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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dunaújváros MJV vagyon és felelősségbizt. (1473)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000992202021
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

171A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Vagyon-és felelősségbiztosításra vonatkozó szolgáltatás megrendelése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Dunaújváros MJV vagyon és felelősségbizt. (1473)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik része, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1. Biztosítás éves díja (nettó HUF /év): 24 866 529 
Pontszám: 8,01; súlyszám: 90; pontszám x súlyszám: 721,11 
2.Vállalt szívességi kárfelvétel mennyisége (egész számokban megadva, min. 0 db, max. 10 db): 10 
Pontszám: 10; súlyszám: 3; pontszám x súlyszám: 30,00 
3. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje (egész munkanapban megadva, min. 1 munkanap, max. 4 

Szöveges értékelés:

821.11Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1. Biztosítás éves díja (nettó HUF /év): 19 923 828  
Pontszám: 10; súlyszám: 90; pontszám x súlyszám: 900,00 
2.Vállalt szívességi kárfelvétel mennyisége (egész számokban megadva, min. 0 db, max. 10 db): 10 
Pontszám: 10; súlyszám: 3; pontszám x súlyszám: 30,00 
3. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje (egész munkanapban megadva, min. 1 munkanap, max. 4 
munkanap): 3 
Pontszám: 3,33; súlyszám: 3; pontszám x súlyszám: 10,00 
4. Kárelőleg mértéke (%; egész számokban megadva, min. 0 %, max. 30%): 30 
Pontszám: 10,00; súlyszám: 2; pontszám x súlyszám: 20,00 
5. Dedikált kapcsolattartó biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem): igen 
Pontszám: 10,00; súlyszám: 2; pontszám x súlyszám: 20,00

Szöveges értékelés:

980.00Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta, ezért ajánlata érvényes. 
 
Az ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
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

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

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta, ezért ajánlata érvényes. 
 
Az ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
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

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

10456017444UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert 
Károly Körút 70-74

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:

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta, ezért ajánlata érvényes. 
A legjobb ár-érték arányt megtestesítő ajánlat, a fedezet rendelkezésre áll. 
 
Ellenszolgáltatás: 
1. Biztosítás éves díja (nettó HUF /év): 19 923 828

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

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)

Az 1. és 3. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet A1. aa) pontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 
A 2. és 4. értékelési részszempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató 1. számú melléklet A1. ab) pontja szerinti egyenes 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 
Az 5. értékelési szempont esetében B. pont szerinti pontozás szerint történik az ajánlatok értékelése. 

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:

100

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

munkanap): 1 
Pontszám: 10; súlyszám: 3; pontszám x súlyszám: 30,00 
4. Kárelőleg mértéke (%; egész számokban megadva, min. 0 %, max. 30%): 30 
Pontszám: 10,00; súlyszám: 2; pontszám x súlyszám: 20,00 
5. Dedikált kapcsolattartó biztosítására vonatkozó vállalás (igen/nem): igen 
Pontszám: 10,00; súlyszám: 2; pontszám x súlyszám: 20,00
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.11.04Lejárata:2021.10.26Kezdete:

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:

Az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő benyújtott ajánlata nem mindenben felelt meg a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, az alábbi hiányok – 
figyelemmel arra, hogy az előírt hiánypótlást nem teljesítette – továbbra is fennállnak: 
-        a benyújtott ajánlat részeként nem csatolta a tartalomjegyzéket a Közbeszerzési Dokumentumok Ajánlat összeállítása 
fejezet 3.1. pontjában előírtak ellenére (formai hiány, érvénytelenséget nem eredményez); 
-        a benyújtott ajánlat részeként nem csatolta a nyilatkozatát a kiegészítő tájékoztatásról a Közbeszerzési Dokumentumok 
Ajánlat összeállítása fejezet 3.12. pontjában előírtak ellenére; 
-        a benyújtott ajánlat részeként nem csatolta a nyilatkozatát a költség és kockázatviselésről a Közbeszerzési Dokumentumok 
Ajánlat összeállítása fejezet 3.16. pontjában előírtak ellenére; 
-        a benyújtott ajánlat részeként nem csatolta az M.1. alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolást a 
Közbeszerzési Dokumentumok Ajánlat összeállítása fejezet 3.19. pontjában, illetve a Kbt. 114./A.§-ban előírtak ellenére. 
Fentiekre tekintettel  -ide nem értve a formai hiányt - az UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

2021.10.25

2021.10.25
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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