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I. szakasz: Ajánlatkérő

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskunA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/pestA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Pest Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Kormányhivatalok részére biztosítás beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001583092022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Pest Megyei Kormányhivatal 15789350241

Városház Utca 7

Budapest HU110 1052

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Igen

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 15789257203

Deák Ferenc Tér 3. 3340/2

Kecskemét HU331 6000

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Nem

Baranya Megyei Kormányhivatal 15789240202

József Attila Utca 10.

Pécs HU231 7623

Patkó-Pintér Zita



EKR001583092022

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapestA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplenA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/baranyaA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Nem

Békés Megyei Kormányhivatal 15789264204

Derkovits Sor 2

Békéscsaba HU332 5600

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Nem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

15789271205

Városház Tér 1

Miskolc HU311 3525

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Nem

Budapest Főváros Kormányhivatala 15789233241

Váci Utca 62-64.

Budapest HU110 1056

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Nem

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 15789288206

Rákóczi Tér 1

Szeged HU333 6722

Patkó-Pintér Zita



EKR001583092022

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-biharA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopronA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejerA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/csongradA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Nem

Fejér Megyei Kormányhivatal 15789295207

Szent István Tér 9

Székesfehérvár HU211 8000

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Nem

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 15789305208

Árpád Út 32. 7150

Győr HU221 9021

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Nem

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 15789312209

Piac Utca 54

Debrecen HU321 4024

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Nem

Heves Megyei Kormányhivatal 15789329210

Kossuth Lajos Utca 9

Eger HU312 3300



EKR001583092022

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/nogradA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergomA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnokA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/hevesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Nem

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 15789381216

Kossuth Lajos Út 2.

Szolnok HU322 5000

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Nem

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 15789336211

Bárdos László Utca 2.

Tatabánya HU212 2800

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom

Nem

Nógrád Megyei Kormányhivatal 15789343212

Zemlinszky Rezső Út 9

Salgótarján HU313 3100

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Nem

Somogy Megyei Kormányhivatal 15789367214

Nagy Imre Tér 1.

Kaposvár HU232 7400



EKR001583092022

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/vasA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/tolnaA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-beregA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/somogyA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy: Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Nem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal

15789374215

Hősök Tere 5.

Nyíregyháza HU323 4400

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

Nem

Tolna Megyei Kormányhivatal 15789398217

Augusz I. Utca 7.

Szekszárd HU233 7100

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

Nem

Vas Megyei Kormányhivatal 15789408218

Berzsenyi Dániel Tér 1

Szombathely HU222 9700

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Nem

Veszprém Megyei Kormányhivatal 15789415219

Megyeház Tér 1



EKR001583092022

II.szakasz: Tárgy

A fővárosi és a megyei kormányhivatalok részére biztosítási szolgáltatások beszerzése az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumban részletezettek szerint 4 ajánlattételi részben.
A Pest Megyei Kormányhivatal (mint ajánlatkérő) saját nevében, valamint jelen felhívás I.1) pontjában nevezett további ajánlatkérők 
nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. Az eljárás eredményessége esetén a szerződéseket a felhívás I.1) pontjában megnevezett 
ajánlatkérők külön-külön kötik meg.

1. számú rész:
Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatások a felhívás I.1) pontjában nevezett valamennyi ajánlatkérő kormányhivatal részére.
1.) All risk vagyonbiztosítás, ELBER, géptörés vagyonbiztosítás összesen 639 435 973 496,- Ft értékű, Elber biztosítás összesen 30 
320 462 681,- Ft értékű, Géptörés biztosítás összesen 704 246 206,- Ft értékű.
2.) Kombinált felelősségbiztosítás, Általános felelősségbiztosítás; Bérlői felelősségbiztosítás; Bérbeadói felelősségbiztosítás; 
Munkáltatói felelősségbiztosítás; Környezetszennyezési felelősségbiztosítás; Tanulók, szakmai gyakorlati képzést szervezők 
felelősségbiztosítása; Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás; Szolgáltatói felelősségbiztosítás.
Sorfák, utak, járdák okozta károk: 10 000 000,- Ft/kár/év.
Alkalmazottak vagyontárgyaiban okozott károk: 1 000 000,- Ft/kár és 5 000 000,- Ft/év

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kormányhivatalok részére biztosítás beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/zalaA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.kormanyhivatal.hu/hu/veszpremA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14856903Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Veszprém HU213 8200

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Nem

Zala Megyei Kormányhivatal 15789422220

Kosztolányi Dezső Utca 10.

Zalaegerszeg HU223 8900

Patkó-Pintér Zita

kozbeszerzes@pest.gov.hu +36 14856900

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Nem



EKR001583092022

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Gépjárművekben okozott károk: 2 500 000,- Ft/kár és 5 000 000,- Ft/év.
Gépjárműparkolók felelősségbiztosítási fedezete: 5 millió Ft/káresemény és 5 millió Ft/év.
Üzemeltetéssel okozott károk: 25 millió Ft/kár/év.
Rakodás során okozott károk: 1 000 000,- Ft/kár és 5 000 000,- Ft/év.
Munkagép fedezete: 5 millió Ft/kár és 5 millió Ft/év, önrész: a kárösszeg 10%-a, de minimum 50 000 Ft (levonásos), kivéve a személyi 
sérüléses károk, melyek önrészesedés nélkül térülnek.

2. számú rész:
Flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szolgáltatások a 2009. évi LXII. törvény (KGFB törvény) rendelkezéseinek megfelelően, 
valamint CASCO biztosítási szolgáltatások a felhívás I.1) pontjában nevezett valamennyi ajánlatkérő kormányhivatal részére.
Flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítás körében biztosítandó gépjárművek száma mindösszesen: 2 498 darab
Biztosítási kockázatok:
- Elemi kár
- Töréskár
- Lopáskár, részlopás kár, rablás
- Üvegkár
CASCO biztosítás körében biztosítandó gépjárművek száma mindösszesen: 1 937 darab

3. számú rész:
Csoportos balesetbiztosítási szolgáltatások az alábbi ajánlatkérő kormányhivatalok részére:
- Baranya-Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 1 450 fő
- Békés Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 1 636 fő
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 2 330 fő
- Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 1 550 fő
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 1 520 fő
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 1 078 fő
- Nógrád Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 892 fő
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 2 340 fő
- Tolna Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 971 fő
- Vas Megyei Kormányhivatal; Biztosítotti létszám: 1 178 fő
A biztosítotti létszám mindösszesen: 14 945 fő
Dolgozói balesetbiztosítási szolgáltatás kizárólag munkaidőre, illetve a be- és a hazautazás idejére vonatkozó fedezet az alábbi 
szolgáltatási tartalommal:
Biztosítási esemény / biztosítási összeg: Baleseti eredetű halál (égés 200%-os térítés) / 2 000 000 Ft
Biztosítási esemény / biztosítási összeg: Baleseti eredetű egészségkárosodás (1-100%) / 2 000 000 Ft
Biztosítási esemény / biztosítási összeg: Baleseti kórházi napi térítés (1-90 nap) / 3 000 Ft
Biztosítási esemény / biztosítási összeg: Baleseti eredetű csonttörés (egyösszegű) / 50 000 Ft
Biztosítási esemény / biztosítási összeg: Baleseti költségtérítés / 100 000 Ft

4. számú rész:
Munkavállalói felelősségbiztosítási szolgáltatások az alábbi ajánlatkérő kormányhivatalok részére:
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
- Baranya-Megyei Kormányhivatal
- Békés Megyei Kormányhivatal
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
- Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
- Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
- Nógrád Megyei Kormányhivatal
- Pest Megyei Kormányhivatal
- Somogy Megyei Kormányhivatal
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- Tolna Megyei Kormányhivatal
- Vas Megyei Kormányhivatal
- Veszprém Megyei Kormányhivatal
- Zala Megyei Kormányhivatal
Kollektív jogvédelmi biztosítás
Biztosítottak: a Szerződő Kormányhivatal mindenkori főispánja, főigazgatója, igazgatója, akik a károkozás időpontjában közszolgálati 
jogviszonyban állnak a Szerződővel.
Biztosítási összeg: 5 000 000 Ft/biztosítási esemény/biztosított és 10 000 000 Ft/év/biztosított
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

10308024444Generali Biztosító Zrt., Magyarország 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 190 002 693
Kárelőleg folyósítás százalékos mértéke (%) (min. 30%, max. 70%): 70
Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap): 1
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen

10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Vagyon- és felelősségbiztosításRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

210A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 205-585188A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatóját (a továbbiakban: útmutató) (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a 
Miniszterelnökség által kiadott útmutatót alkalmazta.

Az ajánlati ár [Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (HUF/év)] értékelése az alábbiak szerint 
történik:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati elemre a maximális pontszámot (100) adja.
A köztes pontszámok fordított arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek megállapításra:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 70
Értékelési pontszám: 71,54
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 5007,8
2. Kárelőleg folyósítás százalékos mértéke (%) (min. 30%, max. 70%)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
3. Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
4. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 8007,8

Szöveges értékelés:

8007.8Generali Biztosító Zrt.

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 70
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 7000
2. Kárelőleg folyósítás százalékos mértéke (%) (min. 30%, max. 70%)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
3. Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
4. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 10000

Szöveges értékelés:

10000Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 265 591 335
Kárelőleg folyósítás százalékos mértéke (%) (min. 30%, max. 70%): 70
Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap): 1
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen
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Ellenszolgáltatás összege:
Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 190 002 693
Ajánlata kiválasztásának indoka:

10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A minőségi értékelési részszempontok értékelési módszere:

1) Kárelőleg folyósítás százalékos mértéke (%) (min. 30%, max. 70%):
A legmagasabb érték (70%) a legkedvezőbb megajánlott érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő a 
maximális (100 pontot) adja. A legkisebb érték (30%) a legkedvezőtlenebb megajánlott érték, melyre ajánlatkérő a minimális 
pontszámot (0 pont) adja. A 70% feletti érték esetén az ajánlatkérő a maximális 70% értékkel számol és az ennek megfelelő 
pontszámot (100 pont) adja.
Ajánlatkérő 30%-nál alacsonyabb megajánlást nem fogad el, alacsonyabb értékű megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A köztes pontszámok arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek kiszámításra:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax - Pmin) + Pmin, 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja; (70)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja; (30)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2) Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap):
A legkisebb érték (1 munkanap) a legkedvezőbb megajánlott érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő a 
maximális (100 pontot) adja. A legmagasabb érték (3 munkanap) a legkedvezőtlenebb megajánlott érték, melyre ajánlatkérő a 
minimális pontszámot (0 pont) adja. Ajánlatkérő 3 munkanapnál magasabb megajánlást nem fogad el, magasabb értékű megajánlás az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A köztes pontszámok arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek kiszámításra:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax - Pmin) + Pmin, 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja; (1)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja; (3)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

3) Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem):
Az „igen” megajánlás esetén ajánlatkérő a maximális adható pontszámot (100 pont) adja, a „nem” megajánlás esetén ajánlatkérő a 
minimális adható pontszámot adja (0 pont).

A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket 
megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat a legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a 
legmagasabb.
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Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.

10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár - Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 403 419 610
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen

10389395444Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt, Magyarország 1091 Budapest, Üllői Út 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Flotta KGFB és CASCO biztosításRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági követelményeknek
megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes 
ajánlatot nyújtotta be.

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatóját (a továbbiakban: útmutató) (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a 
Miniszterelnökség által kiadott útmutatót alkalmazta.

Az ajánlati ár [Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (HUF/év)] értékelése az alábbiak szerint 
történik:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati elemre a maximális pontszámot (100) adja.
A köztes pontszámok fordított arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek megállapításra:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A minőségi értékelési részszempont értékelési módszere:
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem):
Az „igen” megajánlás esetén ajánlatkérő a maximális adható pontszámot (100 pont) adja, a „nem” megajánlás esetén ajánlatkérő a 
minimális adható pontszámot adja (0 pont).

A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket 
megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat a legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a 
legmagasabb.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 90
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 10000

Szöveges értékelés:

10000Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 90
Értékelési pontszám: 98,78
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 8890,2
2. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 9890,2

Szöveges értékelés:

9890.2Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár - Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 398 486 987
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen
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10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Csoportos balesetbiztosításRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:
Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 398 486 987
Ajánlata kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági követelményeknek 
megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes 
ajánlatot nyújtotta be.

10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatóját (a továbbiakban: útmutató) (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a 
Miniszterelnökség által kiadott útmutatót alkalmazta.

Az ajánlati ár [Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (HUF/év)] értékelése az alábbiak szerint 
történik:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati elemre a maximális pontszámot (100) adja.
A köztes pontszámok fordított arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek megállapításra:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 80
Értékelési pontszám: 80,07
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 6405,6
2. Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 50
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 500
3. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 7905,6

Szöveges értékelés:

7905.6Generali Biztosító Zrt.

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 80
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
2. Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
3. Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 10000

Szöveges értékelés:

10000Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 12 244 140
Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap): 2
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen

10308024444Generali Biztosító Zrt., Magyarország 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 9 803 920
Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap): 1
Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen

Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:
Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 9 803 920
Ajánlata kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági követelményeknek 
megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes 
ajánlatot nyújtotta be.

10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A minőségi értékelési részszempontok értékelési módszere:

1) Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap):
A legkisebb érték (1 munkanap) a legkedvezőbb megajánlott érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő a 
maximális (100 pontot) adja. A legmagasabb érték (3 munkanap) a legkedvezőtlenebb megajánlott érték, melyre ajánlatkérő a 
minimális pontszámot (0 pont) adja. Ajánlatkérő 3 munkanapnál magasabb megajánlást nem fogad el, magasabb értékű megajánlás az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A köztes pontszámok arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek kiszámításra:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax - Pmin) + Pmin, 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja; (1)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja; (3)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

2) Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem):
Az „igen” megajánlás esetén ajánlatkérő a maximális adható pontszámot (100 pont) adja, a „nem” megajánlás esetén ajánlatkérő a 
minimális adható pontszámot adja (0 pont).

A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket 
megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat a legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a 
legmagasabb.
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1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 90
Értékelési pontszám: 75,06
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 6755,4
2. Bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követően a kártérítési összeg megfizetésének 
határideje (munkanap) (min. 1, max. 9 munkanap)
Súlyszám: 10

Szöveges értékelés:

7505.4Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 9 367 648
Bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követően a kártérítési összeg megfizetésének határideje (munkanap) 
(min. 1, max. 9 munkanap): 8

10308024444Generali Biztosító Zrt., Magyarország 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági 
követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő.
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 12 480 000
Bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követően a kártérítési összeg megfizetésének határideje (munkanap) 
(min. 1, max. 9 munkanap): 3

10207349244Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1146 Budapest, 
Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Munkavállalói felelősségbiztosításRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatóját (a továbbiakban: útmutató) (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a 
Miniszterelnökség által kiadott útmutatót alkalmazta.

Az ajánlati ár [Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (HUF/év)] értékelése az alábbiak szerint 
történik:
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlati elemre a maximális pontszámot (100) adja.
A köztes pontszámok fordított arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek megállapításra:
P = Alegjobb/Avizsgált*(Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme; 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A minőségi értékelési részszempont értékelési módszere:

Bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követően a kártérítési összeg megfizetésének határideje (munkanap) (min. 1, 
max. 9 munkanap):
A legkisebb érték (1 munkanap) a legkedvezőbb megajánlott érték, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő a 
maximális (100 pontot) adja. A legmagasabb érték (9 munkanap) a legkedvezőtlenebb megajánlott érték, melyre ajánlatkérő a 
minimális pontszámot (0 pont) adja. Ajánlatkérő 9 munkanapnál magasabb megajánlást nem fogad el, magasabb értékű megajánlás az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A köztes pontszámok arányosítással, az alábbi képlettel kerülnek kiszámításra:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax - Pmin) + Pmin, 
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
Pmax: a pontskála felső határa; 
Pmin: a pontskála alsó határa; 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja; (1)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális 
pontszámot adja; (9)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Ajánlatkérő a pontszámok kiosztását követően a kapott értéket 
megszorozza a súlyszámmal. Az az ajánlat a legelőnyösebb, amely esetében a pontszámok és a súlyszámok szorzatainak összege a 
legmagasabb.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év)
Súlyszám: 90
Értékelési pontszám: 100
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 9000
2. Bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követően a kártérítési összeg megfizetésének 
határideje (munkanap) (min. 1, max. 9 munkanap)
Súlyszám: 10
Értékelési pontszám: 12,5
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 125
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 9125

Szöveges értékelés:

9125Generali Biztosító Zrt.

Értékelési pontszám: 75
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 750
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 7505,4



EKR001583092022

VI.szakasz: Kiegészítő információk

Valamennyi rész esetében a nyertes ajánlattevővel a Kbt. 131. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kerül a 
szerződés megkötésre.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.12.19Lejárata:2022.12.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege:
Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 9 367 648
Ajánlata kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő a benyújtott ajánlata alapján: a kizáró okok hatálya alatt nem álló, az előírt alkalmassági követelményeknek 
megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, az ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, érvényes 
ajánlatot nyújtotta be.

10308024444Generali Biztosító Zrt., Magyarország 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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1.) Ajánlatkérő a bírálat és értékelés során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint járt el.
2.) Az értékelést követően figyelmen kívül hagyott ajánlatok:
• 1. számú rész (vagyon- és felelősségbiztosítás) vonatkozásában: 
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Krt. 11. B épület)
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
- Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 266 234 287
- Kárelőleg folyósítás százalékos mértéke (%) (min. 30%, max. 70%): 30
- Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap): 3
- Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen

• 3. számú rész (csoportos balesetbiztosítás) vonatkozásában: 
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Krt. 11. B épület)
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
- Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 15 692 250
- Kárbejelentés visszaigazolása a bejelentéstől számítva (munkanap) (min. 1, max. 3 munkanap): 3
- Dedikált kapcsolattartó biztosítása (igen/nem): igen

• 4. számú rész (munkavállalói felelősségbiztosítás) vonatkozásában: 
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Krt. 11. B épület)
Ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
- Ajánlati ár – Díjkondíciók az éves mindösszesen bruttó biztosítási díjra vonatkozóan (Ft/év): 16 000 000
- Bekért utolsó kárrendezési dokumentum kézhezvételét követően a kártérítési összeg megfizetésének határideje (munkanap) (min. 1, 
max. 9 munkanap): 9

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.12.08

2022.12.08
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