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I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 2 
AK01257

Postai cím: Pétervárad u. 2.

Város: Budapest NUTS-kód: HU101 Postai irányítószám: 1145 Ország: HU

Kapcsolattartó személy:  Napholcz József Telefon:  +36 18729331

E-mail:  napholcz.jozsef@zuglo.hu Fax:  +36 12521669

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.zuglo.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)

http://www.zuglo.hu/kozbeszerzes/

◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

X  a fent említett cím

◯ másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikusan: (URL)

X a fent említett címre

◯ a következő címre: (adjon meg másik címet)

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. 
Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)



I.4) Az ajánlatkérő típusa

◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, 
valamint regionális vagy helyi részlegeik

◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

X Regionális vagy helyi hatóság

◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal

◯ Közjogi intézmény

◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

◯Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

X Általános közszolgáltatások

◯ Honvédelem

◯ Közrend és biztonság

◯ Környezetvédelem

◯ Gazdasági és pénzügyek

◯ Egészségügy

◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

◯ Szociális védelem

◯ Szabadidő, kultúra és vallás

◯ Oktatás

◯ Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. 
kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 66510000-8

 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2

II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás ◯ Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata és intézményei részére

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: [] Pénznem: 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ◯ igen X nem

Ajánlatok ◯ ◯ valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [  ] ◯ csak egy részre nyújthatók be

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [  ]

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás 1

II.2.1) Elnevezés:  2 Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV.
kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2

Fő CPV-kód: 66515200-5, 66516000-0 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]



II.2.3) A teljesítés helye: Budapest, Magyarország

 NUTS-kód: 1 HU101; A teljesítés fő helyszíne:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Biztosított: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei
Társbiztosított: Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló
Kártérítés alapja: új érték
Kockázatviselés kezdete: szerződés aláírását követő nap 00.00 óra
Évforduló: minden évben a kockázatviselés kezdetének a napja
Díjfizetés üteme: Éves
Tartam: 3 év (36 hónap) 
I. VAGYONBIZTOSÍTÁS
1. Igényelt fedezetek az I. II. és III. vagyoncsoportok vonatkozásában
Alap és Kiegészítő kockázatok. 8 Mrd Ft/kár/év
- Tűz, robbanás-és összeroppanás és elemi károk fedezete (vihar, jégverés, hónyomás, felhőszakadás, árvíz,
földrengés, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk fedezete...)
- Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományainak ütközése vagy lezuhanása
- Füst és hő miatti károk fedezete
- Ismeretlen jármű okozta károk fedezete
- Vezetékes vízkár fedezete
- Tüzi-vízvezeték és tűzoltó berendezés törés kárainak fedezete
- Duguláskárok fedezete
- Üvegbiztosítás minden üvegtípusra és méretre 4 M Ft/kár/év
- Betöréses lopás- és rablás első kockázatra 50 M Ft/kár/év
- Készpénzbiztosítás
- Küldöttrablás 500 e Ft/kár/év
- Biztosítási fedezet kiterjesztése a munkavállalók és látogatók használati tárgyaira 1 M Ft/kár/év
- Szándékos rongálás/vandalizmus 1 M Ft/kár és 3 M Ft/év
- Játszóterek, intézmények belső udvarain található szabadban tárolt  vagyontárgyak szándékos rongálása

 500 e Ft/kár és 1 M Ft/év
- Elektromos áramingadozásából, és/vagy túlfeszültségéből eredő károk 5 M Ft/kár/év
- Elektromos berendezésekben keletkezett tűzkárok 5 M Ft/kár/év
- Biztosítási esemény következtében károsodott/szennyeződött hivatalos iratok, könyvek, kéziratok, egyéb
papírikus dokumentumok helyreállítása, tisztítása és/vagy szárítása 5 M Ft/kár/év
2. Díjszámítás alapja
I. Vagyoncsoport - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és Intézmény – az alábbiak
szerinti megbontásban új érétken:
Épületek,  építmények,  továbbá  bölcsődék,  óvodák,  ill.  iskolák  belső  udvaraiban  telepített,  szabadtéri
rendeltetésű eszközei 44 910 381 000 Ft
Szabadban tárolt játszótéri eszközök 448 197 000 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések 1 851 202 000 Ft
Számítástechnikai eszközök 977 163 000 Ft
Könyvtári készlet 183 615 000 Ft
Anyag készlet 726 016 000 Ft
Képzőművészeti alkotás 5 756 000 Ft
Hangszerek 267 828 000 Ft
Készpénz 20 700 000 Ft
Előgondoskodás épületre, beleértve a véletlenül kifelejtett telephelyeket is 2 000 000 000 Ft
Előgondoskodás minden, az I.-es vagyoncsoportba sorolt ingóságokra 100 000 000 Ft
Mellékköltségek: 50 000 000 Ft
Összesen: 51 540 858 000 Ft
II. Vagyoncsoport – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken:
100%-os önk. tulajdonú épületben lakások és hozzá tartozó helyiségek 21 410 855 075 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések 200 000 Ft
Vegyes tulajdonú épületben lakások és hozzá tartozó helyiségek 26 852 356 848 Ft
100%-os önk. tulajdonú üzletházak/kereskedelmi egységek 9 902 520 314 Ft



Egyéb önk. tulajdonú épületek 49 770 600 Ft
Előgondoskodás épületre, beleértve a véletlenül kifelejtett telephelyeket is: 2 000 000 000 Ft
Mellékköltségek: 50 000 000 Ft
Összesen: 60 265 702 836 Ft
III. Vagyoncsoport – Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló
Épületek, építmények gépészeti eszközökkel együtt 6 350 000 000 Ft.
Gépek, berendezések 4 000 000 Ft.
Számítástechnikai eszközök 6 000 000 Ft.
Sportfelszerelések 50 000 000 Ft
Készpénz 4 000 000 Ft
Előgondoskodás épületekre, építményekre gépészeti eszközökkel együtt 1 000 000 000 Ft
Előgondoskodás minden, a III.-as vagyoncsoportba sorolt ingóságokra 5 000 000 Ft
Mellékköltségek: 50 000 000 Ft
Összesen: 7 469 000 000 Ft
I. II. III. Vagyoncsoport Összesen: 119 275 560 836 Ft
3. Önrészesedés – I. II. III. vagyoncsoport
-  Valamennyi  önrészesedés  –  ide  nem értve  a  vihar  során  kidőlt  fák  és  gallyak  vágási  és  elszállítási
költségeinek önrészesedését: 0 Ft
- vihar során kidőlt fák és gallyak vágási és elszállítási költségeire szóló fedezet önrészesedés
mértéke nem lehet magasabb 100.000 Ft-nál
Alkalmazott egyedi záradékok vagyonbiztosítás esetén
1) Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek kizárásainak és záradékainak

változatlan érvényben hagyása mellett az alulbiztosított és/vagy bruttó nyilvántartási értéken biztosított
épületek kárai esetén a biztosító a Biztosítottak erre irányuló kérésére eltekint az arányos kártérítéstől.
Ebben  az  esetben  az  egy  káreseményre  vonatkozó  összevont  (az  épületkárra  vonatkozó  biztosított
költségeket is tartalmazó) kártérítési összeg - a maradványok valamint az önrészesedés levonásával -
nem haladhatja meg az 50.000.000 Ft-ot. (a jelen és 2. pont szerinti kártérítési összeg összevontan kerül
alkalmazásra, a maximális kártérítési összeg a jelen és a 2. pontra összevontan sem haladhatja meg az
50.000.000 Ft-ot).

2) Gépek, berendezések, készletek, egyéb biztosított vagyontárgyak esetében, káreseménykor az alábbi
záradék kerül alkalmazásra:
A biztosító a részkárokat új értéken téríti meg. Alulbiztosítás esetén jelen záradék alkalmazása során az
egy  káreseményre  vonatkozó  (a  Gépekre,  berendezésekre,  készletekre,  egyéb  biztosított
vagyontárgyakra vonatkozó biztosított költségeket is tartalmazó) kártérítési összeg - a maradványok
valamint az önrészesedés levonásával - nem haladhatja meg az 50.000.000 Ft-ot. (az 1. és a jelen pont
szerinti kártérítési összeg összevontan kerül alkalmazásra, a maximális kártérítési összeg az 1. és a
jelen pontra összevontan sem haladhatja meg az 50.000.000 Ft-ot).

3) Ingatlanok tekintetében a felújításokra és beruházásokra (bérlemények esetében is), a biztosítási időszak
alatt  beszerzett  tárgyi  eszközökre  (számítógépekre  és  elektronikus  berendezésekre  is)  ahhoz,  hogy
biztosítási fedezetbe kerülhessenek „előgondoskodás” biztosítása kerül alkalmazásra (külön bejelentés
nélkül).
Az előgondoskodás  a  következők  miatti  a  biztosítási  időszak  alatt  bekövetkezett  értékemelkedésre
vonatkozik:

- épületek,  építmények  esetében  az  újonnan  épült,  beszerzett  részekre,  hozzáépítésekre,
helyreállításokra, felújításokra. A nem megfelelő felértékelést és a biztosításba véletlenül fel
nem vett épületeket fedezi. Tárgyi eszközök (valamennyi biztosított vagyoncsoport esetében,
pl. számítástechnikai  eszközök; ügyviteli kommunikációs berendezések; egyéb berendezések
felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre, helyreállításokra,
felújításokra,  cserékre,  valamint  a  bérelt,  kölcsönvett  vagyontárgyakra.  A  nem  megfelelő
felértékelést és a biztosításba véletlenül fel nem vett tárgyi eszközöket fedezi.
Az előgondoskodási  biztosítási  összeg a  fentieken kívül  alulbiztosítottság kiegyenlítésére  is
szolgál olyan módon, hogy kár esetén azon tételek biztosítási összegeire oszlik fel, amelyekre
vonatkozóan a  biztosítás érvényes,  és amelyeknél  alulbiztosítottság áll  fenn.  A felosztás az
egyes tételeknél fennálló alulbiztosítottság arányában történik.

4) Bagatell károk: a 100.000 Ft alatti károk rendezése szemle nélkül és árajánlat vagy számla ellenében
történik, amennyiben a jogalap ilyen módon is tisztázható.

5) Vízcsőtörés kiterjesztés: biztosítási eseménynek tekintendő az a vízcsőtörésből eredő kár is, amely a



biztosított helyiségen kívül, az épület más részében következik be. A biztosító megtéríti az épületen
kívül,  de  a  telephelyen  belül  bekövetkezett  vezetékes  vízkárt.  A  biztosító  megtéríti  továbbá  a
meghibásodott  csőszakasz  feltárási  és  cseréjének  –  ideértve  az  anyagköltségeket  is  -  a  költségét
2.000.000 Ft kár / év limit erejéig.

6) A biztosító megtéríti a biztosított helyiségen belüli és kívüli gáz és egyéb vezeték/csőtörés során okozott
károkat, valamint  magában a meghibásodott vezeték/csőszakasz feltárási és cseréjének – ideértve az
anyagköltségeket is – a költségét 2.000.000 Ft kár / év limit erejéig.

7) Tűzkár  nélküli  füst-  és  koromszennyeződés:  A  biztosító  megtéríti  a  biztosított  vagyontárgyakban
keletkezett tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződéses károkat.

8) Elektromos  áram okozta  tűzkárok:  A biztosító  megtéríti  a  biztosított  vagyontárgyakban  keletkezett
elektromos áram okozta tűzkárokat.

9) Duguláskárok fedezete: A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban a csővezetékek dugulása
során okozott károkat. A biztosító megtéríti magában a dugulás elhárításával összefüggő költségeket is
2.000.000 Ft kár  /  év limit  erejéig – abban az esetben is,  amennyiben a  dugulás nem okozott  kárt
valamely biztosított vagyontárgyban.

10) Szándékos  rongálás/vandalizmus  fedezet:  A  biztosítási  fedezet  kiterjed  a  vandalizmussal  okozott
káreseményekre.  Vandalizmus  (rosszindulatú  rongálás)  alatt  a  biztosított  vagyontárgyak
mindennemű, előre megfontolt szándékú, közvetlen károsítását vagy megsemmisítését kell érteni. A
biztosítási fedezet kiterjed az épülettartozékokra is attól függetlenül, hogy azok hol helyezkednek el.
A vandalizmus biztosítási esemény megvalósulásának nem feltétele a lezárt helyiségbe való bejutás
vagy annak kísérlete, a betöréses lopás kísérlete vagy elkövetése.

11) Vezetékes vízkár vagy felhőszakadás esetén a biztosító megtéríti a talajszint alatti helyiségekben lévő,
illetve tárolt vagyontárgyakban keletkezett károkat is 2.000.000 Ft kár / év limit erejéig. A biztosított
vagyontárgyakat a helyiség padozatától legalább 15 cm magasságban kell tárolni.

12) A biztosító megtéríti a vihar során kidőlt fák és gallyak vágási és elszállítási költségeit a biztosító
által megadott limit erejéig.

A biztosító által adható limit: minimum 1.000.000 Ft kár/év és 10.000.000 Ft kár/év között lehet.
13) Vezetékes vízkár esetén a biztosító megtéríti az elfolyt víz értékét 1.000.000 Ft kár / év limit erejéig.
14) A  biztosító  megtéríti  a  telephelyen  belül  létesített  tűzoltó  rendszer(ek)  (sprinkler,  illetve  önálló

tűzivízhálózat)  törése,  repedése  vagy  rendellenes  működése  miatti  vízkiáramlás  által  a  biztosított
vagyontárgyakban keletkezett károkat.

II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
1. Igényelt fedezetek az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
- Tevékenységi felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra és diákmunkásokra is
- Munkáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra és diákmunkásokra is
- Bérlői felelősségbiztosítás
- Bérbeadói felelősségbiztosítás
- Önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra és diákmunkásokra is
-  Az  önkormányzati  vagyon  üzemeltetéséből  eredő  3.  személyeknek  és  a  szerződéses  jogviszonyban
állóknak okozott károk felelősségbiztosítása
- Közútkezelői minőségben okozott károk személyi sérüléses és dologi károk felelősségbiztosítása
- Sorfák, parkfenntartói minőségben okozott személyi sérüléses és dologi károk felelősségbiztosítása
- Az Önkormányzat  által kezelt  és fenntartott  utak kezelése, tisztítása, síkosság mentesítése során, vagy
azzal  összefüggésében  keletkezett  károk  felelősségbiztosítása,  amely  kiterjed  a  szerződéses  és  3.
személyeknek okozott káraira is.
-  Az  Önkormányzat  által  kezelt  és  fenntartott  parkok  működtetése  során,  vagy  azzal  összefüggésben
keletkezett károk felelősségbiztosítása, amely kiterjed a fűkaszálás során a szerződéses és 3. személyeknek
okozott káraira is.
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során okozott károk felelősségbiztosítása, amely kiterjed
az  Önkormányzat,  vagy  Önkormányzati  dolgozók  felróható  magatartásából,  mulasztásából  eredő,
tanulóknak okozott személyi sérüléses vagy dologi károkra, a tanulók által egymásnak okozott személyi
sérüléses és dologi káraira, valamint a tanulók az önkormányzatnak okozott személyi sérüléses és dologi
káraira. A felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a tanulók által a szerződéses és 3. személyeknek okozott
káraira is.
- Termékfelelősség biztosítás, amely kiterjed az Önkormányzati intézmények saját üzemeltetésű konyháiban
előállított  élelmiszerek,  étel/ital  által  okozott  személyi  sérüléses  és  dologi  károkra.  A  termékfelelősség



biztosítás kiterjed továbbá az Önkormányzati intézményekben árusított élelmiszerek, étel/ital által okozott
személyi sérüléses és dologi károkra is. A termékfelelősség biztosítás kiterjed az ellátottaknak, tanulóknak,
3. személyeknek és szerződéses jogviszonyban állóknak okozott káraira is.
- Orvosok szakmai felelősségbiztosítása a dokumentációban megadottak szerint
- Biztosítottak egymásnak okozott kárai – A biztosító megtéríti a biztosítottak egymásnak okozott kárait
2. Felelősségbiztosítási záradék az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
- Retroaktív fedezet. A biztosítási fedezet kiterjed a szerződés kockázatviselés kezdő napját megelőző 1
évben  okozott  és  a  jelen  szerződés  kezdetét  megelőzően  bekövetkezett  előzmény  biztosítónál  nem
bejelentett károkra is.
- A biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a biztosítás hatálya alatt történt, de a kiterjesztett
bejelentési  időszak  alatt  bejelentett  károkra.  Kiterjesztett  bejelentési  időszak  a  biztosítás  megszűnését
követő 1 év.
- Az ingatlanbérlői és ingatlanbérbeadói felelősségbiztosítás kiterjed a nem üzleti célokra kiadott ingatlanok
esetében  bekövetkező  bérlői  és  bérbeadói  felelősségi  károkra,  valamint  biztosítási  fedezetet  nyújt  az
épületen belüli fűtési, vízmelegítési rendszerek, valamint víz és csatorna vezeték rendszerek törése, repedése
miatti felelősségi károkra is.
3. Igényelt fedezetek a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló vonatkozásában
- Tevékenységi felelősségbiztosítás
- Munkáltatói felelősségbiztosítás
- Bérbeadói felelősségbiztosítás
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során okozott károk felelősségbiztosítása, amely kiterjed a
BVSC vagy a BVSC dolgozók felróható magatartásából, mulasztásából eredő, tanulóknak okozott személyi
sérüléses  vagy dologi  károkra,  a  tanulók által  egymásnak okozott  személyi  sérüléses  és  dologi  káraira,
valamint a tanulók a BVSC-nek okozott személyi sérüléses és dologi káraira. A felelősségbiztosítás kiterjed
továbbá a tanulók által a szerződéses és 3. személyeknek okozott káraira is.
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás
- A BVSC vagyon üzemeltetéséből eredő 3. személyeknek és a szerződéses jogviszonyban állóknak okozott
károk felelősségbiztosítása
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
-  Letétbe  helyezett,  megőrzésre  átvett  vagyontárgyak  felelősségbiztosítása,  amely  kiterjed  a  vendégek,
látogatók által a BVSC részére átadott, vagyontárgyakban okozott károkra, ideértve a lopáskárokat is.
- Biztosítottak egymásnak okozott kárai – A biztosító megtéríti a biztosítottak egymásnak okozott kárait
4. Felelősségbiztosítási záradék a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló vonatkozásában
- Retroaktív fedezet. A biztosítási fedezet kiterjed a szerződés kockázatviselés kezdő napját megelőző 1
évben  okozott  és  a  jelen  szerződés  kezdetét  megelőzően  bekövetkezett  előzmény  biztosítónál  nem
bejelentett károkra is.
- A biztosítás bejelentési és kártérítési hatálya kiterjed a biztosítás hatálya alatt történt, de a kiterjesztett
bejelentési  időszak  alatt  bejelentett  károkra.  Kiterjesztett  bejelentési  időszak  a  biztosítás  megszűnését
követő 1 év.
5. Kombinált limit az Önkormányzat és intézményei, valamint a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló
vonatkozásában 50 M Ft/kár és 50 M Ft/év
6. Szublimit az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
- Közútkezelői minőségben okozott károk 5 M Ft/kár/év
- Sorfák, parkfenntartói minőségben okozott károk 5 M Ft/kár/év
- Önkormányzati alkalmazottak felelősségbiztosítása 10 M Ft/kár és 50 M Ft/év
- Orvosok szakmai felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár és 15 M Ft/év
- Munkáltatói felelősségbiztosítás 10 M Ft/kár és 20 M Ft/év
- Közfoglalkoztatottak által okozott károk 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Termékfelelősség biztosítás 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során
okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő károk 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
Az Önkormányzat által kezelt és fenntartott utak kezelése, 
tisztítása, síkosság mentesítése során okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár/év
- Az Önkormányzat által kezelt és fenntartott parkok működtetése
során okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár/év
- Biztosítottak egymásnak okozott kárai 5 M Ft/kár/év



7. Szublimit a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló vonatkozásában
- Munkáltatói felelősségbiztosítás 10 M Ft/kár és 20 M Ft/év
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során
okozott károk felelősségbiztosítása 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- A BVSC vagyon üzemeltetéséből eredő károk 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás 5 M Ft/kár és 10 M Ft/év
- Letétbe helyezett, megőrzésre átvett vagyontárgyak felelősségbiztosítása 1 M Ft/kár és 2 M Ft/év
- Biztosítottak egymásnak okozott kárai 5 M Ft/kár/év
8.  Önrészesedés az Önkormányzat és intézményei, valamint a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló
vonatkozásában

Személyi sérülés esetén 0 Ft
Dologi károk esetén, 10%, min. 10 000 Ft

A felelősségbiztosítási  fedezetet  kérjük kiterjeszteni  az összes,  az adatközlőben szereplő  saját  és  bérelt
ingatlant használó, üzemeltető, illetve tevékenységet folytató önkormányzati intézményre.
9. Díjszámítás alapja az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában
Éves nettó árbevétel összesen (2016): 24 860 313 566 e Ft

- állami támogatás: 3 470 496 834 Ft
- egyéb bevétel: 21 389 816 732 Ft

Foglalkoztatottak száma (2016): 2 191 fő
Éves bruttó bérköltség (2016): 7 717 162 125 Ft
A fentieken túl a közfoglalkoztatásban résztvevők száma (2016): 22 fő
A fentieken túl a közfoglalkoztatásban résztvevők éves bruttó bérköltsége (2016): 18 685 510 Ft
Diákmunkások száma (2016): 10 fő
Kiadmányozási jogkörrel rendelkezők száma (2016): 55 fő
Orvosok száma (2016): 88 fő
Egészségügyi szakdolgozó száma (2016): 146 fő
10. Díjszámítás alapja a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló vonatkozásában
Éves nettó árbevétel összesen (2015): 722 538 000 Ft
Foglalkoztatottak szám (2015): 98 fő
Éves bruttó bérköltség (2015): 226 035 000 Ft
11. Kárrendezési záradék

1) Vagyonkár  esetén  a  jogalap  tisztázása  után  a  Biztosított  kérésére  kárelőleg  kerül  kifizetésre  a
Biztosítottak  számára,  50.000.000,-  Ft  várható  kártérítési  összeg  erejéig,  függetlenül  a  káresemény
fajtájától a jogalap tisztázását követő 5 napon belül. Ennek mértéke a várható kártérítési összeg 50%-a.
A kárkifizetéssel egy időben a Biztosító írásbeli értesítést küld a Biztosítottak és megbízottja részére a
kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a Biztosító a kifizetett
kártérítési  összegről.  Amennyiben  a  Biztosítottak  vitatják  a  kárlezáró  levélben  foglaltakat,  vagy
egyébként nem fogadják el a Biztosító általi térítés összegét, a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a
vitatott  térítés kifizetésétől  a biztosítás  hatálya alatt  bármikor  kérhetik a kárügy felülvizsgálatát  és a
biztosítóval való személyes egyeztetést mindannyiszor míg erre a biztosított igényt tart. Az egyeztetésen
a Biztosító minden egyes esetben köteles részt venni. 
A Biztosító köteles a szerződés hatálya alatt bármikor kárstatisztikát szolgáltatni az alábbiak szerint:

- Bejelentett károk: káresemény ideje, helye, biztosítási esemény megnevezése, károsult neve
- Lerendezett károk: kifizetés ideje, kártérítés nagysága, utalás iránya
- Elutasított károk: indoklás
- Függő károk: indoklás

2) Kárrendezési idő záradék:
A kárrendezési idő két időszak összege, az első időszak a kár bejelentésétől a kárfelmérésen keresztül a
biztosító  által  ügyfél  részére  megküldött  levél  időpontjáig  tart,  melyben  értesíti  az  ügyfelet  a
kárrendezéshez szükséges dokumentumokról. A második időszakasz az összes szükséges dokumentum
biztosítóhoz történt beérkezésétől a kár kifizetéséig tart. Az ajánlatban a kárrendezési időként a fenti két
időszak összegét egész napokban adjuk meg.
A kárrendezési idő: 5 munkanap +5 munkanap = 10 munkanap.

12. Kárstatisztika
A részletes kárstatisztikát a dokumentáció  tartalmazza.
13. Egyéb információk a Budapest Vasutas Sportklub – Zugló vonatkozásában
Az épületek, építmények, tevékenységek bemutatását a dokumentáció tartalmazza.



Amennyiben  a  folytatott  tevékenységek  között  olyan  tevékenység  szerepel,  amely  a  biztosító  valamely
feltétele szerint kizárás alá tartozik, úgy a biztosító ezen kizárást feloldja és kiterjeszti rá a fedezetet.
14. Évközi módosításra vonatkozó záradék
Évközben  történő  módosítások  esetében  a  vagyonértékek  változásakor  változatlan  díjtétel  mellett  a
biztosítási összeg arányában változik a biztosítási díj.

 (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

◯ Az alábbiakban megadott szempontok

 Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20

1. Teljes biztosítás éves nettó díja – súlyszám: 90;

2. Vagyonbiztosítás – Limit (Fák és gallyak vágási és elszállítási költségeinek kártérítési limite)
(nettó Ft) (minimum: 1.000.000,-Ft) legkedvezőbb szintje: nettó 10.000.000 Ft) – súlyszám:4 

3. Vagyonbiztosítás - Önrészesedés - Fák és gallyak vágási és elszállítási költségeinek (nettó Ft)
(Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: nettó 0 Ft, legkedvezőtlenebb szintje: nettó 100.000 Ft)–
súlyszám:4

4. Napi késedelmi kötbér vállalása az adott határidővel kapcsolatos feladatokra a minimum (nettó 3
000 HUF/nap) (biztosítási körönként), ajánlati elem legkedvezőbb szintje: nettó 6000 HUF/nap).
Súlyszám 2

◯ Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20

◯ Ár – Súlyszám: 21

◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: [] Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: [36] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [  ]

vagy Kezdés: / Befejezés: 

A szerződés meghosszabbítható ◯ igen X nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9)  Az ajánlattételre  vagy  részvételre  felhívandó  gazdasági  szereplők számának  korlátozására  vonatkozó  információ
(nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma: [  ]

vagy Tervezett minimum: [  ] / Maximális szám: 2 [  ]

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ◯ igen X nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ◯ igen X nem        Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk



II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen X nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

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 nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
-  továbbá  ajánlatkérő  kizárja  az  eljárásból  azon  Ajánlattevőt,  azt  az  alvállalkozót,  illetve
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a
Kbt. Második Része szerint  megindított  jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a
közbeszerzési  dokumentumok  között  rendelkezésre  bocsátott  egységes  európai  közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő  az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet  vonatkozásában csak  az  egységes  európai  közbeszerzési
dokumentumot  köteles  benyújtani  a  Kbt.  62.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  foglalt  kizáró  okok
hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében Ajánlattevők, alvállalkozók, valamint Ajánlattevő által az 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet
korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

A 321/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  1.  §  (1)  bekezdése  alapján  részvételre  jelentkezőnek  az
részvételi jelentkezésében Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban
részvételi  jelentkezésének  benyújtásakor  a  közbeszerzési  dokumentumok  között  rendelkezésre
bocsátott  egységes  európai  közbeszerzési  dokumentum benyújtásával  kell  előzetesen  igazolnia,
hogy  megfelel  a  Kbt.  65.  §-a  alapján  az  Ajánlatkérő  által  az  alábbiakban  meghatározott
alkalmassági  követelményeknek.  Ha  az  előírt  alkalmassági  követelményeknek  részvételre



jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell
nyújtani  a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről  a közbeszerzési dokumentumok
között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Az  Ajánlatkérő  által  a  Kbt.  69.  §  (4)-(8)  bekezdése  alapján  az  alkalmassági  követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (részvételre jelentkezőnek) az
alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

a) Valamennyi  számlavezető  pénzügyi  intézménytől  származó  nyilatkozat  a  321/2015.(X.30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi tartalommal:
1. számlaszám(ok),
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját
3. volt(ak)-e 30 napot meghaladó sorba állított tétel(ek) az ajánlattevő pénzforgalmi számláján
az  ajánlati  felhívás  feladásának  napját  megelőző  12  hónapon  belül;  attól  függően,  hogy
ajánlattevő  mikor  jött  létre,  illetve  mikor  kezdte  meg  tevékenységét,  ha  ezek  az  adatok
rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott
fogalmat érti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

Alkalmatlan ajánlattevő:
a) amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint számláján

az  eljárást  megindító  felhívás  feladásának  napját  megelőző  12  hónapban  30  napot
meghaladó sorba állítás fordult elő.

A  Kbt.  65.  §-ának  (6)  bekezdése  szerint  az  előírt  a)  alkalmassági  követelménynek  a  közös
ajánlattevők közül elegendő, ha egy felel meg.

Az  előírt  alkalmassági  követelménynek  Ajánlattevő(k)  bármely  más  szervezet  (vagy  személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint
kell eljárni.

Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között a szervezetet és ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági  követelményt  (követelményeket),  melynek  igazolása  érdekében  ajánlattevő  ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel  az  ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének  elmaradásával  vagy  hibás  teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A  Kbt.  67.  §  (3)  bekezdése  alapján,  ha  az  előírt  alkalmassági  ajánlattevő  más  szervezet
kapacitására támaszkodva felel  meg, az ajánlatban be kell nyújtani  a kapacitásait  rendelkezésre
bocsátó  szervezet  részéről  a  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdés  szerinti  nyilatkozatot  (egységes  európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e
szervezetnek  -  kizárólag  az  alkalmassági  követelmények  tekintetében  -  az  előírt  igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a
Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
közbeszerzési  dokumentumok  között  rendelkezésre  bocsátott  egységes  európai  közbeszerzési



dokumentum benyújtásával  kell  előzetesen  igazolnia,  hogy megfelel  a  Kbt.  65.  §-a  alapján  az
Ajánlatkérő  által  az  alábbiakban  meghatározott  alkalmassági  követelményeknek.  Ha  az  előírt
alkalmassági követelményeknek Ajánlattevőmás szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Az  Ajánlatkérő  által  a  Kbt.  69.  §  (4)-(8)  bekezdése  alapján  az  alkalmassági  követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak
szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás
feladásának  napjától  visszafelé  számított  3  év  szerződésszerűen teljesített,  közbeszerzés
tárgyának  (vagyon-  és  felelősség  biztosítási  szolgáltatás) megfelelő  tárgyú  referencia
munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a
szolgáltatás  tárgyát,  az ellenszolgáltatás  összegét,  nyilatkozatot  az előírás  és szerződésszerű
teljesítésről,  a  321/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  22.  §  (1)  bekezdés  a)-b)  pontja  szerint
Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy
a szerződést  kötő másik fél  által  adott  igazolással  igazolva.  Amennyiben ajánlattevő  olyan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként
teljesített,  abban az esetben a Kbt.  140. § (9)  bekezdés figyelembe vételével  kell  igazolnia
alkalmasságát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2

a) Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  amennyiben  nem  rendelkezik  az  ajánlati  felhívás  feladásától
visszafelé  számított  három  évben  legfeljebb  2  db  szerződés  keretében  nyújtott  legalább
összesen  80  000  000  000  HUF biztosítási  összeget  elérő  vagyon-  és  felelősség  biztosítási
szolgáltatási referenciával, melyben az ellenszolgáltatás összege összesen elérte a nettó 50 000
000 HUF-ot.

A  Kbt.  65.  §-ának  (6)  bekezdése  szerint  az  előírt  a)-c)  alkalmassági  követelménynek  közös
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7)  bekezdése szerint
kell eljárni.

Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó
dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más
szervezet  kapacitására  támaszkodva  felel  meg,  az  ajánlatban  be  kell  nyújtani  a  kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)



  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

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

X Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

◯ Meghívásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

◯ Tárgyalásos eljárás

 Gyorsított eljárás

Indokolás:

◯ Versenypárbeszéd

◯ Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [   ]

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére
irányuló információ

 Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a 
megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik X igen ◯ nem



IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 1

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: [1] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: (nn/hh/éééé) Helyi idő: (óó:pp)     Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárás a Kbt. 68.§
(4) és (6) bekezdései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2

1. –ó18*ormai előírások 

1.1. Az  ajánlatokat  a  Kbt.  68.  §  (2)  bekezdésében  rögzítetteknek  megfelelően  a
cégjegyzésre  jogosultak  által  cégszerűen  aláírva  1  papír  alapú  példányban  írásban,
magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf
vagy azzal egyenértékű formátumú), elektronikus példányban, CD vagy DVD lemezen,
zárt  csomagolásban,  a felhívásban megadott  címre közvetlenül vagy postai  úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A csomagolásra rá kell írni:  „Vagyon- és
felelősségbiztosítás  Budapest  Főváros  XIV.  kerület  Zugló  Önkormányzata  és



intézményei  részére”,  valamint  „Nem  bontható  fel  az  ajánlatok  hivatalos  bontási
eljárásának  megkezdése  előtt!”.  Az  ajánlat  papír  alapú  és  elektronikus  példányai
közötti esetleges eltérések esetén a papír alapú ajánlatban foglaltak az irányadók. Az
elektronikus  adathordozó  külsején  ajánlattevők  tüntessék  fel  a  következő  adatokat:
ajánlattevő neve, az eljárás tárgya,  az adathordozó tartalma (pl.:  ajánlat, hiánypótlás,
stb.), dátum.

1.2. A  dokumentumokat  a  Kbt.  47.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően
egyszerű másolatban kérjük benyújtani,  a felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolni.
(Ahol Ajánlatkérő valamely dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtását írja
elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)

2. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok

2.1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni,
amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

2.2. Ajánlattevőnek  csatolnia  kell  a Kbt.  66.  §  (2)  és  (4)  bekezdés  szerinti
nyilatkozatokat.

2.3. Ajánlattevőnek  nyilatkoznia  kell  a  Kbt.  66.  §  (6)  bekezdés  a)-b)  pontjában
foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)

2.4. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró
okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében
az  egységes  európai  közbeszerzési  dokumentumba  (EEKD)  foglalt  nyilatkozatát
ajánlata részeként benyújtani.

2.5. Ajánlattevő  az  alkalmassági  követelménynek  más  szervezet  (vagy  személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles  igazolni  az  adott  alkalmassági  feltételnek  történő  megfelelést.  Ajánlatkérő
felhívja  a  t.  ajánlattevők  figyelmét,  hogy  műszaki,  szakmai  alkalmasság  igazolása
tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik a Kbt. 65.
§ (7)  bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezet
köteles csatolni olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó  okiratot,  amely  alátámasztja,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

2.6. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás  Műszaki,  illetőleg szakmai alkalmassági
igazolási  mód a) pontjaiban előírt  alkalmassági  feltételt  olyan  szolgáltatással  kívánja
igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt
a szolgáltatást fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban
kielégíti az előírt feltételt (kérjük, emiatt a szolgáltatás bemutatásánál adják meg a saját
teljesítés mértékét HUF-ban és naturáliában - az alkalmasság megítéléséhez szükséges
műszaki mennyiségi tartalomban).

2.7. Az  ajánlattevőnek  (közös  ajánlattétel  esetén  valamennyi  ajánlattevőnek)  az
ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban – az ajánlatra való tekintettel
– bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy(ek) és/vagy
egyéni  vállalkozó  aláírási  címpéldányát  vagy  a  2006.  évi  V.  törvény  9.  §  (3)
bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott
más,  a  cégjegyzési  jogosultságot  igazoló  dokumentumot).  Amennyiben  az  ajánlatot
meghatalmazott  írja  alá,  akkor  a  részére  a  meghatalmazást  aláíró  személyek  aláírási
címpéldánya  (vagy  a  fenti  dokumentumok  közül  a  megfelelő)  egyszerű  másolatban



Amennyiben  meghatalmazott  személy  írja  alá  az  ajánlatot,  abban  az  esetben  a
cégkivonat  szerint  a  cég  képviseletére  feljogosított  tisztségviselő  által  adott  teljes
bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt  meghatalmazást  is  csatolni  kell,  melynek
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.

2.8. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési
eljárás  van  folyamatban,  úgy  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  cégbírósághoz  benyújtott
változásbejegyzési  kérelmet  és  az  annak  érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött
igazolást.  Amennyiben  ajánlattevő  vonatkozásában  nincs  folyamatban
változásbejegyzési  eljárás,  úgy  kérjük,  nemleges  tartalmú  változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.

2.9. Ajánlattevőnek  nyilatkoznia  kell  a  bizalmas  adatkezelésről,  az  eljárás  során  az
ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról.

2.10. Ajánlattevőnek  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  az  ajánlat  elektronikus  formában
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya az eredeti,
nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

2.11. A  jelen  felhívás  III.2.2.  a)  pontjában  előírt  igazolás  tekintetében  Ajánlattevő,
továbbá amennyiben ezen alkalmassági minimumfeltétel kapcsán az ajánlattevő egyéb
szervezet kapacitására támaszkodik, úgy ezen szervezet köteles külön nyilatkozni arra
vonatkozóan,  hogy  valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról  becsatolta  az  eljárást
megindító  felhívás  III.  2.2.  a)  pontjában  a  pénzügyi  alkalmasság  igazolására  előírt
tartalommal bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot.

2.12. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell saját Általános Szerződéses Feltételeit, de
annak összhangban kell állnia a közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal.

3. Egyéb információk

3.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési dokumentációt ajánlatonként
legalább  egy  ajánlattevőnek  vagy  az  ajánlatban  megnevezett  alvállalkozónak
elektronikus  úton  el  kell  érnie,  az  ajánlattételi  határidő  lejártáig.  A  Közbeszerzési
dokumentáció előbbiek szerinti elérése (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele.
A Közbeszerzési dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös
ajánlattétel  esetén elegendő,  ha a Közbeszerzési  dokumentációt  az  egyik  ajánlattevő
eléri. [Kbt. 57. § (2)].

3.2. A közbeszerzési dokumentumok regisztrálás követően regisztráció során megadott
e-mail címre megküldött linken érhetők el.

Regisztrálni  a  http://www.zuglo.hu/kozbeszerzes/ címen  a  „Folyamatban  lévő
közbeszerzési  eljárások”  között  a  „Vagyon-  és  felelősségbiztosítás”  eljárásnál  a
„Közbeszerzési dokumentumok” szövegre kattintva lehet.

3.3. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.

3.4. Ajánlatkérő  felhívja  ajánlattevők  figyelmét,  hogy  III.2.2.)  és  a  III.2.3.)  szerinti
valamennyi  alkalmassági  minimumkövetelményt  és  ezek  előírt  igazolási  módját  a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

3.5. Ajánlattevőnek  minden  idegen  nyelvű  nyilatkozatot,  hatósági  igazolást,
dokumentumot  és  okiratot  magyar  fordításban  kell  a  jelentkezéshez  csatolni.
Ajánlatkérő  elfogadja  a  nem magyar  nyelven  benyújtott  dokumentumok  ajánlattevő
általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.

3.6. Ajánlatkérő  az  eljárás  nyertesével  vagy  a  Kbt.  131.  §  (4)  bekezdésében
meghatározott  esetekben  az  ajánlatok  értékelése  során  a  következő  legkedvezőbb



ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.

3.7. A  Kbt.  71.  §  (1)  alapján  Ajánlatkérő  az  összes  ajánlattevő  számára  azonos
feltételekkel  biztosítja  a  hiánypótlás  lehetőségét  Ajánlatkérő  felhívja  ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra.

3.8. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

3.9. A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő
tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

3.10. Ajánlatkérő Ajánlattevőktől részajánlatot nem fogad el, mert a gazdasági, műszaki
és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során
Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés több részére történő ajánlattétel nem
egyeztethető  össze  a  gazdasági  ésszerűséggel,  a  megvalósítandó  feladatokhoz
kapcsolódnak, továbbá a feladatok részekre bontva, adott esetben több szerződés útján
történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.

3.11. Közös  ajánlattétel  esetében  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  közös  egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt. 35.
§  (2)  bekezdése  szerint  kötelesek  maguk  közül  egy,  a  nevükben  eljárni  jogosult
képviselőt megjelölni.

3.12. Ajánlatkérő  projekttársaság  létrehozását  kizárja  mind  ajánlattevő,  mind  közös
ajánlattevők vonatkozásában.

3.13. Tájékoztatjuk  érdekelt  gazdasági  szereplőket,  hogy  a  biztosítási  szerződést
Ajánlatkérő által meghatározott alkusz fogja kezelni.

3.14. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és
a  szerződés  teljesítése  során  meg  kell  felelni.  A  tájékoztatást  az  illetékes  szervek
ingyenesen  teszik  elérhetővé.  Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet  a  Kbt.  73.§  (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakra.

3.15. A  jelen  ajánlati  felhívásban  nem  szabályozott  kérdések  vonatkozásában  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény (Kbt.)  előírásai, illetőleg a hozzá
kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései szerint kell eljárni.

4. Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát  a beszerzés  konkrét  körülményeit  figyelembe véve
alábbiak szerint végzi el:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek  értékelése  során  adható  pontszám  alsó  (1)  és  felső  határa  (10)  minden
részszempont esetében azonos.

Az 1., 2. ,3.,4.  részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy,  hogy a legjobb tartalmi elemre az
értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a
legjobb  tartalmi  elemhez  viszonyított  arány  szerint  kerül  megállapításra,  kettő
tizedesjegyre való kerekítés mellett.

Az  arányosság  egyenes  arányosságot  jelent  annál  a  részszempontnál,  amelynél
Ajánlatkérő
számára a magasabb érték a kedvezőbb (2., 4.  részszempontok).

Az  arányosság  fordított  arányosságot  jelent  annál  a  részszempontnál,  amelynél
Ajánlatkérő



számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb (1.,3. részszempontok).

Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott
meg,  az értéket  el  nem érő vállalások az ajánlat  érvénytelenségét  eredményezik!  Az
ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb
szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával
azonos (10 pont) számú pontot ad.

A 1. és 3. értékelési részszempont tekintetében: a fordított arányosítás (Közbeszerzési
Hatóság  útmutatója  az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.
június 1.) szerint III.A.1.ba) pontja); a 2. és 4. értékelési részszempont tekintetében: az
egyenes  arányosítás  (Közbeszerzési  Hatóság  útmutatója  az  összességében
legelőnyösebb ajánlat  kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről  és  az ajánlatok
elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja).

Az  ajánlattevő  által  vállalt  Vagyonbiztosítás  –  Limit  (Fák  és  gallyak  vágási  és
elszállítási költségeinek kártérítési limite) minimális értéke 1.000.000 Ft.  A 1.000.000
Ft  alatti  ajánlat  érvénytelen,  a  10.000.000  Ft  fölötti  ajánlat  nem  érvénytelen,  de  a
pontozás során az ajánlatkérő 10.000.000 Ft értéken veszi figyelembe.

Az ajánlattevő által vállalt  Vagyonbiztosítás - Önrészesedés - Fák és gallyak vágási és
elszállítási költségeinek (nettó Ft)  maximális értéke 100.000 Ft.  A 100.000 Ft feletti
ajánlat érvénytelen.

Az ajánlattevő  által  vállalt  késedelmi  kötbér  minimális  értéke  3000 Ft/nap.  A 3000
Ft/nap alatti  ajánlat érvénytelen,  a 6000 Ft/nap fölötti  ajánlat  nem érvénytelen,  de a
pontozás során az ajánlatkérő 6000Ft/nap értéken veszi figyelembe.

Amennyiben  az  egyes  részpontszámok  értékelésekor  törtszám  keletkezik,  úgy  két
tizedes jegyig  történik a kerekítés.  Az egyes  részszempontokra  kapott  pontszámokat
Ajánlatkérő szorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott
pontszámokat összegzi. A legtöbb pontot elért ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.

5. Az ajánlathoz kitöltött tételes díjtétel táblázatot csatolni kell az alábbi tételekkel:

— tűz és elemi károk – alap és kiegészítő kockázatok,

— betöréses lopás,

— üvegkár.

A  díjtételek  nem  értékelési  részszempontok.  Amennyiben  a  szerződés  időtartama  alatt
változik  a  biztosítandó  vagyontárgyak  köre,  ezáltal  a  biztosítási  összeg,  akkor  ezen
díjtételek alapján automatikusan módosítják a biztosítás díját – mely már előre rendezésre
kerül  a  szerződésben.  A  megadott  díjtételek  a  szerződés  időtartama  alatt  nem
változtathatók.

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi  kötbér:  a  szerződésben  vagy  a  szerződés  mellékletében  meghatározott
feladatokra vonatkozó teljesítési határidő olyan okból történő késedelmes teljesítése esetére,
amelyért  nyertes ajánlattevő felelős a dokumentációban részletezettek szerint; mértéke az
ajánlattevő  vállalásának  megfelelően,  de minimum nettó  3000,-  Ft/nap,  maximum nettó
6000,- Ft/nap.
A késedelmi kötbér legfeljebb 30 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a
maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben



jogosult  a szerződéstől a nyertes  ajánlattevővel  szembeni kártérítési  kötelezettség nélkül
egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerződés szerinti teljes nettó
ellenszolgáltatás  alapján  járó  meghiúsulási  kötbérnek,  és  minden  kárának  megtérítését
követelni. 

7. Fő  finanszírozási  és  fizetési  feltételek  és/vagy  hivatkozás  a  vonatkozó  jogszabályi
rendelkezésekre: 

Ajánlatkérő  előleget  nem  biztosít.  Az  ellenszolgáltatást  (biztosítási  díj)  évente  -  a
jogviszony jellegére tekintettel - évenként előre  fizeti meg a Biztosító felé akként, hogy a
Kbt.  szerinti  alvállalkozó  igénybevételének  hiánya  esetén  a  Kbt.  135.  §  (1)  és  (5)-(6)
bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint, a Kbt. szerinti alvállalkozó
igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik meg a teljesítés.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás  teljesítése során adózás  rendjéről  szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A.§ szerint jár el.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594

Internetcím: (URL) Fax: +36 18828593

Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

Hivatalos név:

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: Ország:

E-mail: Telefon:

Internetcím: (URL) Fax:

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint szerint

Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594

Internetcím: (URL) Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)



Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák




