Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: Biztosítási szolgáltatások
I. rész: Vagyon és felelősségbiztosítás szolgáltatás beszerzése
II. rész: Csoportos élet és balesetbiztosítás szolgáltatás beszerzése a BKK munkavállalói részére
III. rész: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítási szolgáltatások a BKK- Közút
Zrt. részére
IV. rész: Vezető tisztségviselők D&O biztosításának beszerzése
Mennyisége: Biztosítási szolgáltatás tevékenység ellátása ajánlatkérő részére az alábbiak szerint:
I. rész: Vagyon és felelősségbiztosítás szolgáltatás beszerzése
Megnevezése: Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése a BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt vagyontárgyai tekintetében
Kockázatviselés kezdete: 2015. szeptember 01. napja 00:00 óra
Mennyisége: Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő épületek, valamint egyes
gépek berendezések, készletek és informatikai eszközök vagyonbiztosítása valamint a
működésével összefüggő felelősségbiztosítások azzal, hogy a biztosítási összeg 1 830 023. eFt,
melytől +10%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt.
II. rész: Csoportos élet és balesetbiztosítás szolgáltatás beszerzése a BKK munkavállalói részére
Megnevezése: Csoportos élet és balesetbiztosítási szolgáltatás megrendelése
Kockázatviselés kezdete: 2015. szeptember 01. napja 00:00 óra
Mennyisége: A csoportos élet és balesetbiztosítás kiterjed a Szerződővel munkaviszonyban lévő
munkavállalókra 1736 fő úgy, hogy a dolgozói létszám a szerződés időtartalma alatt + 10 %-ban
eltérhet.
Kockázat megnevezése:
Csoportos élet és balesetbiztosítás
Biztosítási összeg
 Kockázati élet
1 000 000 Ft
 Baleseti halál
2 000 000 Ft
 Baleseti rokkantság 1 %-tól
2 000 000 Ft
 Baleseti kórházi napi térítés 1. naptól 10 000 Ft
 Csonttörés, csontrepedés
10 000 Ft
 Baleseti műtéti térítés
100 000 Ft
 Közlekedési baleseti halál
1 000 000 Ft
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III. rész: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítási szolgáltatások a BKK- Közút
Zrt. részére.
Megnevezése: kötelező gépjármű felelősségbiztosítási és CASCO biztosítási szolgáltatás
megrendelése – gépjárműflotta szerződés megkötése – a BKK Zrt. gépjárművei tekintetében
Mennyisége:
Kötelező Gépjármű felelősségbiztosítás
A biztosítót kötelező gépjármű felelősségbiztosítást mindösszesen 55 db gépjárműre kíván kötni
azzal, hogy ezen mennyiségtől +10%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt.
Kockázatviselés kezdete: 2016. január 01. napja 00:00 óra
A biztosítási szolgáltatást az ajánlattevő a mindenkor hatályos ide vonatkozó jogszabályok, így
különösen a 2009. évi LXII. tv. szerint köteles teljesíteni.
CASCO biztosítás
CASCO biztosítást 10 db gépjárműre kíván kötni azzal, hogy ezen mennyiségtől a biztosítás
vonatkozásában +10%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt.
Kockázatviselés kezdete: 2016. január 01. napja 00:00 óra
Igényelt fedezeti tartalom, melyet az ajánlatnak tartalmaznia kell:
Területi hatály: Európa földrajzi területe, a vonatkozó biztosítási feltételek szerint
Kockázati körök:
- törés kár,
- lopáskár (teljes- és részleges)
- rablás és vandalizmus kár,
- elemi kár,
- üvegkár,
- extra tartozékok biztosítása.
Kiegészítő biztosítások:
- balesetbiztosítás, baleseti halál 1 MFt a többi kockázat szabályzat szerint
- poggyászbiztosítás, 100 eFt limittel
- kölcsöngépjármű szolgáltatás, 100 eFt limittel
- szállítás, daruzás, résztörés, totálkár esetén, 100 eFt limittel
Önrészesedések:
- kockázati kör esetén a kárösszeg
- tehergépjármű, autóbusz: 10 % de min. 100.000Ft ,
- egyéb jármű, tehergépjármű 3,5 t-ig: 10 % de min. 20.000 Ft
- üvegtörés esetén az önrészesedés a kárösszeg: 10%-a
- balesetbiztosítás és poggyászkár esetén: 0.- Ft
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IV. rész Vezető tisztségviselők D&O biztosításának beszerzése
Megnevezése: Vezetői felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése a BKK Zrt. vezető
tisztségviselői tekintetében.
Kockázatviselés kezdete: 2016. március 10. napja 00:00 óra
Mennyisége: A biztosítottak a biztosító D&O biztosítási szabályzatban megjelölt személyek azzal,
hogy a kártérítési limit 500 millió Ft (az összes biztosítottra és biztosítási fedezetre vonatkozóan
valamennyi kárigényből eredő összes kártérítés teljes összege, ide értve a jogvédelmi költségeket
is), és a mennyiségtől az ajánlatkérő új vezető tisztségviselő megbízása esetén +10%-os eltérés
lehetséges.
A részekkel kapcsolatos további, részletes előírásokat a dokumentáció részét képező műszaki
leírás tartalmaz.
3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás.
4.*Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjában rögzített törvényi feltétel biztosítja ezen eljárás
lehetőségét.
5.*Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 6.Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető
közzétételének/megküldésének napja: 2015. július 24.

hirdetményre

(felhívásra)

és

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
I. rész: Vagyon és felelősségbiztosítás szolgáltatás beszerzése: 4 (azaz négy) darab
II. rész: Csoportos élet és balesetbiztosítás szolgáltatás beszerzése a BKK munkavállalói részére: 4
(azaz négy) darab
III. rész: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítási szolgáltatások a BKK- Közút
Zrt. részére: 3 (azaz három) darab
IV. rész: Vezető tisztségviselők D&O biztosításának beszerzése: 2 (azaz kettő) darab
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
3

I. rész:
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Alkalmasságának indokolása:
A Generali Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

12.106.077,- Ft

2. Ajánlattevő neve, székhelye: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.)
Alkalmasságának indokolása:
Az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

17.538.370,- Ft

3. Ajánlattevő neve, székhelye: Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
Alkalmasságának indokolása:
Az Allianz Hungária Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

11.986.416,- Ft
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4. Ajánlattevő neve, székhelye: Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja
1/C. „b” épület)
Alkalmasságának indokolása:
A Groupama Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

3.670.000,- Ft

II. rész:
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Alkalmasságának indokolása:
A Generali Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

6.199.465,- Ft

2. Ajánlattevő neve, székhelye: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.)
Alkalmasságának indokolása:
Az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

6.652.352,- Ft

3. Ajánlattevő neve, székhelye: Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
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Alkalmasságának indokolása:
Az Allianz Hungária Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

29.618.416,- Ft

4. Ajánlattevő neve, székhelye: Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja
1/C. „b” épület)
Alkalmasságának indokolása:
A Groupama Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

5.279.176,- Ft

III. rész:
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Alkalmasságának indokolása:
A Generali Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó egyösszegű
biztosítási díj

4.141.511,- Ft
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2. Ajánlattevő neve, székhelye: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.)
Alkalmasságának indokolása:
Az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó egyösszegű
biztosítási díj

3.024.091,- Ft

3. Ajánlattevő neve, székhelye: Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja
1/C. „b” épület)
Alkalmasságának indokolása:
A Groupama Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó egyösszegű
biztosítási díj

5.684.964,- Ft

IV. rész:
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
Alkalmasságának indokolása:
Az Allianz Hungária Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

1.000.000,- Ft
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2. Ajánlattevő neve, székhelye: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.)
Alkalmasságának indokolása:
Az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt.
előírásainak, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlata:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

1.999.388,- Ft

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként): --(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: --d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
I. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye: Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
„b” épület)
Ellenszolgáltatás összege:
Számszerűsíthető
értékelési részszempontok
1

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
3.670.000,- Ft
díj
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Ajánlat kiválasztásának indoka:
A Groupama Biztosító Zrt. ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot.
II. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye: Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
„b” épület)
Ellenszolgáltatás összege:
Számszerűsíthető
értékelési részszempontok
1

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
5.279.176,- Ft
díj

Ajánlat kiválasztásának indoka:
A Groupama Biztosító Zrt. ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot.
III. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.)
Ellenszolgáltatás összege:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó egyösszegű
biztosítási díj

3.024.091,- Ft

Ajánlat kiválasztásának indoka:
Az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot.
IV. rész:
Ajánlattevő neve, székhelye: Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.)
Ellenszolgáltatás összege:

1

Számszerűsíthető
értékelési részszempontok

Ajánlat

Kockázatviselés időtartalmára vonatkozó biztosítási
díj

1.000.000,- Ft
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Ajánlat kiválasztásának indoka:
Az Allianz Hungária Zrt. ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: ---12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. augusztus 20.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. augusztus 29.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. augusztus 19.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. augusztus 19.
18.* Az összegezés módosításának indoka: --19.* Az összegezés módosításának időpontja: --20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: --21.* Az összegezés javításának indoka: --22.* Az összegezés javításának időpontja: --23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: --24.* Egyéb információk: --A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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