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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156352-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások
2016/S 089-156352
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Józsefvárosi Önkormányzat
AK03549
Baross utca 63–67.
Budapest
1082
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Balla Katalin
Telefon: +36 14592123
E-mail: ballakata@jozsefvaros.hu
Fax: +36 14592123
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jozsefvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.jozsefvaros.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Ész-Ker Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jozsefvaros.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Ész-Ker Kft.
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Pasaréti út 83.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jozsefvaros.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére.

II.1.2)

Fő CPV-kód
66510000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
66510000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, Magyarország.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei részére.
I. Vagyonbiztosítás:
1. igényelt fedezetek az I. és II. vagyoncsoportok vonatkozásában;
2. igényelt fedezet a III. vagyoncsoport vonatkozásában;
3. biztosítási összeg:
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I. Vagyoncsoport – Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei – új értéken
Összesen: 26 093 633 151 HUF;
II. Vagyoncsoport – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken. Összesen: 35 605 797 000 HUF;
III. Vagyoncsoport – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken. Összesen: 548 021 170 HUF;
I. II. III. Vagyoncsoport összesen: 62 247 451 321 HUF.
II. felelősségbiztosítás:
1. igényelt fedezetek az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában;
2. felelősségbiztosítási záradék az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában;
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;
5. önrészesedés az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában;
6. díjszámítás alapja az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában;
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,- Ft 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 két időszak összegét egész
napokban adjuk meg.
A kárrendezési idő: 3 munkanap + 3 munkanap = 6 munkanap.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: Vagyonbiztosítás – Önrészesedés I. vagyoncsoport – Viharkár önrész (nettó HUF) /
Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Vagyonbiztosítás – Önrészesedés II. vagyoncsoport – Viharkár önrész (nettó HUF) /
Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Vagyonbiztosítás – Limit (Fák és gallyak vágási és elszállítási költségeinek kártérítési
limite) (nettó HUF) (minimum: 1 000 000 HUF) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Napi késedelmi kötbér vállalása az adott határidővel kapcsolatos feladatokra a
minimum (nettó 3000 HUF/nap) felett (biztosítási körönként) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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
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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. §-okra.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie!
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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
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. §-ában 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. §-a 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.
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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.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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.
§ (1)–(2) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó
referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat:
— az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban,
— 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.
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. §-a 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.

07/05/2016
S89
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

6 / 10

HL/S S89
07/05/2016
156352-2016-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

7 / 10

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 három 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.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
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.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A korábbi közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés 30.7.2016-án lejár. A feladatellátás biztosításának
elengedhetetlen követelménye, hogy az Önkormányzat vagyontárgyai rendeltetésüknek megfelelő használatra
alkalmas állapotban legyenek. Egy esetleges előre nem látható káresemény bekövetkeztében a vagyontárgyak
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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.
IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/05/2016
Helyi idő: 12:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/05/2016
Helyi idő: 12:00
Hely:
ÉSZ-KER Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 83., tárgyaló.
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)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

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. A Kbt. 47. §
(2) bekezdése.
3. Alvállalkozók: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint.
4. Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
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5. Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés irányadó. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés irányadó.
6. Részajánlattétel: Ajánlatkérő részajánlattételt nem biztosít: közbeszerzés több részére történő ajánlattétel
nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel (lásd dokumentáció)
7. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania.
8. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg (P1–M1).
9. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).
10. A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei.
11. Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
12. Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába
bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
13. 321/2015. Korm. rendelet 13. § szerint. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek benyújtani.
14. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
15. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
16. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően
biztosítja
17. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az
ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját.
18. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. § alapján.
19. A közbeszerzési dokumentumok átvétele: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi
oly módon, hogy azokat közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/
kozbeszerzes
20. A biztosítási szerződést Ajánlatkérő által meghatározott alkusz fogja kezelni.
21. Az ajánlathoz kitöltött tételes díjtétel táblázatot csatolni kell.
22. A legjobb árérték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) a közbeszerzési dokumentációban részletezettek
szerint. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás módszerét; 2–5. értékelési részszempont esetében az egyenes
arányosítás elvét alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján előre meghatározza, hogy az 2. és 3. értékelési
részszempont esetében a nettó 20 000 HUF-ot meghaladó összeget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné fog nyilvánítani. A 4. értékelési részszempont legkedvezőtlenebb szintje 1 000 000 HUF (nettó 0
HUF megajánlás esetén), melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el. Az 5. értékelési részszempont
legkedvezőtlenebb szintje nettó 3 000 HUF/nap (0 HUF/ nap megajánlás esetén), melynél kedvezőtlenebbet
ajánlatkérő nem fogad el.
23. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)–(5) bekezdéseiben foglaltakra.
24. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell saját Általános Szerződéses Feltételeit, de annak összhangban
kell állnia a közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
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Riadó utca 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

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

VI.4.4)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
04/05/2016
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