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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503780-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások
2018/S 220-503780
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EKRSZ_58153727
Diós árok 3.
Budapest
1125
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
I.1)

Név és címek
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza
EKRSZ_26803227
Nyíri Út 38.
Kecskemét
6000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kmk.hu/cms/kecskemet

I.1)

Név és címek
Bajai Szent Rókus Kórház
EKRSZ_27854431
Rókus Utca 10
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Baja
6500
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bajakorhaz.hu/
I.1)

Név és címek
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
EKRSZ_88005445
Maglódi Út 89-91.
Budapest
1106
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU12
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://bajcsy.hu/fooldal/

I.1)

Név és címek
Békés Megyei Központi Kórház
EKRSZ_43342866
Semmelweis Utca 1
Gyula
5700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pandy.hu

I.1)

Név és címek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_31769316
Szentpéteri Kapu 72-76.
Miskolc
3526
Magyarország
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Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bazmkorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Csolnoky Ferenc Kórház
EKRSZ_91003052
Kórház Utca 1
Veszprém
8200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vmkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
EKRSZ_41407167
Dr. Imre József Utca 2.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
6800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erzsebetkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
EKRSZ_13275947
Alkotmány Utca 36
Deszk
6772
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
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Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.deszkikorhaz.hu/
I.1)

Név és címek
Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
EKRSZ_30991594
Rákóczi fejedelem út 125-127
Balassagyarmat
2660
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU313
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kenessey.hu

I.1)

Név és címek
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
EKRSZ_74552335
Nagyvárad Tér 1.
Budapest
1097
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszszk.hu

I.1)

Név és címek
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
EKRSZ_75531906
Seregélyesi Út 3
Székesfehérvár
8000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fmkorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Felső-Szabolcsi Kórház
EKRSZ_79528627
Árpád Utca 26.
Kisvárda
4600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fszknet.hu

I.1)

Név és címek
Gróf Tisza István Kórház
EKRSZ_55511214
Orbán Balázs Tér 1
Berettyóújfalu
4100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.berettyokorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
EKRSZ_63873656
Üllői Út 86.
Budapest
1089
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.heimpalkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
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EKRSZ_74466036
Dr. Sculhof Sétány 1
Héviz
8380
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.spaheviz.hu
I.1)

Név és címek
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
EKRSZ_33057813
Köves Utca 1.
Budapest
1204
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delpestikorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
EKRSZ_80314055
Szelei Út 2.
Jászberény
5100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.jaszberenykorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
EKRSZ_66521905
Tószegi Út 21.
Szolnok
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5000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hetenyikorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Kanizsai Dorottya Kórház
EKRSZ_76935943
Szekeres József Utca 2-8.
Nagykanizsa
8800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Karolina Kórház- Rendelőintézet
EKRSZ_47956133
Régi Vámház Tér 2-4.
Mosonmagyaróvár
9200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.karolinakorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Károlyi Sándor Kórház
EKRSZ_47761867
Nyár Utca 103
Budapest
1041
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
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Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.karolyikorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Kátai Gábor Kórház
EKRSZ_46346562
Zöldfa Utca 48.
Karcag
5300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kgkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
EKRSZ_91937917
Dankó Pista Út 80.
Edelény
3780
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.krkedeleny.hu

I.1)

Név és címek
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
EKRSZ_84269625
Dr. Lumniczer Sándor Utca 10.
Kapuvár
9330
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
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NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.lumniczerkorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
EKRSZ_62162294
Széchenyi út 27-29.
Eger
3300
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mfkh.hu

I.1)

Név és címek
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_20033877
Markusovszky Lajos Utca 5.
Szombathely
9700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.markusovszky.hu

I.1)

Név és címek
Mátrai Gyógyintézet
EKRSZ_58583333
Üdülőtelep
Gyöngyös
3200
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.matraigyogyintezet.hu
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I.1)

Név és címek
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
EKRSZ_27515026
Fáskert Utca 1
Nagykőrös
2750
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkkorhaz.adatpark.hu

I.1)

Név és címek
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
EKRSZ_10537800
Lehel Utca 57-61
Budapest
1135
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nygy-opai.hu

I.1)

Név és címek
Orosházi Kórház
EKRSZ_73678515
Könd Utca 59
Orosháza
5900
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ohk.hu

I.1)

Név és címek
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
EKRSZ_56532074
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Pihenő Út 1
Budapest
1121
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.koranyi.hu
I.1)

Név és címek
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
EKRSZ_96591763
Szanatórium Utca 19
Budapest
1528
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rehabint.hu

I.1)

Név és címek
Országos Onkológiai Intézet
EKRSZ_75650685
Ráth György Utca 40
Budapest
1122
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.onkol.hu/hu/orszagos-onkologiai-intezet

I.1)

Név és címek
Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
EKRSZ_32559260
Péterfy Sándor Utca 8-20.
Budapest
1076
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Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.peterfykh.hu
I.1)

Név és címek
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
EKRSZ_44205584
Vasvári Pál Utca 2-4.
Győr
9024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.petz.gyor.hu

I.1)

Név és címek
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
EKRSZ_32941443
Mártírok Útja 9
Sátoraljaújhely
3980
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ujhelykorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Siófoki Kórház
EKRSZ_22499057
Semmelweis Utca 1.
Siófok
8600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
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E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.siokorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
EKRSZ_52346772
Tallián Gyula Utca 20-32.
Kaposvár
7400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kmmk.hu

I.1)

Név és címek
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
EKRSZ_97694645
Győri Út 15.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_80280071
Szent István Utca 68
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU323
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szszbmk.hu
I.1)

Név és címek
Szent Borbála Kórház
EKRSZ_95062662
Dózsa György Utca 77.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanyakorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
EKRSZ_11360951
Diós Árok 1-3.
Budapest
1125
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.janoskorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Szent Lázár Megyei Kórház
EKRSZ_24746706
Füleki Út 54-56
Salgótarján
3100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU313
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szlmk.hu

I.1)

Név és címek
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Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
EKRSZ_76408326
Törteli Út 1-3.
Cegléd
2700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.toldykorhaz.hu
I.1)

Név és címek
Tolna Megyei Balassa János Kórház
EKRSZ_95176400
Béri Balogh Ádám Utca 5-7.
Szekszárd
7100
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tmkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
EKRSZ_18101115
Munkácsy Mihály Utca 70.
Törökbálint
2045
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.torokbalintkorhaz.hu

I.1)

Név és címek
Uzsoki Utcai Kórház
EKRSZ_27678820
Uzsoki Utca 29-41.
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Budapest
1145
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uzsoki.hu
I.1)

Név és címek
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
EKRSZ_45059065
Hrsz 049/2
Farkasgyepű
8582
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mátyus Melinda Margit
Telefon: +36 13561522
E-mail: matyus.melinda@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-kód: HU213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fgyepu-tudokorhaz.hu

I.2)

Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000832872018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000832872018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Flotta biztosítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000832872018

II.1.2)

Fő CPV-kód
66510000
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II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Flotta bizt. szolgáltatások (KGFB és/vagy Casco) beszerzése összevont közbeszerzési eljárás keretén belül
Az 1. részaj. keretében AK-k összesen 652 db - mint induló állomány - gépjármű tekintetében, amelytől
valamennyi AK az adatgyűjtő táblázatban megadott saját induló mennyiségétől eltérhet +30 %-os mértékben,
a 2009. évi LXII. tv. rendelkezése értelmében flotta KGFB szerződést kívánnak beszerezni, 24 hó. hat.
időtartamra. A 2. részaj. keretében AK-k összesen 314 db gépjármű biztosítási értékére - mint induló
állomány - gépjármű tekintetében, amelytől valamennyi AK az adatgyűjtő táblázatban megadott saját induló
mennyiségének összértékétől eltérhet +30 %-os mértékben - teljes körű (úgy, mint töréskár, vandalizmus,
lopáskár, részlopáskár, rabláskár, elemi kár(ok), üvegtörés kár) flotta casco bizt. szerződést kívánnak
beszerezni 24 hónap hat. időtartamra. A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az AF-et
kiegészítő KD-k/Műszaki spec. fejezetében kerülnek meghatározásra.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
Flotta biztosítási szolgáltatások KGFB
Rész száma: 1

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
66510000
66514110
66516100

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:
A 2009. LXII KGFB törvény alapján és mindenkori hatályos jogszabályok alapján.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérők összesen 652 db - mint induló állomány - gépjármű tekintetében, amelytől valamennyi ajánlatkérő,
az adatgyűjtő táblázatban megadott saját induló mennyiségétől eltérhet +30 %-os mértékben, a 2009. évi LXII.
törvény rendelkezése értelmében flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést kívánnak beszerezni
24 hónap határozott időtartamra.
A részletes feltételeket a műszaki specifikáció és szerződéstervezetek tartalmazzák, illetve annak mellékleteit
képező KGFB adatgyűjtő táblázat, amely egy táblázatban, de ajánlatkérőnként külön-külön fülön is megadásra
került.
Az 1. részben az összes ajánlatkérő (48 ajánlatkérő) részt vesz.
Értékelési szempontok folytatása:
Ajánlattevőnek a felolvasólapon az értékelési részszempontra tett megajánlásként, az ajánlatkérőnként különkülön megajánlott nettó összesített ajánlati árak összeadott értékét (éves díj - Ft/év) szükséges feltüntetnie,
Ajánlatkérő ezt értékeli.Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre
kerekíti). Részszempont: Összesített ajánlati ár (HUF/év érték), súlyszám 95, módszer fordított arányosítás.
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Részszempont: Ajánlattevő a szerződés teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést
érintő ügyekben hivatott eljárni / közvetíteni. (igen/nem, előny a megléte), súlyszám 5, módszer: pontkiosztás.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő az értékelési részszempont alátámasztására, ajánlata részeként
Termék és Ártáblázatot köteles benyújtania ajánlatkérőnként külön-külön, illetve összesen. A Termék és
Ártáblázat minta, valamint annak alapadatokkal feltöltött változatai Ajánlatkérőnként külön-külön és összesítve a
KGFB adatgyűjtő táblázatban található.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés teljes futamideje
alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a szerződést érintő ügyekben hivatott eljárni/közvetíteni! (igen/nem) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A Szerződő/Üzembentartó a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást 652 db - amelytől a Szerződő/
Üzembentartó eltérhet: plusz 30 %-kal (opció) - járműre/gépjárműre köti meg.
A + 30 %-os opcióra vonatkozó szabályok:
A 30 %-os opció meghatározás: a Szerződő / Üzembentartó által az adatgyűjtő táblázatban megadott teljes
gépjárműflotta darabszámának valamint a +30 %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben
felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő / Üzembentartó
részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opciókezelése: a
Szerződő/Üzembentartó a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés
hatálya alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt járműveket /
gépjárműveket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett
járműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal /
díjtétellel generált, időarányos díjjal a szerződés teljes díját megnöveli.

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
Ha a szerz. megkötésére 2019. január 1.-et megelőzően kerül sor, úgy a szerz. hatályba lépésének dátuma
2019. január 1. 00:00 perc. Ha a szerződés 2018.12.31. 24.00 ó. 00:00-t követően kerül aláírásra, a szerz.
hatályba lépésének időpontja a szerz. aláírásának napját követő nap 00:00 perce. Az egyes gépjárművek
kockázatviselés kezdete: a mindenkori előzményszerz. megszűnését követő nap 00:00 perc

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
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Flotta biztosítási szolgáltatások CASCO
Rész száma: 2
II.2.2)

További CPV-kód(ok)
66510000
66514110

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:
A földrajzi Európa teljes területe.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérők összesen 314 db gépjármű biztosítási értékére - mint induló állomány tekintetében - amelytől
valamennyi ajánlatkérő, az adatgyűjtő táblázatban megadott saját induló mennyiségének összértékétől eltérhet
+30 %-os mértékben - teljes körű (úgy, mint töréskár, vandalizmus, lopáskár, részlopáskár, rabláskár, elemi
kár(ok), üvegtörés kár) flotta casco biztosítási szerződést kívánnak beszerezni 24 hónap határozott időtartamra.
A 2. részben az összes ajánlatkérőből (1. rész: 48 ajánlatkérő) csak 25 ajánlatkérő vesz részt: a Casco
adatgyűjtő táblázatban meghatározott ajánlatkérők.
A részletes feltételeket a szerződéstervezetek illetve a műszaki specifikáció tartalmazza, illetve annak
mellékletét képező Casco adatgyűjtő táblázat, amely egy táblázatban, de ajánlatkérőnként külön-külön fülön is
megadásra került.
Értékelési szempontok folytatása:
Ajánlattevőnek a felolvasólapon az értékelési részszempontra tett megajánlásként, az ajánlatkérőnként különkülön megajánlott nettó összesített ajánlati árak összeadott értékét (éves díj - Ft/év) szükséges feltüntetnie,
Ajánlatkérő ezt értékeli. Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre
kerekíti). Részszempont: Összesített ajánlati ár (HUF/év érték), súlyszám 95, módszer: frodított arányosítás.
Részszempont: Műszaki avultatás alkalmazásáról történő lemondásának vállalt mértéke flottánként (minimum 0
év/flotta, maximum 12 év/flotta), súlyszám 5, módszer: egyenes arányosítás.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő az értékelési részszempont alátámasztására, ajánlata részeként
Termék és Ártáblázatot köteles benyújtania ajánlatkérőnként külön-külön, illetve összesen. A Termék és
Ártáblázat minta, valamint annak alapadatokkal feltöltött változatai Ajánlatkérőnként külön-külön és összesítve a
CASCO adatgyűjtő táblázatban található.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki avultatás alkalmazásáról történő lemondásának vállalt mértéke flottánként
(minimum 0 év/flotta, maximum 12 év/flotta) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
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Opciók ismertetése:
A Szerződő/Biztosított a casco biztosítást 314 db - amelytől a Szerződő/Biztosított eltérhet: plusz 30 %-kal
(opció) - jármű/gépjármű mennyiségének összértékre köti meg.
A + 30 %-os opcióra vonatkozó szabályok:
A 30 %-os opció meghatározás: a Szerződő / Biztosított által az adatgyűjtő táblázatban megadott teljes
gépjárműflotta összértékének valamint a +30 %-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben
felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő / Biztosított részéről
felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: a
Szerződő/Biztosított a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés
hatálya alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt járműveket /
gépjárműveket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett
járműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz.
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
Ha a szerződés megkötésére 2019. január 1.-et megelőzően kerül sor, úgy a szerz. hatályba lépésének
dátuma: 2019. január 1. 00:00 óra. Ha a szerz. 2018.12.31. 24.00 00:00 percet követően kerül aláírásra, a
szerz. hatályba lépésének időpontja a szerz. aláírásának napját követő nap 00.00 perce.Az egyes gépjárművek
kockázatviselés kezdete: a mindenkori előzményszerz.megszűnését követő nap 00:00 perce

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:
Az eljárásban (valamennyi részben) nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §
(1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II.
Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének
a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Irányadó a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az
eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)
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bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése
szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró
okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására azzal, hogy a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglalt rendelkezések helyett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról
szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő
- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az
EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely
korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt nem
kíván előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt nem
kíván előírni.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján ajánlattevő (AT)/közös AT részéről
csatolandó az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb jelen közbesz. eljárás
tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése.Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
A szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
A referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám, v. e-mail cím);
A szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható);
A szerződésben foglalt mennyiség;
A teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban);
Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a
jelen közbesz. eljárás tárgya, akkor az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbesz. tárgyára
vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat
szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor az igazolásban/nyilatkozatban meg
kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §
értelmében az ajánlatkérő (AK) a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az AT/közös
AT részéről a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont alapján csatolandó a biztosítási szolgáltatás nyújtására feljogosító
(2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerint) engedély másolati példánya, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.
szerinti ingyenes elektronikus adatbázisból az közvetlenül nem hozzáférhető.
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek (közös AT-nek) az
ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbesz. eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm.
rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontokban az AK által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 1a) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (2) bek.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK az EEKD-ot az
EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők (GSZ) rendelkezésére, ezért a közös AT-k
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet
részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Részletes igazolás:Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott
esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK Kbt. 69. §
(4) bek. szerinti felhívása alapján a Korm. rendelet 1. § (2) bek.-nek, a Korm. rendelet IV. fejezetében (22.§)
foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.Irányadó a
Kbt. 65. § (6) bek. A kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7) valamint (11) bek.alapján kerülhet sor.AK felhívja
AT-k figyelmét, hogy lehetővé teszi az azonos referenciával történő megfelelést az egyes közbeszerzési részek
vonatkozásában, azaz az adott referencia több részre is benyújtható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
— 1. rész esetében: legalább egy darab, legalább egy biztosítási éven keresztül folyamatosan fenntartott,
szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás) szerinti biztosítási
szerződéssel, ahol a fedezetbe vont gépjárművek darabszáma elérte az 450 darabot. Ajánlatkérő a még
jelenleg hatályban lévő biztosítási szerződést is elfogadja, amennyiben egyértelműen megállapítható az előírt,
folyamatosan fenntartott egy biztosítási év. Ajánlattevőnek maximum 3 db szerződéssel lehet az alkalmasságát
igazolja,
— 2. rész esetében: legalább egy darab, legalább egy biztosítási éven keresztül folyamatosan fenntartott,
szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (CASCO biztosítás) szerinti biztosítási szerződéssel,
ahol a fedezetbe vont gépjárművek darabszámának mennyisége elérte a 200 darabot. Ajánlatkérő a még
jelenleg hatályban lévő biztosítási szerződést is elfogadja, amennyiben egyértelműen megállapítható az előírt,
folyamatosan fenntartott egy biztosítási év. Ajánlattevőnek maximum 3 db szerződéssel lehet az alkalmasságát
igazolnia.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy az M.1.1. és M.1.2. alkalmassági minimumkövetelmény teljesíthető ugyanazon
szerződés bemutatásával is, amennyiben abból megállapítható mindkettő referenciakövetelménynek való
megfelelés.
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt
befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése
értelmében.
Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a biztosítási szolgáltatás nyújtására feljogosító,
2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti engedéllyel.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben: Szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésben és adatgyűjtő táblázatban
meghatározott ütemezésben nyújtható be számla. Az ellenérték kiegyenlítése átutalással, számla ellenében,
magyar forintban a Kbt.135.§(1),(5),(6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek szerint 30 napon belül. Irányadó az Áfatv.,
az Áht. és vonatkozó rendelkezései, a nemzeti vagyonról szóló tv.
Szerződést biztosító mellékköt.: nincsen.
Előleg nincs. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Késedelmes fizetés esetére: Ptk. 6:155. § (1) bek. A mellékköt.-eket és a fizetési felt.-eket a szerz.tervezet
tartalmazza.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A jogalkotó a 2018. év közepétől indulóan jelentősen átalakította a KGFB módozat adózási jogszabályait.. A
KGFB alól kivezetésre került a baleseti adó/annak fogalma is, a módozat a biztosítási adó hatálya alatt kerül
adóztatatásra a jövőben. Jogsz.-i ismertetés: a 2009. évi LXII. törvény (KGFB tv.) alatti hivatkozás mutat a 2011.
évi CIII. törvényre, a népegészségügyi termékadó alatti un.: baleseti adóra. Ezen adónem a 2019.01.01 vagy
ezt követő kockázatviselésű szerződések esetében már nem alkalmazható. A kieső adó összege a biztosítási
adóról szóló 2012. évi CII. törvény alapján kerül kiterhelésre. A változás kihat a biztosítási díjra is, így a KGFB
módozat beszerzése, amely 2019.01.01 vagy ezt követően kockázatviselési kezdettel is indul, ezen rendezett
állapot után vált lehetségessé. AK a fentiek okán nem tudta korábbi időpontban előkészíteni az eljárást, csak a
hatálybalépést és hatásainak felmérését követően, a nagyszámú lejáró szerződés okán a beszerzés rendkívül
sürgőssé vállt.

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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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: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/11/2018
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontásidőpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan az
ajánlatban szerepelnek - azajánlattevők részére elérhetővé teszi.

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. A szerződés időtartama:AK rögzíti, hogy jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, annak aláírásától,
amennyiben ez korábbi mint 2019. január 1., úgy 2019. január 1. napjától, 24 hónapig terjedő időtartamra. A
kezdő dátum tervezett, változhat az eljárás időigénye függvényében.
2. AK a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: eKr.) szabályai szerint.
3. AK a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás
megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta
EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben
támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos
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egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmaznak. AK valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv,
hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg AT-k részére.
4. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban az AT kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az AKtól. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
5. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot e-Kr.
15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani.
6. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a Közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
7. AK a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt
(azokat) a részét (részeit) (rész alatt értve a munkafolyamatot), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.
75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,
amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
9. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
10. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/
12. FAKSZ: dr. Erdei Csaba (lajstromszám: 01056)
13. A műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételei és igazolása a minősített AT-k jegyzékéhez képest
szigorúbbak.
14.) IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap 60 napnak felel meg.
15.) AZ AJÁNLATOK ELŐZETES BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5)
bekezdésében foglaltakat.
16.) Az 1. és 2. részajánlat vonatkozásában a szakmai ajánlat részeként az adatgyűjtő táblázatból az AKként előre feltöltött termék és ártáblázatokat a díjmegajánlásokkal kitöltve szükséges benyújtani. A termék
és ártáblázatok az adatgyűjtő táblázatban lila színnel jelöltek, annak érdekében, hogy AT-k azt könnyebben
leválogathassák.
17.) Az ÁEEK a gépjárművek működtetéséhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatások beszerzésére irányuló
összevont közbeszerzési eljárást az ÁEEK-ról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § l) pontja alapján
bonyolítja le.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében
pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés
megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
13/11/2018
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