtében az Önkormányzat feladatellátása veszélybe kerülne. A feladatellátás biztosításának
elengedhetetlen követelménye, hogy az Önkormányzat vagyontárgyai (pl. számítástechnikai eszközök)
rendeltetésüknek megfelelő használatra alkalmas állapotban legyenek. Egy esetleges előre nem látható
káresemény bekövetkeztében a vagyontárgyak megsemmisülhetnek, amelynek következtében a feladatellátás
nem biztosítható megfelelően. A szerződés keretében a biztosító a káreseményből eredő kár esetén az
Önkormányzat részére szolgáltatást, azaz kártérítést nyújt, így mentesíti a biztosítottat a vagyontárgy
károsodása miatt elszenvedett vagyoni hátrány alól. Biztosítási szerződés hiányában a vagyontárgyakban
bekövetkezett esetleges károkat az Önkormányzat csupán önerőből elhárítani nem tudja. Ennek megfelelően
az önkormányzati feladatellátásának folyamatos biztosítása érdekében indokolt a Kbt. 81. § (10) bekezdése
értelmében a gyorsított nyílt eljárás lefolytatása.
23. Az ajánlathoz kitöltött tételes díjtétel táblázatot csatolni kell az alábbi tételekkel:
— tűz és elemi károk – alap és kiegészítő kockázatok,

http://www.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes
http://www.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes
mailto:titkarsag@eszker.eu
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— betöréses lopás,
— üvegkár.
A díjtételek nem értékelési részszempontok. Amennyiben a szerződés időtartama alatt változik a biztosítandó
vagyontárgyak köre, ezáltal a biztosítási összeg, akkor ezen díjtételek alapján automatikusan módosítják
a biztosítás díját – mely már előre rendezésre kerül a szerződésben. A megadott díjtételek a szerződés
időtartama alatt nem változtathatók.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell saját Általános Szerződéses Feltételeit, de annak összhangban
kell állnia a közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal.
25. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
73.§ (4)–(5) bekezdéseiben foglaltakra.
26. Értékelési szempont: az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a
közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra.
Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány alapján, az alábbiak szerint:
1. teljes biztosítás éves nettó díja – súlyszám: 90;
2. vagyonbiztosítás – önrészesedés I. vagyoncsoport – viharkár önrész (nettó HUF). (Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: nettó 0 HUF, legkedvezőtlenebb szintje: nettó 20 000 HUF) – súlyszám: 4;
3. vagyonbiztosítás – önrészesedés II. vagyoncsoport – viharkár önrész (nettó HUF). (Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje: nettó 0 HUF, legkedvezőtlenebb szintje: nettó 20 000 HUF) – súlyszám: 4;
4. vagyonbiztosítás – limit (fák és gallyak vágási és elszállítási költségeinek kártérítési limite), (nettó HUF),
(minimum: 1 000 000 HUF), (Az ajánlati elem minimum értéke: nettó 0 HUF, legkedvezőbb szintje: nettó 4 000
000 HUF) – súlyszám: 2;
5. napi késedelmi kötbér vállalása az adott határidővel kapcsolatos feladatokra a minimum (nettó 3 000 HUF/
nap) felett (biztosítási körönként), ajánlati elem minimum értéke: nettó 0 HUF/nap, legkedvezőbb szintje: nettó 5
000 HUF/nap – súlyszám: 1.
Az ajánlatok rész-szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0–100 pont. A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi
elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül
megállapításra, 2 tizedes jegyre való kerekítés mellett kivéve pontazonosság esetén.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a
többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során esetében az egyenes arányosítás elvét
alkalmazza.
Az értékelés módszere képlettel leírva: P= – (Avizsgált/Alegjobb) x Pmax + 2xPmax, ahol:
— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
— Pmax: a pontskála felső határa,
— Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően 2 tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az ajánlatkérő az 2–3. értékelési rész-szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot
ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során esetében az egyenes arányosítás
elvét alkalmazza).
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Az értékelés módszere képlettel leírva: P= – (Avizsgált/Alegrosszabb)xPmax + Pmax, ahol:
— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
— Pmax: a pontskála felső határa,
— Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,
— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően 2 tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a
pontszámítás során).
Az ajánlatkérő az 4–5. értékelési rész-szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot
ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során esetében az egyenes arányosítás
elvét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint [KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6 2012. III.A.1.bb)
pontja].
Az értékelés módszere képlettel leírva: P=(A vizsgált/A legjobb) x (P max-P min)+P min, ahol:
— P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
— P max: a pontskála felső határa,
— P min: a pontskála alsó határa,
— A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,
— A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az értékelési rész-szempontok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban előre meghatározza,
hogy az 1. értékelési rész-szempont (teljes biztosítás éves nettó díja) esetében a nettó 30 000 000 HUF-ot
meghaladó összeget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívásban előre meghatározza,
hogy az 2. és 3. értékelési rész-szempont (vagyonbiztosítás – önrészesedés I. vagyoncsoport – viharkár önrész
és vagyonbiztosítás; önrészesedés II. vagyoncsoport – viharkár önrész) esetében a nettó 20 000 HUF-ot
meghaladó összeget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani.
Az 1. értékelési rész-szempont esetében ajánlatkérő nem fogad el 0 HUF-os megajánlást.
A 2. és 3. értékelési rész-szempontok esetében legkedvezőbb szintje: nettó 0 HUF(nettó 0 HUF megajánlás
esetén), melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.
A legkedvezőtlenebb szintje 20 000 HUF(nettó 20 000 HUF megajánlás esetén), melynél kedvezőtlenebbet
ajánlatkérő nem fogad el.
A 4. értékelési rész-szempont legkedvezőtlenebb szintje 1 000 000 HUF (nettó 0 HUF megajánlás esetén),
melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el. A 4. értékelési rész-szempont legkedvezőbb szintje:
nettó 5 000 000 HUF(nettó 4 000 000 HUF megajánlás esetén), melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a
kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő.
Az 5. értékelési rész-szempont legkedvezőtlenebb szintje nettó 3 000 HUF/nap (0 HUF/ nap megajánlás
esetén), melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el, legkedvezőbb szintje: nettó 8 000 HUF/nap (5 000
HUF/ nap megajánlás esetén), melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot
kapja az ajánlattevő.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a
felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette.
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27. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján került közzétételre.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
26.2.2016
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