
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.

Javaslat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiz-
tosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítá-

sára

El  őadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Petánszki Lajos aljegyző
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: Horváth Anita DV N Zrt.

Véleményez  ő bizottságok:  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021.10.20.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021.10.20.
Közbeszerzési és Bíráló Bizottsága 2021.10.19.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  798/2021.
(VIII.26.) határozatával döntött a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon-
és  felelősségbiztosítási  szolgáltatás  megrendelése”  tárgyú közbeszerzési  eljárás  megindításáról.
Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Közgyűlési Osztály Iktatószám: 27268 – 65 / 2021
Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma: (25) 544-273
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021._______ Ellenőrzés dátuma: 2021. _______
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila
Leadás dátuma: 2021.______ Ellenőrzés dátuma: 2021._______
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: név szerinti szavazást igényel



J A V A S L A T

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási
szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  798/2021.  (VIII.26.)  határozatával
döntött  az  önkormányzati  vagyon-  és  felelősségbiztosítás  tárgyában  közbeszerzési  eljárás
megindításáról.
Az eljárás megindításáról szóló közgyűlési határozat az előterjesztés 1. számú melléklete.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 798/2021. (VIII.26.) határozatában a
közbeszerzési  eljárás  lefolytatásával  –  a  DV  N  Dunaújvárosi  Városfejlesztési  Nonprofit  Zrt.
tudomásával  –  a  Hungarikum  Biztosítási  Alkusz  Kft.-t  bízta  meg,  és  hozzájárult  az  Őszy
Közbeszerzési Tanácsadó Kft. teljesítési segédként történő bevonásához.
A hivatkozott közgyűlési határozat az előterjesztés 2. számú melléklete.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  fenti  tárgyban  a  feladatot  ellátó  szervezet
kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás keretében indított közbeszerzési eljárást. 

Az eljárást megindító felhívás 2021. szeptember 03. napján került feladásra és 2021. szeptember
06. napján jelent meg 16968/2021 iktatószám alatt a Közbeszerzési Értesítőben.
Kiegészítő tájékoztatás kérésére a tárgyi eljárásban két alkalommal került sor, ajánlatkérő az első
és a  második  kiegészítő  tájékoztatás kérést  egyaránt  2021.  szeptember  20.  napján válaszolta
meg.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat  egy alkalommal módosította, 2021. szeptember
20. napján, figyelemmel a kiegészítő tájékoztatásokban foglalt válaszokra. 

Az ajánlattételi  határidő lejártáig, 2021. szeptember 27. napja 10:00 óráig a tárgyi közbeszerzési
eljárásban 3 (azaz három) darab ajánlat került benyújtásra, melyek az alábbi adatokat tartalmazták:

1. Ajánlattevő
Ajánlattevő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest Üllői út 1.
Ajánlattevő ajánlata:

Értékelési részszempontok Ajánlat

1. Biztosítás éves díja (nettó HUF /év) 19 923 828

2.Vállalt szívességi kárfelvétel mennyisége (egész 
számokban megadva, min. 0 db, max. 10 db)

10

3. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje (egész 
munkanapban megadva, min. 1 munkanap, max. 4 munkanap)

3

4. Kárelőleg mértéke (%; egész számokban megadva, min. 0 
%, max. 30%)

30

5. Dedikált kapcsolattartó biztosítására vonatkozó vállalás 
(igen/nem)

igen

2. Ajánlattevő



Ajánlattevő neve: Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1146 Budapest Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.
Ajánlattevő ajánlata:

Értékelési részszempontok Ajánlat

1. Biztosítás éves díja (nettó HUF /év) 24 866 529

2.Vállalt szívességi kárfelvétel mennyisége (egész 
számokban megadva, min. 0 db, max. 10 db)

10

3. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje (egész 
munkanapban megadva, min. 1 munkanap, max. 4 munkanap)

1

4. Kárelőleg mértéke (%; egész számokban megadva, min. 0 
%, max. 30%)

30

5. Dedikált kapcsolattartó biztosítására vonatkozó vállalás 
(igen/nem)

igen

3. Ajánlattevő
Ajánlattevő neve: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Körút 70-74
Ajánlattevő ajánlata:

Értékelési részszempontok Ajánlat

1. Biztosítás éves díja (nettó HUF /év) 25 989 551

2.Vállalt szívességi kárfelvétel mennyisége (egész 
számokban megadva, min. 0 db, max. 10 db)

0

3. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje (egész 
munkanapban megadva, min. 1 munkanap, max. 4 munkanap)

4

4. Kárelőleg mértéke (%; egész számokban megadva, min. 0 
%, max. 30%)

0

5. Dedikált kapcsolattartó biztosítására vonatkozó vállalás 
(igen/nem)

igen

Az EKR rendszeren keresztül a határidőben benyújtott ajánlatok felbontásáról készült bontási jegy-
zőkönyv jelen előterjesztés 3. számú melléklete.

A  benyújtott  ajánlatokat  megvizsgálva,  a  közbeszerzési  dokumentumban előírt  követelményeket
ellenőrizve  megállapítható,  hogy az  Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.  ajánlattevő
ajánlatával  kapcsolatosan  indokolt  felvilágosítás  kérés,  valamint  az UNIQA  Biztosító  Zrt.
ajánlattevő  ajánlatával  kapcsolatosan  indokolt  hiánypótlás  elrendelése,  amely  2021.  október  1.
napján került megküldésre.

A hiánypótlások és felvilágosítás kérés megküldésére előírt határidő 2021. október 6. napja 16:00
óra volt, mely időpont lejártáig az UNIQA Biztosító Zrt. nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak, hiánypótlást nem nyújtott be. 

Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.



Értékelési
részszempontok

Súlyszám
AEGON

Magyarország
Zrt.

Pont
Pont x

súlyszám
Groupama

Biztosító Zrt.
Pont

Pont x
súlyszám

1. Biztosítás éves
díja (nettó HUF

/év)
90      19 923 828 Ft 10,00 900,00      24 866 529 Ft 8,01 721,11

2. Vállalt
szívességi
kárfelvétel

mennyisége (egész
számokban

megadva, min. 0
db, max. 10 db)

3 10 10,00 30,00 10 10,00 30,00

3. Kárszemle
megkezdésének

vállalt határideje
(egész

munkanapban
megadva, min. 1

munkanap, max. 4
munkanap)

3 3 3,33 10,00 1 10,00 30,00

4. Kárelőleg
mértéke (%; egész

számokban
megadva, min. 0 %,

max. 30%)

2 30 10,00 20,00 30 10,00 20,00

5. Dedikált
kapcsolattartó
biztosítására

vonatkozó vállalás
(igen/nem)

2 igen 10,00 20,00 igen 10,00 20,00

           980,
00    821,11

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság,  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési  Bizottság,  valamint  a  Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság  rendkívüli  bizottsági
ülésén tárgyalja, a bizottsági véleményeket a bizottságok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A  benyújtott  ajánlatok  értékelésére  tekintettel  az  alábbi  határozati  javaslatot  terjesztjük  Tisztelt
Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

….../2021. (X.21.) határozata

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és felelősségbiztosítási
szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 798/2021. (VIII.26.) határoza-
tával támogatta  „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére vagyon- és
felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását  követően  megállapítja, hogy  az  Aegon  Magyarország  Általános  Biztosító  Zrt.
(székhely:  1091 Budapest Üllői út 1.), a  Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (székhely: 1146 Budapest Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.) ajánlattevők által
benyújtott ajánlatok érvényesek, azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a közbe-
szerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben
– foglaltaknak.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás
lefolytatását  követően  megállapítja, hogy  az  UNIQA  Biztosító  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  (székhely: 1134  Budapest  Róbert  Károly  Körút  70-74.)  ajánlattevő
benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, melyre tekintettel az UNIQA
Biztosító  Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő  ajánlata  a  Kbt.  73.  §  (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban foglalt közbe-
szerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az Aegon Magyarország Általános
Biztosító Zrt.   (székhely:  1091 Budapest Üllői út 1.),  mint a „legjobb ár-érték arány” ellen-
szolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyer-
tesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.
A nyertes ajánlat összege a teljes szerződéses időszakra (2022. január 1. és 2023. decem-
ber 31. napja között)
 nettó 39.847.828,- Ft +Áfa, összesen bruttó 50.606.742,- Ft. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Gazdasági Főosztály vezetője
a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: - a szerződés aláírására: 2021. november 19.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 5.
pontban foglalt  kötelezettségvállalást a 2022-2023. évi költségvetések tervezése során ve-
gye figyelembe.

Felelős: a költségvetés tervezéséért:



 a Jegyző
a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
 a Gazdasági Főosztály vezetője
 a Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő: a 2022-2023. évi költségvetés tervezésének időpontja

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy gon-
doskodjon az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő megküldéséről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
az aljegyző

Határidő: az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő megküldésé-
re: 2021. november 5.

Dunaújváros, 2021. október 21. 

Tóth Kálmán s.k.
a Pénzügyi, Gazdasági és

Városüzemeltetési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az Ügyrendi Igazgatási
és Jogi bizottság elnöke 

Dr. Molnár István s.k.
a Közbeszerzési és

Bíráló Bizottság elnöke


