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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412407-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Békéscsaba: Biztosítási szolgáltatások
2017/S 200-412407

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Alföldvíz Zrt.
AK00844
Dobozi út 5.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Jancsó Edina
Telefon:  +36 66523200
E-mail: jancso.edina@alfoldviz.hu 
Fax:  +36 66528850
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2.

mailto:jancso.edina@alfoldviz.hu
http://www.alfoldviz.hu
http://kozbeszerzes.alfoldviz.hu
mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.alfoldviz.hu
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Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu

I.6) Fő tevékenység
Víz

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

II.1.1) Elnevezés:
Biztosítási szerződés.

II.1.2) Fő CPV-kód
66510000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő épületek, építmények,
gépek, berendezések, készletek nevesített kockázatú vagyonbiztosítása. Elektronikus berendezések,
rendszámos és rendszám nélküli járművek All Risk típusú vagyonbiztosítása. Az ajánlatkérő önálló építőipari
kivitelezői tevékenységével összefüggésben keret ÉPSZER (C.A.R.) biztosítás Ajánlatkérő tevékenységével,
működésével összefüggő kombinált felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági
tagok felelősségbiztosítása. Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása. Gépjárművek casco és kötelező
felelősségbiztosítása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 595 557 280.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda
szerződéseket:
1. és 2. rész.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Biztosítási szerződés1
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
66515000
66515100

mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.alfoldviz.hu
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66515200
66516000
66519200
66514110
66512100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU233
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU332
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő épületek, építmények,
gépek, berendezések, készletek nevesített kockázatú vagyonbiztosítása. Elektronikus berendezések,
rendszámos és rendszám nélküli járművek All Risk típusú vagyonbiztosítása. Az ajánlatkérő önálló építőipari
kivitelezői tevékenységével összefüggésben keret ÉPSZER (C.A.R.) biztosítás. Ajánlatkérő tevékenységével,
működésével összefüggő kombinált felelősségbiztosítás, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok
felelősségbiztosítása. Munkavállalók csoportos balesetbiztosítása. Gépjárművek casco biztosítása.
1) Az Ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő épületek, építmények,
közművezetékek, gépek, berendezések és egyéb biztosítható vagyontárgyak nevesített kockázatú
vagyonbiztosítása kiegészítő fedezetekkel és záradékokkal.
Biztosítandó vagyonérték 2017. évi mértéke: 146 827 417 000 HUF.
2) Az Ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő elektronikus berendezések
All Risk típusú vagyonbiztosítása.
Biztosítandó vagyonérték 2017. évi mértéke: 830 332 235 HUF.
3) Az Ajánlatkérő tulajdonában, vagyonkezelésében és/vagy üzemeltetésében lévő rendszámos és rendszám
nélküli járművek, munkagépek All Risk típusú vagyonbiztosítása:
29 db rendszámos és rendszám nélküli jármű, munkagép biztosítása.
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Biztosítandó vagyonérték 2017. évi mértéke: 391 515 176 HUF.
4) Az Ajánlatkérő önálló építőipari kivitelezői tevékenységével összefüggésben keret ÉPSZER (C.A.R.)
biztosítás: I. fejezet (All risk vagyonbiztosítás) és II. fejezet (felelősségbiztosítás) a záradékokkal.
Tervezett 2017. évi építőipari teljesítés: 600 000 000 HUF.
5) Kombinált limitű felelősségbiztosítás:
Kombinált kártérítési limit: 200 000 000 HUF/kár, maximum 200 000 000 HUF/év.
Biztosított tevékenységek:
A Szerződő mindenkor hatályos alapító okiratában felsorolt tevékenységek, ideértve, de nem korlátozva a
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, mint főtevékenység és a hozzá kapcsolódó közüzemi tevékenységet, valamint
az önálló építőipari kivitelezői tevékenységet.
Fedezetek:
— Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás,
— Bérlői felelősségbiztosítás,
— Bérbeadói felelősségbiztosítás,
— Munkáltatói felelősségbiztosítás,
— Környezetszennyezői felelősségbiztosítás,
— Szolgáltatás felelősségbiztosítás,
— Gyakorlati szakképzést szervezők felelősségbiztosítása.
6) Az Ajánlatkérő vezető tisztségviselőire vonatkozó Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása.
Fedezetek:
— vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete,
— társasági visszatérítés fedezete.
Tervezett 2017. évi árbevétel: 10 766 961 000 HUF.
Kártérítési limit: 1 000 000 000 HUF/kár/év.
7) A Szerződő/Ajánlatkérő munkavállalóinak csoportos balesetbiztosítása.
Szolgáltatások:
— Baleseti halál,
— Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás,
— Csonttörés,
— Baleseti keresőképtelenség 0. naptól.
Biztosított alkalmazotti létszám az induló évben: 1 266 fő.
8) Az Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek flotta casco biztosítása.
Biztosítási fedezetek:
— törésbiztosítás,
— elemi kár biztosítás,
— lopás, rablás, részlopás biztosítás,
— önálló szélvédő kár biztosítás.
Biztosított gépjárműszám az induló évben: 215 db.
A biztosítás területi hatálya:
— 1-5):Magyarország,
— 6-7): Európa,
— 8): 191 db Magyarország, 24 db Európa.
A biztosítás tartama: határozott.
A kockázatviselés kezdetének tervezett időpontja: 1.2.2018.
A kockázatviselés végének tervezett időpontja: 31.1.2021.
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A teljesítendő feladat ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás
tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A nevesített kockázatú vagyonbizt-ifedezetet érintő bagatell kár összegét(az
önrész levonásával csökkentet nettó 200 000 HUF) meghaladó tisztázott jogalapú károk esetén vállalt
kárelőlegteljesítés mértéke / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 537 836 500.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2018
Befejezés: 31/01/2021
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Max. 2 alkalommal, 1-1 évvel, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben
részletezettek szerint.

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A kiadóhivatal gyakorlata miatt szükséges jelen pont kitöltése, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre
jelentkezők számát. A feltüntetett szám kizárólag technikai szám.

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.2.5) ponthoz kiegészítés:
1. részszempont: Ár: Biztosítási szerződés induló éves díja (nettó Ft/év).
2. részszempont teljes elnevezése: A nevesített kockázatú vagyonbizt-ifedezetet érintő bagatell kár összegét(az
önrész levonásával csökkentet nettó 200 000 HUF) meghaladó tisztázott jogalapú károk esetén vállalt
kárelőlegteljesítés mértéke (%; Kbt. 77.§ (1):legkedvezőbb 80; legkedvezőtlenebb:10;).

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Biztosítási szerződés2
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
66516100

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU213
NUTS-kód: HU221
NUTS-kód: HU222
NUTS-kód: HU223
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU233
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU332
NUTS-kód: HU333
NUTS-kód: HU110
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek kötelező gépjármű
felelősségbiztosítása a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. LXII. törvény alapján:
Biztosított gépjárműszám az induló évben: 477 db.
Területi hatály: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 18. § szerint.
A biztosítás tartama: határozott.
A kockázatviselés kezdetének tervezett időpontja: 1.2.2018.
A kockázatviselés végének tervezett időpontja: 31.1.2019.
Biztosítási évforduló: minden év február 01. 0:00 óra
A teljesítendő feladat ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás
tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 57 720 780.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2018
Befejezés: 31/01/2019
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Max. 4 alkalommal, 1-1 évvel, azonos műszaki tartalommal és szerződéses feltételekkel, a szerződésben
részletezettek szerint.
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A kiadóhivatal gyakorlata miatt szükséges jelen pont kitöltése, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre
jelentkezők számát. A feltüntetett szám kizárólag technikai szám.

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.2.5) ponthoz kiegészítés:
az Ár szempont elnevezése: Biztosítási szerződés éves díja (nettó Ft/év).

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:
A kizáró okok felsorolása:
1. az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró
feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.
62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) 1. § és a II. Fejezet 2-7.§-nak megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. .
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8.és 10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezet 8-16.§-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.
§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a
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kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő
ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezet 8-16.§-ban 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.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
esetében, a részvételi felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2.§(5) bek.), az alkalmassági
követelményeket fel kell tüntetni a formanyomtatványban. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§(1) bek. i)
pontra is.)
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) benyújtandó a részvételre jelentkező nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően
mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti évben közbeszerzés tárgyából (II.2.4 szerinti szolgáltatások közül
bármelyből, vagy bármelyekből összesen) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről,
attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1) bek. a)pont,65.§(5)bek., Kormányrendelet 19.§(1) bek. c)pont)
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 19.§(3) bek.
szerint járhat el.
A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 19.§(7) bek-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19.§(1) bek. szerinti igazolási módok
helyett.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) bek. szerinti releváns nyilatkozatok
és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó
– alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmas a részvételre jelentkező, ha legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre visszamenőleg – vagy, ha később jött létre, akkor azóta – közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen elérte.
P1.1) 1. rész: II.2.4 szerinti szolgáltatások közül bármelyből vagy bármelyekből összesen 240 000 000 HUF-t.
P.1.2) 2. rész: kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szolgáltatásból: 25 000 000 HUF-t.
Alanyi kör:
III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
(Kbt. 65.§(6) bek.).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági
feltételt igazolásában részt vesz.
Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§(7)-(8) és (11) bek.).
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2.§(5)), az alkalmassági
követelményeket fel kell tüntetni a formanyomtatványban. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.62.§(1) i)-re is)
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) gazdasági szereplő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás a jelen felhívás
feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszakban
befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződései
ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés megkezdésének és
befejezésének ideje, a szerződést kötő másik fél, a korábbi teljesítés tárgya, mennyisége, Továbbá nyilatkozni
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági
feltételnek való megfeleltetéshez esetlegesen szükséges további adatokat is. Az ajánlatkérő a teljesítés
igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (Kbt.65.§ (1)b), Kormányrendelet 21.§(3)a),
(3a)b),21/A.§ és 22.§(1)-(2),(3a)-(5))
A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 24.§(1)-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21.§(1) szerinti igazolási módok helyett.
Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, a részvételi jelentkezésben csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és
igazolások is benyújtandók. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt. 67.§ (3)).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
teljesített (a vizsgált időszakban befejezett (lezárt, illetve leigazolt), de legfeljebb hat éven belül megkezdett), az
alábbi előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített
1. rész:
M1.1.1/ 1 vagy több vagyonbiztosítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó korábbi teljesítéssel, mely(ek)
egyenként min. 27 hónapig fenntartott(ak) voltak és összesen min. 100 000 000 000 HUF biztosítási
vagyonértékre vonatkoztak;
M1.1.2/ min. 1 „elektronikus berendezések és számítógép All Risks biztosítása” tárgyú szolgáltatás nyújtására
vonatkozó korábbi teljesítéssel, mely min. 600 000 000 HUF biztosítási vagyonértékre vonatkozott;
M1.1.3/ min. 1 „gépek, berendezések all risk biztosítása” szolgáltatás nyújtására vonatkozó korábbi teljesítéssel,
mely min. 250 000 000 HUF biztosítási vagyonértékre vagy minimum 20 db járműre, munkagépre vonatkozott;
M1.1.4/ min. 1 „építőipari kivitelezői tevékenységre vonatkozó all risk keret vagyon és felelősségbiztosítás
(ÉPSZER)” tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozó, min. 450 000 000 HUF éves építési teljesítésre kötött,
korábbi teljesítéssel;
M1.1.5/ min. 1 „kombinált limitű felelősségbiztosítás” tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozó korábbi
teljesítéssel, mely min. 100 000 000 HUF/év kártérítési limitre vonatkozott;
M1.1.6/ min. 1 „vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása” tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozó korábbi
teljesítéssel, mely min. 500 000 000 HUF/kár/év kártérítési limitre vonatkozott;
M1.1.7/ min. 1, min. 949 fő munkavállalóra kötött „csoportos balesetbiztosítás” tárgyú szolgáltatás nyújtására
vonatkozó korábbi teljesítéssel;
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M1.1.8/ min. 1, min. 161 db gépjárműre kötött „flotta casco biztosítás” tárgyú szolgáltatás nyújtására vonatkozó
korábbi teljesítéssel.
2. rész:
M1.2/ min. 1, min. 350 db db gépjárműre kötött „flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás” tárgyú
szolgáltatás nyújtására vonatkozó korábbi teljesítéssel.
Alanyi kör:
M1): közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§(6)bek.);
Még lezáratlan szerződés alapján történő teljesítés is elfogadott, ha az ebből már leigazolt teljesítés megfelel az
előrásnak. 1 referencia több feltételhez is bemutatható.
Az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva is
megfelelhet, a Kbt. 65.§(7),(9) és (11) szerinti rendelkezések mellett. A gazdasági szereplők közül elegendő
csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér, Hibás teljesítési kötbér, Meghiúsulási kötbér, (Ptk.6:186.§(1)).
A a szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét – alkalmazási körét és szabályait – az ajánlattételi
szakaszban kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza majd.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Az ajánlatkérő a
Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket, a
közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
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.
A finanszírozás rendszerét, szabályait az ajánlattételi szakaszban kiadásra kerülő szerződés tervezet
tartalmazza majd.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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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: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/11/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 06/12/2017

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

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. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ezért tartalma a közbeszerzési
dokumentumokkal együttesen értelmezendő. Ajánlatkérő jelen felhívás szerinti induló évre vonatkozó
mennyiségi adatoktól a műszaki leírásban, illetve a szerződés tervezetben rögzítettek szerint térhet el.
2. Kérjük, a közbeszerzési dokumentumok elérését/letöltését követően a gazdasági szereplők adataikat/
elérhetőségüket a jogiiroda@alfoldviz.hu  címre megküldeni, az eljárás során keletkező valamennyi további
dokumentum közvetlen megküldhetősége érdekében.
3. Bontás 20.11.2017., 11:00, 1026 Budapest, Érmelléki utca 9.II/2.tárgyalóban, részt venni a Kbt.68.§(3)
szerinti szervezetek/személyek jogosultak.
4. Közös részvételre jelentkezés esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és
nem megkövetelt.
5. Részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás nem kerül elrendelésre.
6. Értékelés:
Pontszám: 1-10-ig.
1.rész: 1.:relatív,fordított arányosítás; 2.:relatív,egyenes arányosítás (Kbt.77.§(1): legkedvezőtlenebb:10 %;
legkedvezőbb:80 %).
2.rész: értékelés legalacsonyabb ár, mert a nyújtandó szolgáltatás tartalmát jogszabály rögzíti, ezért csak ennek
megfelelő tartalmú szolgáltatás nyújtható ajánlatkérő számára, így további minőségi jellemzők nem, csak az ár

mailto:jogiiroda@alfoldviz.hu


HL/S S200
18/10/2017
412407-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 12 / 14

18/10/2017 S200
http://ted.europa.eu/TED

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

12 / 14

befolyásolja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
(Kbt. 76.§ (5)).
7. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (4)bek. szerinti nyilatkozatot. A jelentkezések elvárt
tartalmával,benyújtásával,átszámítással,fordítással igazolási módokkal, aláírással, az ellenőrzés tűrésével
kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Meg kell jelölni/adni:
— közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelyhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt.66.§(6) a)),
— a már ismert alvállalkozókat (Kbt.66.§(6)b)).
Felhívjuk a figyelmet a Kbt.138.§(2)-(4) bek-re.
9. A Kormányrendelet 30.§(4) szerinti tájékoztatás: pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai
alkalmasság feltételei és igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest (III.1.2) P1), III.1.3)M1)
esetében) szigorúbban került megállapításra.
10. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szokásos költségeket, de a tárgyi mentesség miatt az Áfa-t nem.
11. Részvételre jelentkező, jelentkezése benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közbeszerzési
eljárás alapján létrejött keret biztosítási szerződés teljes tartama alatt a szerződés kezelésében, a szükséges
adatközlések, aktualizálások lebonyolításában, a kárrendezésben az Ajánlatkérő megbízása alapján a felek
között hatályos Alkuszi Megbízási Szerződésben, és a 2014. évi LXXXVIII Törvényben meghatározott módon
és mértékben a Foster Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő (alkusz) jogosult eljárni. A
biztosítási díj tartalmazza az alkusz jutalékát.
12. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
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.69.§(6)ban foglaltakra is tekintettel-a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte.
14. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint.
15. A Kbt.75.§(2)e)pont nem kerül alkalmazásra.
16. Valamennyi órában megadott határidő magyar helyi idő(CET)szerint értendő. A II.2.4 és II.2.7) pontok
szerinti kezdési időpont-a közbeszerzési eljárás lebonyolításának időszükségletétől függően-a megadott
időponttól (dátumtól) eltérhet, mely körülmény nem érinti a szerződéssel összefüggésben feltüntetett további
időpontok (dátumok) megváltozását.
17. Felhívás IV.2.6 p. esetében egy hónap alatt ajánlatkérő 30 napot ért tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re, és
87.§(4)bek-re.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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:
2015 évi CXLIII. törvény 148. § szerint.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Folytatás a VI.3. ponthoz:
18. Ajánlatkérő Kbt.39.§(2)d) szerint jelzi: az ajánlati szakaszban rendelkezésre bocsátásra kerülő
közbeszerzési dokumentumokban elkülönített tartalom (Műszaki leírás) biztonsági okból bizalmas jellegű, így a
gazdasági szereplők széles körében rendelkezésére álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a
megfelelő védelem nem biztosítható, ezért az ajánlati szakaszba jutó (érvényes részvételi jelentkezést benyújtó)
gazdasági szereplők részére ezen tartalmakat a nyilvános elektronikus úttól eltérő módon (kizárólag az
ajánlattételi felhívással egyidejűleg, elektronikusan, közvetlenül megküldés útján) fogja a gazdasági szereplők
rendelkezésére bocsátani.
19. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Kászoni-Habi Ildikó, lajstromszáma: 00242.
20. Az ajánlatkérő az eljárás tárgyalási szakaszába jutott ajánlattevőkkel részenként egy-egy fordulóban kíván
tárgyalni. Ajánlatkérő a tárgyalásokat követően – mindkét rész esetében – lehetővé teszi végleges ajánlat
benyújtását. A végleges ajánlatok értékelése során is alkalmazza ajánlatkérő a Kbt. szerinti eljárási lépéseket
(hiánypótlás, számszaki hiba kezelése stb.), amennyiben azt a benyújtott ajánlatok/ajánlatmódosítások tartalma
szükségessé teszi.
A tárgyalások eredményeként kialakult végleges ajánlatára ajánlattevőnek ajánlati kötöttséget kell vállalnia,
amely a végleges ajánlat megtételétől kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart. A tárgyalásra
egyebekben a Kbt. 92. § (1)-(4), (7)-(8), és 92. § (5) bekezdései az irányadók.
Az ajánlattevőknek, az ajánlatukban, nyilatkozni kell/lehet változtatási javaslataikról. Az ajánlatkérő
kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag az ajánlatkérő joga eldönteni, hogy az ajánlattevő által felvetett kérdések,
módosítási javaslatok közül melyik, illetve mely további kérdések, vonatkozásában nyitja meg a tárgyalás
lehetőségét, mint ahogy az is, hogy mit fogad el az egyes ajánlattevők javaslataiból, módosítási igényeiből. Az
ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogát, hogy az adott ajánlattevő által fel nem vetett kérdésekben is tárgyalást
kezdeményezzen.
A tárgyalás során az ajánlatkérő és az ajánlattevő az alábbi kérdésekben állapodnak meg:
— az ajánlat szakmai paramétereiről, megajánlott díjairól;
— a szerződéses feltételekről.
Ajánlatkérő a tárgyalásokon külön-külön, hivatalos neve szerinti (abc) sorrendben tárgyal az ajánlattevőkkel.
A tárgyalásokat követően, ha szükséges, az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevőkkel az ajánlati felhívásban,
illetve dokumentációban foglaltakhoz képest, a tárgyalások során kialakított álláspontnak megfelelő esetleges
módosításokat, illetve, ha ezt a módosítások köre és mértéke indokolja, módosított ajánlati dokumentáció
kerül kiadásra. Az ajánlatkérő a tárgyalás(ok) lezárását követően valamennyi – adott részben érintett –
ajánlattevőnek megküldi a végső ajánlattétel során figyelembe veendő módosításokat, valamint a végső
ajánlatok benyújtásának időpontját és helyét, a végső ajánlattal szembeni formai és tartalmi elvárásait.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az előzőek szerint az eredetileg kiadottakhoz
képest módosítja feltételeit, illetve, ha módosított közbeszerzési dokumentumokat bocsát az ajánlattevők
rendelkezésére, az ajánlattevő eredeti ajánlatban benyújtott Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozata ezen
módosított feltételekre kiterjesztőleg nem értelmezhető. Így ez esetben – még akkor is, ha megajánlásán
az ajánlattevő a módosuló feltételekre tekintettel sem kíván változtatni – legalább a módosított feltétekre
vonatkozó Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása végleges ajánlatként, az érvényes ajánlattétel
feltételévé válik. Előzőek okán – ez esetben – végleges ajánlat benyújtásának mellőzését ajánlatkérő az
ajánlat visszavonásaként értelmezi, ajánlattevő eredetileg benyújtott ajánlatát a további értékelésben nem tudja
figyelembe venni.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
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Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
16/10/2017
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