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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros Önkormányzat Képviselő.testül
Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

etének

3
ELŐTERJEszTEs

a Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. december 16-i iiléséľe

Táľgy: Javaslat ,,Vagyon - és felelősségbiztosítĺás nyr'ijtásáľa iľányu|ó biztosítási szerződés Józsefváľo-

si ońiormányzat réśzśre,, tárgyÍtkĺjzbeszerzési eljáľás ajánlati felhívásának módosítására

Előterjesző: qľ. Mészźr Erika a|jegyzo
Készítette: ESZ-KERKft..,JegyzóiKabinet
A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés el fo gadásáh oz egy szeru szzv azattöbbsé g sztiksé ges.

Mellékletek.. I. sz. ď1ánlati felhívás
2. sz. módosítási kérelem

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Józsefurárosi ÖnkormányzatKépviselo-testülete a337/2OI3. (Ix.ts.) szÁműhatźrozatźnak 3. pontjában

úgy döntött, hogy a Budapóst Főváios VIII. keľĺilet Józsefuárosi Önkoľmányzat2 éves idĺjszakľa vagyon-, és

ľe-telosseguiĺos=ňási, tovđbbá gépjáľmu casco biztosítasi szolgáltatasra közbeszerzési eljárást indít.

A szolgáltatás becsült éľtékét évente bruttó 30.000.000 foľintban, f évre összesen bruttó 60.000.000 forint-

ban állapítja meg' ezen összegľe 2oI4.fO|5. évi költségvetések terhére előzetes kö'telezettséget vállalt,

melynek fedezetéül az onkormźnyzat saját bevételét jelölte meg.

A fenti összegből évente 2 millió Ft a gépjármu biaosítrásokhoz szükséges. A varyon _ és felelosségbiztosĹ

tás becsiilt éľtéke 2 évre 56 millió Ft.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 13|f/20|3. (XII.02.) szźmű határozatában döntött anól,

hory a |čözbeszerzésekról szólďzott. eui CVIII. törvény (Kbt.) második része szerinti (uniós érté|<hatfut

eleio; ko"teszerzési eljaľrást folýat le és elfogadta az ajźn|attéte|i felhívást, valamint az ajźtl.iattételi doku-

mentációt.
A felhívĺás azEurőpaiunió (TED) hivatalos |apjában 2013. december 1l-én a20I3lS f40-4I7683 számon

megi elent, me|y az elóterj esztés ] . sz, mellékletét képezi.

Ezt követoen az onkorm ányzatbiaosíĺĺsi alkuszą a COVERITAS Biztosítrási A|kusz és Tanácsadó Kft. a

megjelent felhívás módosítĺását kezdeményezte (2. sz. melléklet).

il. A beteľjesztés indoka

A CoVERITAS Biztosíĺási Alkusz és TanácsadóKfr,, az ajźn|ati felhívás III.2.) Részvételi feltételeke vo-

natkoző előíľasok tekintetében javasolja a felhívás módosítrását, melyről a döntéshozatal a Vĺárosgazdźikodá-

si és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

ilI. Tényállási adatok

Az ajźn|ati felhívás III.2) pont Részvételi feltételek III.2.1.) poÍfi az ajáĺůattevolrészvételľe jelentkezo sze-

mélyes helyzetére vonatkůó adatok (kizźtő okok), ideéľtve a szakmai és cégnyilvántartĺásokba történő be-

jegyzésre vonatkozó előírásokat hatátozza meg.
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Akizźrő okok között szerepel a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d) pontja is, me|y a CoVERITAS Biztosítĺási
Alkusz és Tanácsadó Kft. szerint ,,....nag/ban korlátozzą a verseny lehetőségét és ezóltal a piacon elérhető
le gj obb aj ánl at kĺválas zt ás át..'',

A Kbt. hivatkozott rendelkezései:
,57. s Q) Az ajánlatkérő az eljárást megindítófelhívásban előírhaĺja, hogl az eljárósban nem lehet aján-
lattevő, részvételre jelentkező, alvóllalkozó, illene nem vehet részt az alkalmassóg igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki

a) gazdasági vagl szalcrnai tevěkenységével knpcsolatban - öt ěvnél nem ľégebben meghoztstl - jogerŰs
b ír ó s ági ít é l et b en me gól l ap ít ott j o gs z ab áIys ér t és t lav etett e l ;

b) a Tpvt. 11. $-a, vag/ Clz Európai Unió Műkadéséről szóló Szerződés I01' cikke szerinti - öt évnél
nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versen1lfelüg,leleti hatórozatban vagl a versenyfelü-
głeleti hatórozat bírósági felalvizsgólata esetén a bírósóg jogerős és végrehajtható hatórozatában meg-
állapított és bírsággal sújtottjogszabĺźlysértést követett el versenyeztetési eljárós során; vagł ha az ajón-
lattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatósóg vagł bírósóg - öt évnél nem régebben - jogerősen
mególlapította, és egłúttal bírsógot szabott ki;',

A Kbt. fenti rendelkezésének a|ka|mazása lehetóség, az ajźln|atkérő mérlegelési jogköľébe taľtozit hogy
ezen elĺĺírást a|ka|mazza-e vagy sem, melyet az ESZ-KER Kft. megerősített. Amennyiben a Bizottság a mó.
dosításravonatkozójavaslatotelfogadją akkor azĄán|atifelhívásnak aKbt.57. $ (1) bekezdés a)-b) pontjá-
ra vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Bizottság dönt a ,,Vagyon _ és felelősségbiaosítas nyújtásrĺra irányuló biztosítási szerződés Józsefuárosi
onkoľmányzatrészére,, táÍEyűközbeszerzési eljárás ajén|ati felhívásának módosítasáról.

v. Diintés célja' pénzügyi hatása

Az onkormányzat és intézrnényei összesen 61.076.739.420 Ft értékíi vagyoncsoportjźlrairányuló varyon és

felelősségbiztosításĺának biztosítrása. A biztosítással a felmerülő káľok nagyon mértékű megtérülése éľhető el.

Fedezetét a Képviselő-testület a 337 /20|3. (Ix. 18.) száműhatározatźtban biztosította.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet ĺsmertetése

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és MűködésiSzabźůyzatráról szóló 25/f013 (v.27.) önkormányza-
ti rendelęt 4. melléklet 1.1. pont l.1.3. alpontj aszerint a Városgazdálkodasi és Pénzüryi Bizottság dont köz-
beszerzési ĺigyekben az e|jźłrás megindításráról' eredmény megállapítrásźlrő|, beszerzési ügyekben az ered-
mény me gál |apitásár ő|.

Kéremaza|źbbihatározati javaslatelfogadását.

H,łľÁnoz'ą'TI JAvA sLAT

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság a ,,Vagyon _ és felelősségbiztosíttÍs nyújtósdra Írdnyuló
szerződés Józsefvdrosi onkoľmdnyzaÍ rtĺszéľe,, táľgyú kijzbeszerzési eljáľásban úgy diint, hogy

I. a 2013/3 240-417683 aján|ati/részvételi felhívást módosítja oly módon, hogy a Kbt. 57. $ (l) bekezdés

a)-b) pontj áľa vonatkozó rendelkezéseket törli.

Felelos: polgármester
Hatáido: 2013. december 16.

2. felkéri a polgáľmesteren keresztĺil azÉsz-rnR Kft.-t akőzbeszerzśsi dokumentźrciőban az 1. pontban

foglaltak źńvezetésére és a módosítás megielenésére vonatkozó intézkedések megÍételéľe.

Felelős: polgáľmester
Határidĺĺ: 2013. december 16.

2



A döntés végrehajtását végzo sznrvezeti egység: Ész-rBR Kft'., Jegyzói Kabinet
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén aze|oterjesztés előkészítójénekjavaslataaközzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, 2013. december 13.

ł, ,/,)*V f,*,/f
dr. Mészar Erika

a|jegyzó

xÉszÍrnrrn : ĺrcyzoĺKABINET, Ész-xpR rľr.
LpÍnľa: ĺĺcyzolKABINET
PÉNzÜcyl FEDEzETET lcÉtvypI.: aÄ J.,;l,. Lä b, ': !Á ,

JoclroľrnoLL: wł*.Ł. ?---_ í'.
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Tagállamok - Szo|gá|tatásra irányu|ó szerződés . Ajánlati fe|hívás - Nyí|t eljárás 1/].3

Ez a hirdetmény a TED webo|da|án: http://ted.europa.eu/ud|?uri=TED:NoT|CE:4L7683-2ot3:TEXTHU:HTML

Magyarország.Budapest: Biztosítási szo! gáltatások
2013tS 240-4t7683

Aián|atilrészvételi Íe| hívás

SzoIgátatásmeg rend elés

2oo4lLB|EK iránye|v
|. szakasz: Ajánlatkérő
|.1) Név' cím és kapcsolattartási pont(ok)

Józsefuárosi Önkormányzat
4K03549
Baross utca 6F67.
címzett: dr. Bal|a Kata|in
1082 Budapest
MAGYARoRSZÁG
Telefon: +36L4592I23
E-mail : ballakata@jozsetuaros. hu

Fax +36 13136696
lnternetcím(ek):
Az aján|atkérő á|ta|ános címe: Www.jozsefu aros. hu

A fe|használói o|da| címe: wrłmĺ.jozsefuaros.hu
További inÍormáció a következő címen szerezhető be:

Ész-Ker Kft.

Pasaréti út 83.

Címzett: Takács Anasztépia
1026 Budapest
MAGYARoRsZÁG
Telefon: +36 L7888931
E-mail: takacs@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 Ze|enay Krisztina, irodavezető
1026 Budapest
MAGYARoRsZÁG
Telefon: +36 17888931
E-mail : titkarsag @ eszker.eu
Fax: +36 L7896943
Az aián|atokat vagy részvéte|iielentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Ész-Ker Kft.

LIlLzlzoL3 s240 Tagá|lamok - Szo|gáltatásra irányu|ó szerződés - Aján|ati fe|hívás. Nyí|t e|járás 1/13

http://ted.europa'eu/TED Kiegészítés az Európai Unió Hivata|os Lapjához



HL/S S24O
LLlIzlzoL3 Tagá||amok - Szo|gáltatásra irányu|ó szerződés - Aján|ati Íelhívás - Nyílt e|járás 2lL3
417683-201_3-HU

Pasaréti út 83.
Címzett: Ze|enay Krisztina, irodavezető
1026 Budapest
MAGYARoRsZÁG
Tclcfon: +36 17888931
E-mail : titkarsag @ eszker.eu
Fax: +36 17896943

1.2) Az aiánlatkérő típusa
Regioná|is vagy he|yi irodďhivata|

l.3) Fő tevékenység
Á|taĺános közszo| gá|tatások

|.4) Beszerzés más aiánlatkérők nevében
Az aján|atkérő más aján|atkérők nevében végzi a beszerzést nem

ll. szakasz: A szerződés tárgya
||.1.) Meghatáľozás

Il.]..]-) Az ajánlatkérő á|tal a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vagyon- és fe|elősségbiztosítás Józsefuárosi onkormányzat részére.

||.L'2) A szerződés típusa és a te|jesítés helye
SzoIgá|tatásmegrendelés
Szo|gá|tatási kategória száma 6: PénzÜgyi szolgá|tatások a) Biztosítási szolgá|tatások b) Banki és befektetési

szoIgá|tatások
A te|jesítés helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
NUTs-kód HU101

||.]..3) Közbeszerzésre, keretmegá|lapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

l|'1'4) Keretmegál|apodásravonatkozó információk

ll.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vagyon- és fele|ősségbiztosítás nyújtására irányu|ó biztosítási szerződés Józsefuárosi Önkormányzat
részére.

I|.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (cPV)
66510000

Il.1.7) A közbeszerzési megá||apodásra (GPA) vonatkozó inÍormációk
A szerződés aközbeszerzési megá||apodás (GPA) hatá|ya a|á tartozĺk igen

!|.]..8) Részek
A beszerzés részekbőlá||: nem

Il.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
E|f o gad h atók Vá|tozatok (aĺtern atív aj án |atok) : nem

||.2) Szerződésszerintimennyiség
||.2'L) Teljesmennyiség:

Biztosított: Budapest Főváros V|l|. ker. Józsefuárosi onkormányzat és intézményei

Kártérítés alapja: új érték
Kockázatviselés kezdete: 1.3.2014.. 00:00

IlIL2l2o73 s240 Tagá||amok. Szo|gá|tatásra irányu|ó szerződés - Aján|ati fe|hívás. Nyí|t e|járás 2lI3
http:/ited.euľopa.eu/TED Kiegészítés az Európai Unió Hivata|os Lapjához



HL/S S24O
LLlĹzlzoI3 Tagá|lamok. Szo|gá|tatásra irányuló szerződés - Aján|ati Íelhívás - Nyílt e|járás 3lL3
417683-2013-HU

Évfordu|ó: minden évben a kockázafuiselés kezdetének a napja

Kockázatvise|és címe: |/A, |/B, |lC, |lD számú me||éklet szerint
DíjÍĺzetés módja: átuta|ás
Tartam: 2 év (24 hónap) L.3.2o14, _29.2.2oL6-ig

l. Vagyonbiztosítás
1. |génye|t fedezetek az |. és l|. vagyoncsoportok Vonatkozásában
Alap és Kiegészítő kockázatok' 8 000 000 000 HUF/kárlév
_rűz, robbanás-és összeroppanás és elemi károk fedezete (vihar, jégverés, hónyomás, fe|hőszakadás, árvíz,
földrengés, vi||ámcsapás, villámcsapás másod|agos hatása á|ta| okozott károk fedezete.)

- |smeret|en jármű okozta károk fedezete

- Vezetéke s vízkár Íedezete

- Dugu|áskárok fedezete

- Üvegbiztosítás minden ÜVegtípusra és méretre 4 000 000 HUF/kárlév

- Betöréses ĺopás- és rab|ás eĺső kockazatra 50 000 000 HUF/kárlév

- Készpénzbiztosítás

- KÜ|döttrab|ás 500 000 HUF/kárlév

- Szándékos rongálás 1 000 000 HUF/kár és 3 000 000 HUF/év

- lntézmények be|ső udvarain ta|á|ható szabadban |évő vagyontárgyak, szabadban lévő játszótéri eszktizök,
szabadban |évő em|ékművek, em|éktáb|ák, szobrok, díszkutak, feszü|etek és szökőkutak szándékos rongá|ása

1 000 000 HUF/kár és 3 000 000 HUF/év

- E|ektromos áramingadozásábó|, és/vagy tú|feszri|tségébő| eredő károk 5 000 000 HUFlkárlév

- E|ektromos berendezésekben ke|etkezett tűzkáĺok 5 000 000 HUFlkárlév

- Biztosítási esemény kovetkeztében károsodotUszennyeződött hivata|os iratok

he|yreá||ítása, tisztítása ésivagy szárítása 5 000 000 HUFlkárĺév
Betöréses |opás esetén a kártérÍtési limit minimá|is mechanikai védelem meg|éte esetén:

5 000 000 HUF/kár és ].0 000 000 HUF/év
2. Díjszámítás a|apja
t. Vagyoncsoport - Budapest Főváros V|||. ker. Józsefuárosi Önkormányzat és intézményei - új értéken

Épü|etek, építmények, továbbá btjlcsődék, óvodák, ill. iskolák L9 2L6 987 059 HUF
belső udvaraiban te|epített, szabadtéri rendeltetésű eszközei
Szabadban táro|t játszótéri eszközok 23 655 000 HUF
Gépek, berendezések, Íe|szere|ések 1500 529 71o HUF
Számítástechnikaĺ eszközök 558 427 L7 L HUF
Kész|et 326 895 600 HUF
Hangszerek 39 131 280 HUF
Készpénz 6 950 000 HUF
Előgondoskodás épÜ|eľe, be|eértve a vélet|enÜ| kife|ejtett te|ephelyeket ĺs 2 000 000 000 HUF
E|őgondoskodás minden, az |.-es Vagyoncsoportba soro|t ingóságokra 200 000 000 HUF
Mel|ékkö|tségek 50 000 000 HUF
Összesen: 23922 575 820 HUF
||. Vagyoncsoport - az a|ábbiak szerinti megbontásban új értéken.

1000/o-os onk. tu|ajdonú épÜletben |akások éshozzátartozó heĺyiségek 35 ].04163 600 HUF
Előgondoskodás épü|etre, be|eértve a vélet|enü| kife|ejtett te|ephe|yeket is: 2 000 000 000 HUF
Me||ékkö|tségek:50 000 000 HUF
Összesen: 37 L54 ]-63 600 HUF

IIlLzl2oL3 s24o Tagá||amok - Szo|gá|tatásra irányu|ó szerződés - Aján|atifelhívás. Nyí|t e|járás 3/13
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l. ||. Vagyoncsoport Összesen: 61 076 739 42o H|JF
3. Önrészesedés az |. vagyoncsoportra
_ Áha|ánosságban: az önrész mértéke nem |ehet 1oo ooo HUF-nál magasabb

- Betöréses |opás. és rab|ás e|ső kockázatra: az onrész mértéke nem lehet 100 000 HUF-ná| magasabb

- Vanda|izmus, szándékos rongálás: az önrész mértéke nem lehet J.00 000 HUF-ná| magasabb
_ Üvegtörés: 0 HUF
4. Önrészesedés a l|. vagyoncsoportra
_ Á|ta|ánosságban: az onrész mértéke nem |ehet 1-oo ooo HUF-ná| magasabb
_Vanda|izmus, szándékos rongá|ás: azonrész mértéke nem |ehet ].00 000 HUF-nálmagasabb

- Üvegtörés: 0 HUF
A biztosítandó vagyontárgyak összértéke 61 076 739 420 HUF
| |. Fe|e|ősségbiztosítás
1. Igényelt fedezetek az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában

- Tevékenységi Íeĺelősségbiztosítás kiterjesztve a kozfog|a|koztatottakra is
_ Munká|tatói fe|e|ősségbiztosítás kiterjesztve a kcizÍog|a|koztatottakra is
_ Bér|ői Íe|elősségbiztosítás

- Bérbeadói fe|e|ősségbiztosítás

- Önkormányzati a|ka|mazottak fele|ősségbiztosítása

- Szo|gátatói Íe|e|ősségbiztosítás kiterjesztve a kozfog|a|koztatottakra is

- Az Önkormányzati Vagyon, va|amint az Önkormányzat álta| kezett idegen tulajdonú Vagyon Üzeme|tetésébő|
eredő 3. szemé|yeknek és a szerződéses jogviszonyban ál|óknak okozott károk fele|ősségbiztosítása

-Közútkeze|ői 
minőségben okozott károk szemé|yi sérüléses és dologi károk fele|ősségbiztosítása

- Sorfák, parkfenntartói mĺnőségben okozott személyi sérü|éses és do|ogi károk fe|elősségbiztosítása

- Az Önkormányzat álta| keze|t és fenntartott utak keze|ése, tisztítása, síkosság mentesítése során, vagy azzal
tisszefüggésében ke|etkezett károk fe|elősségbiztosítása, ame|y kiterjed aszerződéses és 3. szemé|yeknek
okozott káraira is'

- Az Önkormányzat á|ta| keze|t és fenntartott parkok működtetése során, vagy azza| osszefÜggésben
ke|etkezett károk Íe|e|ősségbiztosítása, amely kiterjed a Íűkaszá|ás során a szerződéses és 3. személyeknek
okozott káraira is.

- oktatási, nevelési, gyermeke||átási tevékenység során okozott károk Íe|e|ősségbiztosítása, ame|y kiterjed

az Önkormányzat, Vagy Önkormányzati do|gozók Íelróható magatartásábó|, mu|asztásábó| eredő, tanu|óknak
okozott szemé|yi sérÜ|éses vagy do|ogi károkra, a tanu|ók á|ta| egymásnak okozott szemé|yi sérÜ|éses

és do|ogi káraira, va|amint a tanu|ók az onkormán}rzatnak okozott szemé|yi sérÜléses és do|ogi káraira. A
fe|elősségbiztosítás kiterjed továbbá a tanu|ók á|ta| aszerződéses és 3. személyeknek okozott káraira is'

- TerméHe|e|ősség biztosítás, ame|y kiterjed az Önkormányzati intézmények saját Üzeme|tetésű konyháiban

e|őál|ított é|e|miszerek, éte|/itaĺ á|tal okozott szemé|yi sérü|éses és do|ogi károkra, va|amint az Önkormányzati
intézményekben Íogyasztott, de beszállítótó| érkezett é|e|miszerek, éte|/ita| álta| okozott szemé|yi sérÜléses
és do|ogĺ károkra. A termékfelelősség biztosítás kiterjed továbbá az Önkormányzati intézményekben árusított

é|e|miszerek, éte|/ita| á|ta| okozott szemé|yi sértiléses és do|ogi károkra is. A termékfe|e|ősség biztosítás kiterjed

az el|átottaknak, tanulóknak, 3. személyeknek és szerződéses jogviszonyban áĺlóknak okozott káraira is.

- Rendezvényszervezői feĺe|ősségbiztosítás
2. Fe|e|ősségbiztosítási záradékaz Önkormányzat és intézményei Vonatkozásában

- RetroaktíV fedezet. A bĺztosítási Íedezet kĺterjed aszeĺződés kockázatvise|és kezdő napját mege|őző 1

évben okozott és a je|en szerződés kezdetét mege|őzően bekovetkezett e|őzmény biztosítóná| nem beje|entett

károkra is.
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_ A biztosítás beje|entési és kártérítési hatá|ya kiterjed a biztosítás hatá|ya a|att történt, de a kiterjesztett

bejelentési időszak a|att beje|entett károkra. Kiterjesztett bejelentési időszak a biztosítás megszűnését köVető 1

év.
_ Az ingatlanbér|ői és ingatlanbérbeadói fele|ősségbiztosítás kiterjed a nem üz|eti cé|okra kiadott ingat|anok

esetében bekovetkező bér|ői és bérbeadóĺ fe|elősségi károkra, vďamint biztosítási fedezetet nyújtaz épü|eten

be|ti|i fűtési, vízmelegítési rendszerek, vaĺamint víz és csatorna vezeték rendszerek tdrése, repedése miatti

Íe|e|ősségi károkra is.

3. Kombiná|t |imit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
50 000 000 HUF/kár és 50 000 000 HUF/év
4. Szub|ĺmit az onkormányzat és intézményei Vonatkozásában

-Közútkeze|ői 
minőségben okozott károk 5 000 000 HUF/kárlév

- Sorfák, parkfenntartói minőségben okozott károk 5 000 000 HUFlkárlév

- Önkormányzati alka|mazottak Íele|ősségbiztosítása 10 000 000 HUF/kár és 50 000 000 HUF/év
_ Munká|tatói fe|e|ősségbiztosítás ].0 000 000 HUF/kár és 20 000 000 HUF/év

- Közfog|a|koztatottak á|ta| okozott károk 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év
_ Termékfe|e|ősség biztosítás 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év

- oktatási, neve|ési, gyermeke||átási tevékenység során
okozott károk fe|e|ősségbiztosítása 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év

- Az önkormányzati Vagyon Üzeme|tetésébő| eredő károk 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év
Az Önkormányzat álta| keze|t és fenntartott utak keze|ése,

tisztítása, síkosság mentesítése során okozott károk Íe|e|ősségbiztosítása 5 000 000 HUF/kár/év

- Az ÖnkormányzaÍ' á|tal kezelt és fenntartott parkok műkodtetése

során okozott károk fe|e|ősségbiztosítása 5 000 000 HUF/kárlév

- Rendezvényszeĺvezői Íe|e|ősségbiztosítás 5 000 000 HUF/kár és 10 000 000 HUF/év
5. Önrészesedés az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
Szemé|yisértj|és esetén 0 HUF
Do|ogi károk esetén, Loo/o, min. 10 000 HUF
A fe|e|ősségbiztosítási fedezetet kérjÜk kiterjeszteni az összes, az adatkoz|őben szereplő saját és bére|t

ingatlant haszná|ó, Üzeme|tető, i||etve tevékenységet fo|ytató Önkormányzati intézményre.

6. Díjszámítás a|apjaaz Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
Éves nettó árbevéte|tjsszesen (201.3): ].6 052 508150 000 HUF

- államitámogatás: 28L4 469 000 000 HUF

- egyéb bevéte|: L3238 039 150 000 HUF
Fog|a|koztatottak száma (2oL3): L 643 Íő

Éves bruttó bérköltség (201-3): 3 840 633 000 HUF
A fentieken tú| a közÍogla|koztatásban résztvevők száma (201.3): 1'97 Íő

A fentieken tÚ| a közfog|a|koztatásban résztvevők éves bruttó bérkö|tsége (2013): 47 500 000 HUF
Kiadmányozási jogkörre| rende|kezők száma (2oI3): 7 4 tő

7' Évkozi módosításra Vonatkozó záradék
Évkozben történő módosítások esetében a vagyonértékek vá|tozásakor vá|tozat|an díjtéte| mel|ett a biztosítási

összeg arányában vá|tozik a biztosítási di'Gr egyes díjtételekre vonatkozó rész|etes aján|atot az aján|atban

csato|ni ke|| a dokumentációban megadott minta szerint!)

||.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Véte|ĺjog (opció): nem

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

l|.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés L.3.2oL4. Befejezés 29.2.2oL6

l!l. szakasz: Jogi. gazdasági. pénzÜgyi és műszaki infoľmációk
|||.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos Íeltételek

l||.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

l||.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek éslvagy hivatkozás a vonatkozó jogszabá|yi rendelkezésekre:
Aján|atkérő e|ő|eget nem Íizet. A biztosítási dl1az e|Íogadott ajánlat szerint évente előre kerÜ| kifizetésre
aján|attevő számlája e||enében.

Aján|atkérő az e||enszo|gá|tatás összegét a szám|ák kézhezvételét kovetően 30 napon be|Ü| te|jesíti. A szám|ák

a Kbt. ]-30. s (]-)' (5)-(6) bekezdésében előírtak szerint kerÜ|nek kiegyen|ítésre.

Az e|számo|ás és kifizetés pénzneme: HUF.
Aján|atké rő az e| | enszo| gá|tatást kizár ó|ag ban ki átuta|ássa| te|j es íti.

Aján|atkérő az e||enszo|gá|tatás te|jesítése során adózás rendjéről sző|ő 2oo3' évi XC||. törvény 36/A. s szerint
jár e|.

|||.]..3) A közĺis aiánlatot tevő nyertesek á|tď létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi szemé|y:
Aján|atkérő aze|Ąárás te|jesítésére gazdaságitársaság a|apítását kizárja'

|||.]..4) Egyéb kütönlegesfeltételek
A szerződés teljesítésére ku|önĺeges feltéte|ek vonatkoznak igen

A kü|ön|eges fe|téte|ek meghatározása'' Aszerződést biztosítókró| és a biztosítási tevékenységről szó|ó 2003.

évi LX' torvény hatá|ya a|áÍaĺtozó szervezet teljesíthetĺ, vagy o|yan szolgáltató, amely a fenti törvény hatálya

a|á tartozó szervezet szo|gá|tatását közvetíti.

)||.2) Részvételifeltételek

1||'2'L) Az ajánlattevőlrészvétetre je|entkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyi|vántartásokba ttirténő bejegyzésre vonatkozó előíľásokat is
Az a|ka|masság megíté|éséhez szükséges adatok és a megkcivete|t igazo|ási mód: Az e|járásban nem |ehet

ajánlattevő, alvál|a|kozó, és nem Vehet részt az a|ka|masság igazo|ásában o|yan gazdasági szereplő, aki a Kbt'

56. s (1) bekezdés a)-D h)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. S (1.) bekezdés a)*d), va|amint f) pontjának hatá|ya

a|á tartozik. Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. s (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.

A megkövete|t igazo|ási mid:
Aján|attevőnek a 310/2011. (X||. 23.) Korm. rendelet 2-11. s szerint kelĺ igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. 5

(1)-(2) bekezdésének, va|amint a Kbt. 57. 5 (1.) bekezdés a)-d)' va|amint f) pontjának hatá|ya a|á.

A|vá||a|kozó és a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

- aján|attevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében Íog|altaknak megfe|elően aján|atában csak nyilatkozni kcite|es

arró|, hogy a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. S (1) szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső

a|vá||a|kozót, va|amĺnt az á|ta|a a|ka|masságánakigazo|ására igénybe Vett más szervezet nem tartozik a Kbt'

56. s (1.) bekezdés szerinti kizáró okok hatá|ya a|á.

- aján|attevő a3LolzoLL. (X||. 23.) Korm. rende|et 10. s a|apján saját vá|asztása szerint:

a) saját nyi|atkozatot nyújt be arró|, hogy nem Vesz igénybe a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d)' va|amint f) pontja

szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót, va|amint az á|tala a|kaĺmasságának igazo|ására igénybe vett

más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), va|amĺnt f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá,

vagy
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b) az e|járásban megje|ö|t alvál|a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem je|ö|tekre az a) pont szerinti nyi|atkozat mellett
_, valamĺnt az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet nyi|atkozatát is benyújthatja arró|, hogy a
szervezet nem tartozĺk a Kbt. 57. S (1) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya a|á.

|||.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az a|]<a|masság megÍté|éséhez szükséges adatok és a megkovete|t igazo|ási lllĺjĺl: P1. Ajálllattevćí csato|ja

a3Lol2oLL. (Xt|. 23.) Korm. rendelet 14. S (1) bekezdés c) pontja a|apján az aján|ati Íe|hívás fe|adásának
napját mege|őző 2 uz|eti évre vonatkoző akozbeszerzés tárgyábó| (vagyon. és Íe|e|ősségbiztosítási nyújtása)

származő _ Ápa nélkül számított - árbevételérő| szó|ó nyi|atkozatot, attól ÍÜggően, hogy aján|attevő mikor jott

létre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rende|kezésre á||nak.

Ha az aján|attevő a3Lol2o11. (X||. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja szerĺnti irattal azért nem

rende|kezik, mert o|yan jogi formában mt]íkodik, amely tekintetében az árbevéte|rő| sző|ó nyi|atkozat benyújtása
nem |ehetséges, az e pontokka| kapcsolatban e|őírt a|ka|massági köVetelmény és igazo|ási mód helyett

bármely, az ajánlatkérő á|ta| megfe|e|őnek tekintett egyéb nyi|atkozatta| vagy dokumentumma| igazolhatja
pénzĹigyi és gazdasági a|kaĺmasságát. Ađ' érintett aján|attevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köte|es

a|átámasztani, hogy olyan jogĺformában működik, ame|y tekintetében az árbevéte|rő| szó|ó nyi|atkozat

benyújtása nem Iehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokka| kapcso|atban e|őírt a|kalmassági kÖvete|mény

és igazolási mód he|yeü az alka|masság igazo|ásának aján|atkérő á|ta| e|fogadott módjáró| (3lolzotI. (X||. 23.)

Korm. rende|et 14. s (3) bekezdés).
A PJ-. pontban e|őírt a|ka|massági köVete|ménynek kozös aján|attevők együttesen is megfe|e|hetnek.

Aján|attevő (közos aján|attevők) az e|őírt a|ka|massági kovete|ményeknek bárme|y más szervezet (vagy

szemé|y) kapacitására támaszkodva is megfele|het a Kbt. 55. s (4)-(6) bekezdésében fog|a|taknak

megfeIelően.
Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági követelményeknek bármely más szervezet (vagy szemé|y)

kapacitására támaszkodva kíván megÍe|e|ni, úgy aján|attevő a|ka|masságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései
szerint köte|es igazo|ni.
A kapacĺtásait rendelkezésre bocsátó szervezet az e|őírl igazo|ási módokkal azonos módon köte|es igazo|ni az

adott a|ka|massági Íeltéte|nek történő megfele|ést, továbbá köte|es nyi|atkozni, hogy a szerződés te|jesítéséhez

szÜkséges erőforrások rendelkezésre á||nak majd a szerződés te|jesítésének időtartama a|att.

Amennyiben aján|attevő a Pl. a|ka|massági Íeltéte|ek szerinti a|ka|masságát más szeľvezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva igazolta, a Kbt. 55. s (6) bekezdés c) pontja szerintĺ kezességvá|lalásró| szó|ó

nyilatkozatot eredeti vagy hĺte|es máso|atĺ pé|dányban kérjÜk csatolnĺ.

Az a|ka|masság minimumkovete|ménye(i): P1. A|ka|mat|an aján|attevő, ha az aján|ati fe|hívás fe|adását

mege|őző 2 Üz|eti évben közbeszerzés tárgyaszerinti (vagyon- és fe|e|ősségbiztosítási nyÚjtása) árbevéte|ének

átlaga nem éri el a 30 000 000 HUF-ot.

|||.2.3) Műszaki, illetve szakmai alka|masság
Az a|kalmasság megíté|éséhez szÜkséges adatok és a megkövete|t igazo|ási mód:

Ml. Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (Xll. 23.) Korm. rendelet ].5. s (3) bekezdés a) pontja a|apján az
aján|ati fe|hívás fe|adásátó| visszafe|é számított három év |egje|entősebb szo|gá|tatásait a3LolzoLL' (X||. 23.)

Korm. rendelet 16. s (1) bekezdésében meghatározott formában és a 16. s (2) bekezdés szerinti tarta|omma|

igazo|va. Az igazo|ás, i||etve nyi|atkozat tarta|mazzaaz a|ábbi adatokaľ a te|jesítés ĺdeje, a szerződést kötő

másik fé|, a szoĺgáltatás tárgya, e||enszo|gá|tatás összege, a biztosítási összeg, továbbá nyi|atkozat arró|, hogy

a te|jesítés az e|őírásoknak és a szerződésnek megfe|elően tÖrtént-e.

A3LolzoLL. (Xl|. 23') Korm. rende|et ].6. 5 (6) bekezdése a|apján ha a nyertes közös aján|attevőként teljesített

szo|gá|tatás megrendelésére vonatkozó referencia igazo|ás, vagy nyi|atkozat nem á|lÍtható ki az egyes
ajánlattevők á|ta| te|jesített szolgá|tatások e|kü|önítéséve|, úgy az aján|atkérő a referencia igazo|ást, vagy
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nyilatkozatot bármelyik, a te|jesítésben részt Vett aján|attevő részérő| az ismertetett szo|gáltatás egésze

tekintetében köte|es e|fogadni, fe|téve, hogy a te|jesítés a kozos aján|attevők egyetem|eges fe|e|ősségvál|a|ása

mel|ett tortént, és az igazo|ást benyÚjtó aján|attevő á|tal végzett te|jesítés aránya elérte a L5o/o.ot.

A Kbt. 55. 5 (4) bekezdésében fog|a|tak a|apján azML. alka|massági feltéte| esetében az egyÜttes megfe|e|és

megengedett.
Ajánlattevő (kozos aján|attevők) az e|őírt a|ka|massági kovete|ményeknek a Kbt. 55. S (4) bekezdésében

fog|altaknak megfe|e|ően felehetnek meg, i||etve bárme|y más szervezet (Vagy személy) kapacitására

támaszkodva is megÍele|hetnek a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfe|elően.

Amennyiben ajánlattevő az a|ka|massági követe|ményeknek bárme|y más szervezet (Vagy szemé|y)

kapacitására támaszkodva kíván megfe|e|ni, úgy aján|attevő a|ka|masságát a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdései

szerint kÖteles igazo|ni.
A kapacitásait rende|kezésre bocsátó szervezet az e|őírt igazo|ási módokkal azonos módon kote|es igazo|ni az

adott alka|massági fe|tételnek tĺirténő megfe|elést' továbbá köteles nyi|atkozni, hogy a szerződés te|jesítéséhez

szükséges erőforrások rende|kezésre ál|nak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alka|masság minimumköVete|ménye(i) :

M1. A|ka|matlan az aján|attevő, amennyiben nem rende|kezik az Ąán|ati felhívás fe|adásátó| visszafe|é

számítoľt három évben |egÍe|jebb 2 db szerződés keretében nyújtott lega|ább összesen 30 000 000 000

HUF biztosítási összeget e|érő vagyon- és fele|ősség biztosítási szo|gá|tatási referenciáva|, me|yben az
e||enszo|gá|tatás osszege osszesen e|érte az 50 000 000 HUF-ot.

x|.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Il|.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges fe|téte!ek

I ll.3.1) Adott fogla!kozásra (képzettségre) vonatkozó inÍoľmációk
. A szolgáltatás te|jesítése egy adott Íog|a|kozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

l||.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közolniük ke|| a szo|gáltatás teljesítésében szemé|yesen közreműködő szemé|yek nevét és
képzettségét nem

|V. szakasz: Eliárás
|V.1) Az eljárás Íajtáia

|V.1.1) Az eljárás Íajtáia
Nyí|t

|V.]-.2) Az aiánlattételre vagy részvételľe fe|hívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

|V.1.3) Az aiánlattevők !étszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

lv.z) Bírálatiszempontok

|v.z'L) Bírá|ati szempontok
Az osszességében |ege|őnyösebb aján|at az a|ábbiak szerint az a|ábbiakban megadott részszempontok

1. Te|jes biztosítás (vagyon- és fe|elősség) éves díja (nettó HUF).. Sú|yszám 60

2. Vagyonbiztosítás - Önrészesedés mértéke nettó HUF-ban:. Sú|yszám 38

3. |.Vagyoncsoport - Á|ta|ános önrész.. SÚ|yszám 8

4. |.vagyoncsoport - Betöréses ĺopás. és rab|ás e|ső kockázatra.. Sú|yszám 6

5. |.vagyoncsoport - Vandalizmus, szándékos rongálás önrész.. Sú|yszám 8

6. ||.vagyoncsoport - Á|ta|ános önrész.. Sú|yszám 8
7. ||.vagyoncsoport - Vanda|izmus, szándékos rongálás önrész.. Súlyszám 8

8' Kárrendezésiidő (napokban).. Sú|yszám 2
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|v.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
E|ektronikus árlejtést fognak a|ka|mazni : nem

lV.3) Adminisztratív információk
lV.3.1) Az ajánlatkérő dlta| az aktához rendelt hivatkozási szám:

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

lV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2L,L.21L4 - 10:00

A dokumentációért fizetni ke|l: igen
Ár: 38 1O0 HUF
A fizetés fe|téte|ei és módja: A dokumentációt ajánlatkérő térĺtésmentesen biztosítja minden érdeke|t gazdasági

szerep|ő részére. Az e|járás L24, s (4) szerinti nyertese köteles a dokumentáció ellenértékét átuta|ássa|

megtéríteni azÉsz-Ker Kft. MKB Bank Zrt.-né| vezetett 10300002-10566827-49020013 számú szám|Ąáraaz
összegezés aján|attevők részére történő megkĹi|dése és a szerződéskötés időpontja között. A dokumentáció

árának megtérítése a szerződéskötés fe|tétele. Az átuta|ás közlemény rovatába a ,,Dokumentáció - Józsefuáros

- biztosítás'' hivatkozást szÜkséges Íe|tüntetni. Készpénzes Íizetés nem lehetséges. A Íenti osszeg bruttó HUF-
ban értendő.

|V.3.4) Ajánlattételivagyrészvételi határidő
2L.L.2OL4 - L0:00

|V.3.5) Az ajánlattételi Íe|hívás megküldése a kivá|asztott je|entkezők részére

|V'3.6) Az(ok) a nye|v(ek), amely(ek)en apá|yázatok (pá|yamíĺvek), illetve részvételijelentkezések benyújthatók
magyar.

|V'3'7) Az ajánlati kötöttség minimális időtaltama
napban : 30 (az aján|attéte|i határidő |ejártátó| szám Ítva)

|V.3.8) AzaiánlatokÍe|bontásánakfeltételei
Dátum: 2L.L.2ĺL4 - 10:00
Hety:

Ész-Ker Kft.: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., tĺtkárság.
Az aján|atok felbontásán jeĺen|étre jogosu|t szemé|yek: igen

További inÍormációk a jogosultakró| és a bontási e|járásró|: A bontási e|járás során aján|atkérő a Kbt. 62. s (1)-
(4)' (6)-(7) bekezdéseĺ szerĺnt jár el.

Vl. szakasz: Kiegészítő információk
V|.1) A közbeszerzés ismét|ődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismét|ődő jel|egĹí: nem

Vl.2) Európai uniós a|apokra vonatkozó infoľmációk
A szerződés európai uniós a|apokbó| Íinanszírozott projektte| és/vagy programma| kapcsolatos: nem

V|.3) TovábbiinÍormációk
1. A hiánypót|ást Aján|atkérő aKbÍ..67. S szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel e| újabb hiánypót|ást,

ha aján|attevő a hiánypót|ása során korábban nem szerep|ő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e
gazdasági szerep|őre tekintette| |enne szükséges az újabb hiánypót|ás.

2. Ajánlatkérő he|yszíni bejárást, konzu|tációt nem tart.

3. Az aján|atnak tartaĺmaznia kell az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. 5 (3) és (5) bekezdésére, a Kbt' 40. 5

(J-) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges tarta|omma| is csato|andóak a nyilatkozatok.
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4. Közös ajánlattéte| esetén a Kbt. 25. S-ban fog|altak szerint ke|| e|járni.

5. Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a je|en fe|hívásban és a
dokumentációban meghatározott tarta|mi és formai kovetelményeknek megfele|ően e|készítenie és
benyújtania:

- az Ąán|at eredeti pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|| Íűzni, a csomót matricáVa| az Ąánlat első vagy
hátsó |apjához rogzíteni, a matricát |e kell bélyegezni, vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak alá kel| írni'

úgy hogy abé|yegző, i||ető|eg az a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;

- az Ąán|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként nöVekedjen. E|egendő a szöVeget Vagy

számokat vagy képet tartalmazó o|dalakat számozni, az Üres o|da|akat nem ke||, de |ehet. A címlapot és
hát|apot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az aján|atkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (pl.

egyes oĺda|akná| a /A, /B o|da|szám) is e|fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyérte|műen

azonosítható és az iratok helyére egyérte|műen |ehet hivatkozni' Az aján|atkérő a kismértékben hiányos
számozást jogosu|t kiegészíteni, haez az aján|atban va|őtájékozódása, i||etve az Ąän|atrava|ó hivatkozása
érdekében szÜkséges;

- az aján|atnakaz e|ején tartalomjegyzéket ke|| tarta|maznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő
doku mentumok o|da|szám alapján megta|á|hatóak;

- az aján|atoI'zártcsomago|ásban, J. papír a|apú pé|dányban ke|| beadni. Az aján|atot te|jes terjede|mében

- e|ektronikus képo|vasó eszköz (scanner) segítségéve|- e|ektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD'

DVD), 2 darab e|ektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező máso|ati pé|dányban, je|szó

néIkÜ| o|vasható .pdf formátumú fájl(ok)ban.

- az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|l írniaaz adott gazdálkodó

szervezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy olyan szemé|ynek, vagy szemé|yeknek aki(k) erre a jogosu|t

személy(ek)tő| írásos meghata|mazást kaptak;

- az Ąán|at minden o|yan o|da|át, amelyen _ az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak végre, az adott

dokumentumot a|áíró személynek vagy szemé|yeknek a módosításná| is kézjeggye| ke|| e||átni;

- azártcsomagon: Ajánlat ,Vagyon- és fe|elősségbiztosítás Józsefuárosi Önkormányzat részére''
va|aminľ 'Csak kozbeszerzési e|járás során, az aján|attételi határidő |ejártakor bontható Íe|!'' megje|ölést ke|ĺ

feltÜntetni.

6. Az aján|atokat írásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megje|ö|t kapcso|attartási pontban megadott címre
kÖzvet|enÜ| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő ĺejártáig. A postán Íe|adott aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ti| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az aján|attételi határidő

|ejártát megelőzően sor kerül. Az aján|at, i|lewe az azza| kapcso|atos postai kÜ|demények e|vesztésébő| eredő

kockázat az aján|attevőt terhe|i'

7. Az Ąán|atnak Íe|o|vasó|apot ke|| tarta|maznia a Kbt. 60' 5 (6) bekezdése szerint.

8. Az aján|atot az aján|attételi határidő |ejártáĺg, hétfőtől.péntekig 09:00-1.5:00 óra között, az aján|attéte|i

határidő lejártának napján 09:00-10:00 óra között |ehet leadni e|őzetes egyeztetésse|.

9. Az ajánĺathoz csato|ni ke|| az aján|attevő, az a|ka|masság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági

szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t, nyi|atkozatot, dokumentumot aláíró képvise|ő a|áíľási címpé|dányát vagy

a|áírás mintáját. Amennyiben az Ąán|at cégjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghata|mazon(ak) a|áírásáva|

kerÜ| benyújtásra, a te|jes bizonyítő erejű magánokiratba fog|a|t meghata|mazásnak tarta|maznia kel| a
meghata|mazoü a|áírás mĺntáját is.
10. Amennyiben a cégadatokra vonatkozóan e| nem bírált vá|tozásbejegyzés van Ío|yamatban. aján|attevő

köte|es csatolni a cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérő| a cégbíróság
á|ta| megkÜ|dott ĺgazo|ást.
LL' Ar. aján|atok e|bírá|ásának szempontjai, az adható pontszámok:
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Az aján|atok meghatározott e|emeire adható pontszám minden egyes részpont esetében ].-1-00 pont. Az
aján|atkérő számára |egkedvezőbb érték 100, a további azonos tárgyÚ ajánlatok arányosan kevesebb pontot

kapnak' Az egyes a|szempontok kÜlön-kÜ|ön kerü|nek értékelésre, és az a|szempontonként kapott pontszámok

összessége adja a részszempont pontszámát. Az a|ábbi számítási módokban rész|etezettek szerint ka|ku|á|t

részszempontok pontszámának összege adjaaz aján|at osszpontszámát. Az az Ąán|at az összességében
|ege|őnyösebb, ame|ynek az összpontszáma a |egnagyobb.

Az egyes részszempontok számítási módjai:

Te|jes biztosítás éves díja: Az értéke|és a|apját az összes kedvezményt tartalmazó éves díjak osszege je|enti,

amely nem tarta|mazhat kármentességi kedvezményt. Ezen résszempontra adott pontérték számítása:
(Lega|acsonyabb díjA/izsgá|t díj) x 100.

A fentieknek megÍe|e|ően kiszámo|t pontszámokat be kel| szorozni a részszemponthoz rende|t súlyszámma|.

Ha a sú|yszámmal tortént beszorzást követően törtszám keletkezik, a végső pontszámot a kerekítés szabá|yai

szerint, egész számra kerekítve határozzuk meg.

Önrészesedések Aján|attevő aján|atában az aján|atkérésben megje|oĺt maximum (felső kor|átként

értelmezendő) önrész értékekre tehet aján|atot. Az a|ábbi a|szempontokra adott pontérték számítása
(Lega|acsonyabb önrész aján|aWizsgá|t önrész ajánlat) x 100. Ha az önrész ajánlat,,0'' a Íenti számításban ,,0''

he|yett,,1''-gye| számo|unk. A megadottaknak megfe|e|ően kiszámolt pontszámokat be kel| szorozni az egyes

alszempontokhoz rende|t súlyszámmal. Ha a sú|yszámma| történt beszorzást kÓvetően törtszám keletkezik, a
végső pontszámot a kerekítés szabá|yai szerint, egész számra kerekítve határozzuk meg' Az a|szempontok

pontszámait aján|atkérő osszesíti és így állapítja meg a vizsgált aján|at Önrészesedések résszempontra

vonatkozó pontszámát. A kárrendezési idő tekintetében: A kárrendezési idő két időszak összege, az e|ső

időszak a kár beje|entésétő| a kárfe|mérésen keresztÜ| a biztosító á|ta| tjgyfé| részére megkti|dött |evé|

időpontjáig tart, me|yben értesítĺ az Ĺjgýe|et a kárrendezéshez szÜkséges dokumentumokról. A második

időszakasz az osszes szÜkséges dokumentum biztosítóhoz történt beérkezésétő| a kár kifizetéséig tart. Az
aján|atban a kárrendezési időként a fenti két időszak összegét egész napokban ke|| megadni. Minél rövidebb a
kárrendezési idő, aján|atkéĺő számára anná| kedvezőbb.Aján|atkérő a Íordított arányosítás Íenti kép|et szerinti

módszerét alka|mazza az értéke|és során.

L2. Ar. aján|athoz kitö|tött téte|es díjtéte|táb|azatot csatolni ke|| az aĺábbi téte|ekkel:

-Tűz és elemi károk - alap és kiegészítő kockázatok

- Betöréses lopás

- Üvegkár
A díjtéteĺek nem értéke|ési részszempontok. Amennyiben aszerződés időtartama a|att vá|tozik a biztosítandó

Vagyontárgyak kore, ezá|ta| a biztosítási összeg, akkor ezen díjtételek a|apján automatikusan módosítják

a biztosítás d|lát_ mely már e|őre rendezésre kerü| a szerződésben, így a Íentivá|tozás nem eredményez

szerződésmódosítást. A megadott díjtéte|ek aszerződés időtartama a|att nem váĺtoztathatók.

Aján|attevőnek aján|atában csato|nia ke|| saját Á|talános Szerződéses Feltéte|eit.

13. Aján|atkérő a Kbt. L22. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű

időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártát megelőző hatodik napot (tájékoztatás megkÜ|désére)' feltéve, hogy

a kérdések és kérések az aján|attételi határidő tejártát mege|őző tizedik napig megérkeznek aján|atkérőhĺiz.

]-4. Fordítás: az aján|atban va|amennyi igazolást és dokumentumot magyar nye|ven ke|| benyújtani. Az

aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok ajánĺattevő á|ta|i fele|ős Íordítását is köte|es

elfogadni.
15. |rányadó idő: A te|jes aján|attéte|ĺ fe|hívásban, va|amint az e|1áĺás során valamennyi órában megadott

határidő kĺizép-európai he|yi idő szerint értendő (cET).
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16. Ajánlatkérő a3LoI2oL1. (Xt|. 23.) Korm. rende|et 20. s (4) bekezdés a|apján fe|hÍvja az aján|attevő figyelmét,

hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzÜgyi és gazdasági, va|amint műszaki, il|ető|eg szakmai a|ka|masságának

fe|téte|eĺt és igazo|ását a minősített aján|attevők hivata|os jegyzékébe ttirténő felvéte| fe|téte|ét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorÚbban ál|apította meg P1, M1 fe|téte|ek Vonatkozásában.

]-7. A Kbt. 36' s (3) bekezdése a|apján a je|en fe|hívásban c|őírt do|<umentumok egyszerű másolatban is

benyújthatóak, kivéve, ha jogszabá|y e|térően rende|kezik.

L8. Aě.eljárás nyertese az az Ąán|attevő, aki az ajánlatkérő á|ta| az aján|ati fe|hívásban és a dokumentációban

meghatározott fe|téte|ek a|apján, va|amint a meghatározott értéke|ési szempontok szerint a legkedvezőbb

érvényes aján|atot teüe. Az aján|atkérő csak az e|járás nyerteséve| kötheti meg a szerződést, Vagy - a nyertes

visszalépése esetén - az aján|atok értékelése során a következő |egkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített

szervezette| (szemé||ye|), haőtazaján|atok elbírá|ásáró|szó|ó írásbeliösszegezésben megjelö|te.

19. lrányadó Jog: A je|en aján|ati fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában a kłIzbeszerzésrő|

sző|ő Z}IL' évi CVll|. törvény és végrehajtási rende|eteinek e|őírásai szerint ke|| e|járni.

20. Árfo|yamok: Az aján|attéte| során a kÜ|önböző devizékÍorintra tČ'rténő átszámításáná| az aján|attevőnek

a referenciák tekintetében a te|jesÍtés napján érvényes, mér|egadatok tekintetében a mér|eg fordulónapján

érvényes Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatározott devizaárfo|yamokat ke|| a|ka|maznia. Amennyiben va|ame|y

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja á]ta| az

ajánlattéte|iÍe|hívás megkü|désének napján érvényes árfolyamon számított euró el|enérték kerti| átszámításra a

Íentiek szerint. Atszámítás esetén az Aján|attevőnek közölnie ke|| az a|ka|mazott árfo|yamot'

21.. Aján|atkérő e|őírja, hogy aján|attevőÍájékozódjon a munkavá||a|ók védelmére és a munkafe|téte|ekre

Vonatkozó o|yan kötelezettségekrő|, amelyeknek a te|jesÍtés he|yén és a szerződés te|jesítése során meg kel|

fe|elni. A tájékoztatást az il|etékes szervek ingyenesen teszik e|érhetővé.

22. Anem magyarországi |ete|epedésű aján|attevőknek nyi|atkoznia ke|l arró| is, hogy a Kbt 56. S-ában fog|a|t

kizáró okok hiányának a3IoIzoIL. (X||. 23.) Korm. rendelet 4. s.a szerinti igazo|ására, me|y igazo|ások fe|e|nek

meg, és azokat me|y szervezetek, hatóságok bocsátják ki.

23. A dokumentációt Aján|atkérő a gazdasági szerep|ő e-mai|ben tett igénybejelentését (regisztrációját)

követően, e|ektronikus formában, az igénybeje|entés során megadott e|ektronikus |eve|ezési címre, e-mai|

útján megkÜ|dve biztosítja. Az igénybeje|entésnek tartalmaznia ke|| az igénybeje|entő elérhetőségeit (cég

neve, teleÍonszáma, te|eÍaxszáma, kapcso|attartó neve, e-mai| címe). lgénybejelentés a fe|hívás A me||ék|et

Il) pontjában megadott címen és telefaxszámon, Vagy e-mai| címen, munkanapokon 09:00-].4:00 között

(az ajánlattéte|i határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig). A dokumentáció megkÜldésére a Kbt. 50. s
(3) bekezdése azirányadó. A dokumentációt ajánlatonként |egalább egy aján|attevőnek vagy az aján|atban

megnevezésre kerü|ő a|vá||alkozónak meg ke|l kérnie.

V|.4) JogorvosIatieljárás

V|.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyo|ító szerv
Közbeszerzési H atóság Kozbeszeĺzési Dtintőb izottság

Riadó utca 5.

1026 Budapest
MAGYARoRsZÁG
E-mail: dontobizottsag@K.hu
Telefon: +36l-8828594

I nternetcím: www.kozbeszerzes'hu
Fax +36 18828593

v|.4'2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Tagá||amok - Szo|gá|tatásra irányu|ó szerződés - Aján|ati felhívás - Nyí|t e|járás

Kiegészítés az Európai Unió Hivata|os Lapjához
LLlL2l20r3 5240
http://ted.europa.euff ED
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LLtLątzoI3 Tagá||amok - Szo|gá|tatásra irányu|ó szerződés - Aján|atiÍe|hívás - Nyí|t eljárás 13/13

417683-2013-HU

A jogorvoslati kére|mek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos inÍormáció: A Kbt. 137. s (3)-(4)

bekezdésének megfeIe|ően.

V|.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a ktivetkező szerutől szerezhető be

Kozbeszerzési H atóság Kozbesze rzési Dontőbizottság

Riadó utca 5.

1026 Budapest
MAGYARoRSZÁG
E-mail: dontobizottsag@K.hu
Telefon: +36l-8828594

I nternetcím : www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 L8828593

Vl.5) E hirdetmény fe|adásának időpontja:
7.L2.20L3

LLlL2l20r3 5240
http://ted.europa.eu/TED

raglíilamok - szo|gá|tatásra irányu|ó szerződés. Aján|ati fe|hívás - Nyí|t e|járás 13/13

Kiegészítés az Európai Unió Hivata|os Lapjához
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dr. Balla Katalin

Fe|adó:
KÜldve:
Címzett:
Máso|atot kap:
Táľ9y:
Mel]ék|etek:

Gyöngyösi Szabo|cs <gyongyosi.szabolcs@coveritas.hu>
2013' decembeĺ t].- 17 :26

A|jegyző
dr. Balla Katalin; dr. Magyar Adrienn; istok.ede@coveritas.hu
Vagyon. és fe|eĺósségbiztosĺtás - közbeszeaésĺ eljárás
gyo n gyosi-szabo Ics.vcí

Tiszlelt dľ. Mészár Eľika Aljegyző Asszony!

Azajőn|attételi fel|rívás III.2) RÉSZvÉTELI FELTÉTELEK ľészberr foglalt 57. $ (1) bekezdés a és b
pontjáľa hivatkozva az a|ábbi szakmai véleményt foga|lnazzuk meg:

Álláspomunk szeľint a hivatkozott kiaílrís nagyban kor|éńozzaa veľseny lehetőségét és ezá|ta| apiacorr
eléľhető legiobb aján|at'kiváIaszĺását, miáltal következnrényeiben rendkívĹil hátrányos az onkoľmányzat
szŕtmźtra.
Véleményĺink szrrint igen életszeľĹĺtlen, hogy létezik o|yan bíztosító maMagyaroľszĺgon, amely az évente
indított több tucat bíľósági per köziil egyet sem veszít el, s teszi mindezt 5 éven kęľesztüI.

A fentiekľe tekintettel a felhatalmazásukat kéľjük, hogy tárgyalást kezdemétyezzünkaz onkoľmányzat
jelenlegi biztosítdával annak éľdekében, hogy a biztosítasi évfordulót 20|4.05.01-ľe nródosítsuk, s így egy
új közbeszerzési eljaľás kiírására nyílhat lehetőség, amely már nenr tarla)mazza a fenti megszoľító (de
egyben veľsenykor|tltoző) kitételeket. Egyben ádeklődiink, hogy ez a módosítasi kezdeményerns éľint-e
valamilyen törvényi szabět|yozÁst, amely nem engedi megazévfoľduló módosítasát.

Üdvozlette1:

Gyongyosi Szabolcs
back offíce vezetó
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