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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343530-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Biztosítási szolgáltatások
2014/S 194-343530

Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

Szolgáltatásmegrendelés

2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Alföldvíz Zrt.
AK00844
Dobozi út 5.
Címzett: dr. Jancsó Edina
5600 Békéscsaba
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 66523200
E-mail: jancsoedina@alfoldviz.hu
Fax:  +36 66528850
További információ a következő címen szerezhető be:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II./2.
Címzett: Repa-Gurszki Gabriella
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12251585
E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com
Fax:  +36 12251585
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9., II./2.
Címzett: Repa-Gurszki Gabriella
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 12251585
E-mail: gabriella.gurszki@vaninmc.com
Fax:  +36 12251585

I.2) Fő tevékenység
Víz

I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
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II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Biztosítási szerződés 2015–2017. évre.

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: Magyarország területe.
NUTS-kód
HU101,HU102,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333

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:
Biztosítási szerződés 2015–2017. évre.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
66510000, 66515000, 66515100, 66515200, 66516000, 66516500, 66519200, 66516100, 66512100

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

II.1.8) Részekre vonatkozó információk
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:
Biztosítási szerződés az Alföldvíz Regionális Víziközmű-Szolgáltató Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében és/
vagy kezelésében lévő épületek, építmények, valamint egyes gépek berendezések, készletek, és informatikai
eszközök vagyonbiztosítása, továbbá személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek casco és kötelező
gépjármű felelősségbiztosítása, valamint az Ajánlatkérő működésével összefüggő felelősségbiztosítások,
az Ajánlatkérő építőipari kivitelezői tevékenységére vonatkozó all rissk keret vagyon és felelősségbiztosítás
(ÉPSZER), és az Ajánlatkérővel munkaviszonyban lévő természetes személyek balesetbiztosítása tárgyban
három éves határozott időtartamra.
1. Vagyonbiztosítás
Épületek, építmények valamint egyes gépek berendezések, készletek, és informatikai eszközök
vagyonbiztosítása:
— tűz, elemikár-biztosítás, kiegészítő biztosításokkal
— betöréses lopás- és rablásbiztosítás
— lopás és rongálás biztosítás
— üvegtörés biztosítás
— elektromos adathordozó berendezések összes kockázatú biztosítása
— összes kockázatú gép biztosítás
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Biztosítási összegek:
Tárgyi eszközök: megközelítőleg nettó 60 000 000 eFt, ettől való lehetséges eltérés, a Kbt. 46 .§ (2) bekezdése
alapján, legfeljebb plusz 30 %
2. Gépek, berendezések összes kockázatú vagyonbiztosítása
Biztosítandó gépérték: 211 480 576 HUF, ettől való lehetséges eltérés, a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján,
legfeljebb plusz 20 %
3. Flotta CASCO biztosítás
Személygépjárművek, tehergépjárművek munkagépek CASCO biztosítása: teljesörű CASCO biztosítás 10 %
minimum 20 000 HUF-os önrészesedés alkalmazásával, 251 db; ettől való eltérés, a Kbt. 46. § (2) bekezdése
alapján, legfeljebb plusz 10 % – járműre.
4. Flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Személygépjárművek, tehergépjárművek munkagépek Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítása: a járműveket
a 2009. évi LXII. törvény szerint flottába rendezetten kívánjuk biztosítani.
A jármű darabszám összesen 400 db; ettől való eltérés, a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján, legfeljebb plusz 10
%.
5. Felelősségbiztosítások
Az ajánlatkérő tevékenységével, működésével összefüggő felelősségbiztosítások:
— Általános felelősségbiztosítás;
— Munkáltatói felelősségbiztosítás;
— Szolgáltatói felelősségbiztosítás;
— Környezetszennyezési felelősségbiztosítás;
— Fenti felelősségbiztosítási fedezek kiterjesztése egyéb kockázatok fedezetére.
Biztosítandó tevékenységek:
Víztermelés, -kezelés, -elosztás, csatorna-szolgáltatás és hozzájuk kapcsolódó közüzemi tevékenység,
Építőipari (mélyépítői) kivitelezői tevékenység.
Munkavállalói létszám összesen a felhívás közzététele napján 1 163 fő, ettől való eltérés a Kbt. 46. § (2)
bekezdése alapján legfeljebb plusz 10 %.
A megadott létszámhoz kapcsolódó bérköltség 1 977 178 e HUF (2014. I-VIII hó adat), ettől való eltérés a Kbt.
46. § (2) bekezdése alapján legfeljebb plusz 10 %
Árbevétel összesen: 5 639 485 e HUF (2014. I-VII. havi adat)
Önálló építőipari kivitelezői tevékenységből származó 2014. I-VII. havi árbevétel: 312 101 e HUF
6. All risk keret építés szerelés biztosítás (ÉPSZER)
Biztosítandó építőipari teljesítés értéke: 1 000 000 e HUF; ettől való eltérés a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján
legfeljebb plusz 20%.
7. Csoportos balesetbiztosítás
Az ajánlatkérőkkel munkaviszonyban lévő természetes személyek személybiztosítása.
Munkavállalói létszám összesen a felhívás közzététele napján 1 163 fő; ettől való eltérés, a Kbt. 46. § (2)
bekezdése alapján, legfeljebb plusz 10. %.
A biztosítás tartama: határozott, három (3) év
Biztosítási időszak: 3 év
A kockázatviselés kezdetének tervezett időpontja: 1.1.2015. 
A kockázatviselés végének tervezett időpontja: 31.12.2017.
Becsült érték áfa nélkül: 160 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
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II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
— A kifizetések pénzneme a HUF.
— Ajánlatkérő előleget nem fizet.
— A nyertes ajánlattevő negyedévente jogosult számlát kiállítani.
— Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (5) bekezdése, a Ptk.
6:130. § (1) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket.
— Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő által módozatonként negyed éves díjfizetési ütemezés
szerint, szabályszerűen - tételes elszámolással - kiállított számla alapján oly módon fizeti meg, hogy a fizetési
határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30
napot (Ptk. 6:130. § (1) bekezdés).
— Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a mindenkor hatályos Ptk.-ban foglalt rendelkezések szerint fizet
késedelmi kamatot.
— A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok (Kbt. 56. §)
alapján:
— az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró
feltételek valamelyike;
— az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. §
(2) bekezdés szerinti kizáró feltétel;
Igazolási mód:
— Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetén:
— a Kormányrendelet 2. § szerint kell igazolnia vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró
feltételek fenn nem állását;
— Nem Magyarországon letelepedett résvételre jelentkező esetén:
— a Kormányrendelet 4. § szerint kell igazolnia vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró
feltételek fenn nem állását;
— Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a
gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
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gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Kormányrendelet 2-4. §-
ában foglalt egyéb igazolási módok helyett (a Kormányrendelet 6. §);
— Alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetén: a részvételre
jelentkező csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1)
bekezdés hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés, illetve
a Kormányrendelet 10. § szerint).
A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatosan lásd még a Kormányrendelet 1-11. §, 13. §-ait, illetve a
Közbeszerzési Hatóság által tárgyban közzétett, hatályos útmutatót (www.kozbeszerzes.hu / jogi háttér /
jogalkalmazást segítő anyagok / útmutatók).
Ajánlatkérő kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatnak a részvételi felhívás közzétételét követően
keletkezett nyilatkozatot fogad el.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Nyilatkozat az előző
három üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (II.2.1) szakasz 1-7 pontjaiban meghatározott biztosítási
szolgáltatásokból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont, Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja)
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 14. § (3)
bekezdése szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti releváns
nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
55. § (6) bekezdés c) pontjára.
Az alkalmasság minimum követelménye(i) (adott esetben):
P1.) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha az előző három üzleti évben - illetve, ha később kezdte meg
működését, akkor ennek kezdetétől a vizsgált időszak végéig, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
- a közbeszerzés tárgya szerinti (II.2.1) szakasz 1-7 pontjaiban meghatározott biztosítási szolgáltatásokból
származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen elérte a 160 millió Ft összeget.
(Alanyi kör:
III.2.2./P1) pontokban meghatározott követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.(Kbt. 55. § (4) bekezdés);
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, (az árbevételről szóló
nyilatkozatot) aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés).)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1) Az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafele számított három évben (azaz 36 hónapban) teljesített biztosítási, illetve biztosítás
értékesítési szolgáltatások ismertetése:

www.kozbeszerzes.hu
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a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással vagy a részvételre jelentkező - illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet -
nyilatkozatával.
A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell - az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolásához
szükséges részletezettségben - legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,
— a teljesítés idejét: a teljesítés kezdő (év, hó, nap részletezettséggel) és befejező (év, hó, nap
részletezettséggel) időpontját,
— a szolgáltatás tárgyának rövid leírását az alkalmassági feltételben jelzett tartalmi előírásoknak való
megfeleltetéssel
— az ellenszolgáltatás - és ebből saját teljesítés (adott esetben) – összegét,
— nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, valamint
— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszámát/
faxszámát/e-mail címét).
(Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont, és a Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés a) pont és 16. § (1)–(2) bekezdése
szerint.)
Kapacitást nyújtó szervezet bevonása esetén az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. § (5)–(6)
bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
M1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három évben (36 hónapban), jelen felhívás II.2.1 pontjában meghatározott biztosítási termék
értékesítésre vonatkozóan biztosítási termékenként legalább 1-1 db referenciával, az alábbiak szerint:
M1.1/ a vagyonbiztosítások körében 1 db, 10 000 000 HUF éves díjat meghaladó, legalább 36 hónapon
keresztül folyamatosan fenntartott biztosítás;
M1.2/ a gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása körében 1 db, 2. 000. 000 HUF éves díjat
meghaladó, legalább 36 hónapon keresztül folyamatosan fenntartott biztosítás
M1.3/ a casco biztosítások körében 1 db, 250 db gépjárművet meghaladó gépjármű állományra vonatkozó,
bármilyen mértékű ellenszolgáltatásért legalább 36 hónapon keresztül folyamatosan fenntartott flotta casco
biztosítás;
M1.4/ a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások körében 1 db, 400 db gépjárművet meghaladó gépjármű
állományra vonatkozó, bármilyen mértékű ellenszolgáltatásért legalább 36 hónapon keresztül folyamatosan
fenntartott flotta biztosítás;
M1.5/ a felelősségbiztosítások körében 1 db, 5 000 000 HUF éves díjat meghaladó, legalább 36 hónapon
keresztül folyamatosan fenntartott biztosítás;
M1.6/ az építőipari kivitelezői tevékenységre vonatkozó all risk keret vagyon és felelősségbiztosítás (ÉPSZER)
körében 1 db 1 000 000 HUF éves díjat meghaladó, legalább 36 hónapon keresztül fenntartott biztosítással;
M1.7/ a személybiztosítások körében 1 db, 1 100 főt meghaladó biztosított létszámra megkötött, bármilyen
mértékű ellenszolgáltatásért legalább 36 hónapon keresztül fenntartott csoportos élet- és balesetbiztosítás.
(Alanyi kör:
III.2.3./M1pontokban meghatározott feltételeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. §
(4) bekezdés);
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Az M1.1-M1.7 közül egy, vagy több feltétel igazolható azonos referencia – korábbi teljesítés – bemutatásával
is, ha az abban foglaltak egyebekben megfelelnek a bemutatással igazolni kívánt alkalmassági feltételben
előírtaknak .
Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
A részvételi jelentkezés szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó
igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.)

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

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
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében):
nem

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

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 beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.10.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.10.2014 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezés felbontásának feltételei
Dátum: 27.10.2014. (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
Hely: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 1026 Budapest Érmelléki u. 9. II/2. tárgyaló.
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
X igen 0 nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek.
A részvételi jelentkezések benyújtásának ideje, helye:
— a részvételi jelentkezési határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 10:00–14:00,
pénteken 10:00–12.:00 között, a felhívás „A” mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt
helyen;
— a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján: 09:00–10:00 óra között a bontás helyeként megjelölt
helyen.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 11.11.2014.
Ajánlatkérő jelen eljárást a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján folytatja le. Ajánlatkérő
a jelen felhívás szerinti határidőket a 289/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 5. § sürgősségre vonatkozó
lehetőségére tekintettel határozta meg.
2. Az eredményhirdetés a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint, ajánlatkérő döntését tartalmazó összegezés
megküldésével történik.
3. A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton
a részvételre jelentkezők számára hozzáférhetővé teszi a felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének
napjától. A hozzáférés adatai: www.alfoldviz.hu/biztosítás. A dokumentáció letöltését megelőzően a gazdasági
szereplőnek a jogiiroda@alfoldviz.hu e-mail címre regisztrációs bejelentkezést kell küldeni. A regisztrációs
bejelentkezésben közölni kell a dokumentációt letöltő szervezet nevét, címét, képviselője megnevezését, fax-
számát és e-mail címét. A regisztráció (azaz dokumentáció ajánlatkérőtől történő beszerzésének igazolása)
az érvényes részvételre jelentkezés feltétele, ezért szükséges a regisztrálás. A dokumentáció Kbt. 49. §
(6) bekezdésének megfelelő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlatkérő a kiegészítő
információkat megküldi az részvételre jelentkezőknek, ezért szükséges a kapcsolattartó megnevezése és
elérhetőségeinek megadása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A részvételi
jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli.
4. Részvételi jelentkezések benyújtása: a részvételi jelentkezéseket írásban, zárt csomagolásban egy eredeti
nyomtatott és egy elektronikus másolati példányban a teljes részvételi jelentkezést PDF formátumban (vagy
egyéb nem szerkeszthető formátumban), elektronikus adathordozóra (pl.: CD-re vagy DVD-re vagy egyéb
elektronikus adathordozóra) írva, a Kbt. 36. § (1) bekezdésben, illetve a dokumentációban meghatározottak
szerint kell benyújtani. A részvételi jelentkezést tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Részvételi
jelentkezés: biztosítás az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére” és „kizárólag a részvételi jelentkezési határidő lejártakor
bontható fel!”
5. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi
helyi idő szerint értendő.
6. Árfolyamok: A részvételi jelentkezés során, az alkalmassági és érvényességi körben előírt igazolások
körében, a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek a részvételi
felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) történő megjelenés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti

www.alfoldviz.hu/biztos
mailto:jogiiroda@alfoldviz.hu
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Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját központi bankja által a részvételi felhívásnak
az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) történő megjelenés napján érvényes árfolyamon számított euró
ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
7. Fordítás: Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen
nyelvű dokumentummal együtt annak részvételre jelentkező általi felelős fordítását is be kell csatolni a részvételi
jelentkezésben (Kbt. 36. § (3) bekezdés). Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles fordítási formában
is elfogadja. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
8. A részvételre jelentkező esetében ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatát a nyilvánosan és ingyenesen elérhető
hatósági nyilvántartásból.
9. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében a részvételre jelentkezőnek, és a részvételi jelentkezésben
cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtó egyéb gazdasági szereplőnek - kivéve magánszemély, illetve egyéni
vállalkozó - a részvételi jelentkezéshez csatolni kell:
- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű másolatban is lehet csatolni),
- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre
jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is
tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is.
10. Nyilatkozatok, igazolások: A részvételi jelentkezésnek - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia
kell a Kbt. 40. § (1), 60. § (5)–(6), és – adott esetben – a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdésben foglaltakat. A részvételi
jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 60. § (4) bekezdés).
Tájékozódási kötelezettség: a részvételre jelentkezőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a
nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől a részvételre jelentkező megfelelő tájékoztatást kaphat (Kbt. 54. §
(1)–(2) bekezdés).
11. A részvételi jelentkezésben - ha a felhívás, vagy a dokumentáció ezt elő is írta – nem kell igazolni azokat
a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus,
hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult tájékozódni (Kbt. 36. § (5) bekezdés). Amennyiben az ajánlattevő,
illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által az igazolás körében alkalmazni kívánt nyilvántartás
a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetnek, a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, illetve él a felvilágosítás kérés
lehetőségével. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján kijelenti, hogy abban az esetben nem rendel el
újabb hiánypótlást, ha a részvételre jelentkező hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt jelöl meg, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
13. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha
őt a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4)]
14. A Minősített Ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 14. § (5) és 17. § (1) bekezdése és III. fejezete szerint kell
a kizáró okok fenn nem állását és alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint
a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: részvételi felhívás
III.2.2. és III.2.3. pontokban meghatározottak.
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15. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet
(azaz Kormányrendelet), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 46.§ (3) bekezdésével összhangban - gazdasági, illetve a szerződés teljesítésével
kapcsolatos szempontokat figyelembe - nem teszi lehetővé a közbeszerzésben további részekre történő
ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést:
a) az a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, tekintettel arra, hogy a részekre bontás a
vállalkozók nyereségét és adminisztratív költségeit a részek számának megfelelően többszörözve terhelné rá a
beszerzés egészére;
b) az ajánlatkérő valamennyi működési területe szintjén egységes színvonalú és biztonságú szolgáltatás
érvényesíthetősége érdekében.
17. Az ajánlatkérő előírja, hogy részvételre jelentkező, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a
részvételi jelentkezéshez csatolni köteles a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a Kormányrendelet 7. § szerint).
18. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szokásos költségeket, de a tárgyi mentesség miatt az Áfa-t nem.
19. Részvételre jelentkező, jelentkezése benyújtásával, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közbeszerzési
eljárás alapján létrejött keret biztosítási szerződés kezelésében, a szükséges adatközlések, aktualizálások
lebonyolításában, a kárrendezésben az ajánlatkérő megbízása alapján a megbízásban és a 2003. évi
LX. Törvényben meghatározott módon és mértékben a Foster Biztosítási Alkusz Kft., mint független
biztosításközvetítő (alkusz) jogosult eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § és a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és
alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Fax:  +36 18828593

mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
6.10.2014


