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I.

BEVEZETŐ

A jelen Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat Orosháza Város
Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésével összhangban annak érdekében bocsátja
az ajánlattevők rendelkezésére, hogy az ajánlatkérő által „Vagyon-és felelősségbiztosítás,
mezőgazdasági állat-és növénybiztosítás, valamint gépjármű flotta kötelező felelősség és
CASCO biztosítási szolgáltatás beszerzése Orosháza Város Önkormányzata és
együttbiztosított intézményei részére” tárgyú, a Kbt. Harmadik részének szabályai szerint,
nemzeti eljárási rendben folytatott, a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
elősegítse és támogassa az ajánlattevőket az eljárást megindító felhívásban és a jelen
Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek mindenben megfelelő ajánlat összeállításában és benyújtásában.
Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők
ajánlata érvényesnek minősüljön, ehhez azonban az eljárást megindító felhívásban, a jelen
Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására
van szükség az ajánlattevők részéről.
Az ajánlatkérő javasolja ezért, hogy az ajánlattevők az eljárást megindító felhívást, illetve a
jelen Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen
tanulmányozzák, és írásbeli ajánlatukat szigorúan az eljárást megindító felhívásban, valamint a
jelen Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák be, bizonytalanság esetén pedig
éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével a Kbt. 56. §-ában
és a jelen Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglalt
iránymutatás szerint.
Az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a jelen Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok kiadásával nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az
egyéb, vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen
Dokumentáció kizárólag az eljárást megindító felhívással, a Kbt.-vel és a vonatkozó
jogszabályokkal együttesen, azokkal összhangban értelmezendő.
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II.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A közbeszerzési dokumentumokban és az eljárás során előforduló fogalmak
értelmezése:
1.1. A közbeszerzési eljárás során alkalmazott kifejezések vonatkozásában, azok
értelmezése tekintetében elsősorban a Kbt. 3.§-ban meghatározott értelmező
rendelkezéseket kell alkalmazni.
1.2. Ajánlatkérő: az Ajánlattételi felhívás 1. pontjában meghatározott szervezet, amely
azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a nyertes
ajánlattevővel szerződést kötő féllel.
Ajánlatkérő adatai:
Név: Orosháza Város Önkormányzata
Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Kapcsolattartó: Dávid Zoltán, polgármester
Telefonszám: +3668/413-022
Telefaxszám: +3668/411-545
E-mail cím: varoshaza@oroshaza.hu
Honlap cím: www.oroshaza.hu
1.3. Lebonyolító: az ajánlatkérő képviseletében eljáró, az ajánlatkérő megbízása alapján a
közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző személy.
Lebonyolító adatai:
Név: PROJEKTFELÜGYELET Országos Projekttervező,- támogató és felügyelő Kft.
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Telefonszám: +3620/4447278
Telefaxszám: +36-28/361-206
E-mail cím: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
Honlap cím: www.projektfelugyelet.hu

1.4. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
1.5. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész
vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
1.6. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek
csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
1.7. Ajánlattételi felhívás: az ajánlattevőknek az eljárás megindításakor közvetlenül
megküldött/átadott formadokumentum, amely ezt a címet viseli.
1.8. Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre
ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az
eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás,
ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan
költségvetés;
1.9. Kbt.: a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.
1.10.
Üzleti titok és védett ismeret: a Ptk. 2:47.§ (1) és (2) bekezdésében
meghatározott fogalmak.

2. A közbeszerzési eljárás általános szabályai
2.1. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy választott eljárás típusa a
közbeszerzés tárgyának becsült értékére tekintettel a Kbt. Harmadik Része szerinti, a
hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 113. § alapján a nyílt eljárás szabályainak
alkalmazásával.
2.2. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának napját megelőzően a megindítandó eljárásról
szóló összefoglaló tájékoztatást tett közzé a Közbeszerzési Hatóság honlapján. Az
ajánlatkérő a Kbt. 113.§ (2) bekezdése alapján köteles legalább három gazdasági
szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a
gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték.
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2.3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők,
amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás
iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek
ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A
gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte,
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött eljárást megindító felhívást.
2.4. Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7)
bekezdés]. [Kbt. 36.§ (1) bekezdés]
2.5. Az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes
egészében elfogadják a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz készített
ajánlattételi felhívás és felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok összes
feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
2.6. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között nyilatkozatmintákat bocsát az
ajánlattevők rendelkezésére a megfelelő és érvényes ajánlattétel megkönnyítése
érdekében. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a rendelkezésre
bocsátott nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, alkalmazásuk pusztán javasolt
az ajánlatkérő részéről. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a
nyilatkozatminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Az ajánlatkérő
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nyilatkozatminták mellőzése esetén az általa
előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja,
amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az ajánlatkérő, illetőleg
jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának
megállapítására.
2.7. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében –
szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű
megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. A kért
információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet.
2.8. Az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem
tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti
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kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg.
2.9. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66.§ (1) bekezdés]
2.10.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (3) bekezdés]
2.11.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása
mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
[Kbt. 66.§ (4) bekezdés]
2.12.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás
nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az
ajánlat más nyelven nem nyújtható be, az eljárás során mindennemű kommunikáció
kizárólag magyar nyelven történik, más nyelvű közlés nem elfogadott. Joghatás
kiváltásra csak a magyar nyelvű nyilatkozatok és okiratok alkalmasak. Az ajánlatkérő
a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását
is elfogadja, az ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás
készíttetésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik,
hogy a fordítás mindenben megegyezik az eredeti idegen nyelvű szöveggel.
2.13.
A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt
dokumentumokat elsősorban e-mail, másodsorban telefax útján küldi meg az
ajánlattevőknek. Az ajánlatkérő elsősorban e-mail útján küldi meg az ajánlattevőknek
a megküldendő dokumentumo(ka)t. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy a közbeszerzési dokumentumok átadásakor olyan e-mail címet jelöljenek meg,
amelyet legalább 24 óránként ellenőriznek. Ajánlattevőknek az eljárás során
megkapott e-mail-eket haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül vissza kell
igazolniuk válasz e-mail-el, a levelező rendszerek által küldött tértivevényt az
ajánlatkérő nem tekinti elégségesnek. Amennyiben az ajánlatkérő arról értesül (pl.:
hibaüzenet, ajánlattevő visszajelzése), hogy az e-mail-ben megküldött üzenet nem
érkezett meg, akkor az ajánlatkérő másodsorban fax útján kísérli meg a
dokumetum(ok) eljuttatását. Az ajánlatkérő a telefax üzenet megküldését legfeljebb
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kétszer kísérli meg. A megküldött dokumentum kézbesítettnek minősül, ha az
ajánlatkérő a küldés sikerességéről telefaxjelentést kap. Ha a telefax útján történő
megküldés nem jár sikerrel – azaz három kísérlet után nem érkezik sikeres
megküldésről szóló telefaxjelentés az ajánlatkérőhöz – akkor az ajánlatkérő fenntartja
magának a jogot, hogy postai úton küldje meg az egyes dokumentumo(ka)t az
ajánlattevő(k)nek. Ez esetben a postai kézbesítés időveszteségének veszélyét az
ajánlattevő viseli.

3. Az ajánlat és szerződés nyilvánossága, üzleti titok köre, iratbetekintési jog
3.1. Az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet
is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44.§ (1) bekezdés]
3.2. Az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§
(1) bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
44.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan
fennállnak és a Kbt. 44.§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká
nyilvánításnak. [Kbt. 44.§ (2) bekezdés]
3.3. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési
8

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44.§ (2)
bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. [Kbt. 44.§ (3) bekezdés]
3.4. Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés
megküldését követően kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának - ideértve a
hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot
nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az
ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat
mely részébe kíván betekinteni. [Kbt. 45.§ (1) bekezdés]
3.5. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az iratbetekintést munkaidőben, a
kérelem beérkezését követő két munkanapon belül biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét, hogy az iratbetekintés vonatkozásában munkaidőnek
munkanapokon 10 és 15 óra közötti időszakot tekinti. A betekintést az ajánlatkérő a
gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó
jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más ajánlattevő
ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. [Kbt. 45.§
(1) bekezdés]
3.6. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma
közérdekből nyilvános adat, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással
nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés
mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. § alkalmazandó.

4. Az ajánlattétel költségei
4.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem
igényelhető. Az ajánlattétellel kapcsolatosan az ajánlattevő részéről felmerült
költségek tekintetében az ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben - az eljárás
eredményességétől, illetve eredménytelenségétől függetlenül – semmilyen
követeléssel nem élhet, igényt nem támaszthat.
4.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben (különös tekintettel pl. az ajánlati biztosítékra vonatkozó bankgarancia
dokumentumra), az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig
meg kell őriznie.

5. Az ajánlatok visszavonása, módosítása

5.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig – a cégjegyzésre jogosult
személy által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja vissza.
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5.2. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja
az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést visszavontnak kell tekinteni.

6. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
6.1. A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a jelen felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti
azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
6.2. Az 6.1. pontban foglalt előírásra tekintettel az ajánlatkérő az alábbiakban megadja
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefax: +36-1-795-0716
Telefon:
- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400
- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000
- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700
Sajtókapcsolat: sajto@ngm.gov.hu, Tel: +36-1-795-9184
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)
A Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály megtalálható, illetve
elérhető:
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 839.
Telefon: (1) 459-3050
Központi mobil: 06 (30) 817-5002, 06 (30) 817-5009
Fax: (1) 459-3059
E-mail: titkarsag@omfi.hu
http://www.omfi.hu/
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Munkavédelmi Információs Szolgálat
Telefon: (80) 204 258
Fax: (1) 301 2928
E-mail: munkavedelem@mbfh.hu
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Elnöki Titkárság
1145 Bp, Columbus u. 17-23.
1590 Bp, Pf. 95.
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(környezetvédelem)
Székhely
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím
1539 Budapest, Pf.: 675.
Telefon
+36 1 224 9100
Fax
+36 1 224 9163
Elektronikus levélcím
orszagos@zoldhatosag.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Honlap
http://www.oktvf.gov.hu/
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Központi telefonszám: +36-1-769-1704
Központi faxszám: +36-70-900-1010
Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
7. Kiegészítő tájékoztatás

7.1. A Kbt. 56.§-a szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők kérdéseiket
kizárólag írásban, az ajánlatkérőhöz címzett, a lebonyolító a közbeszerzési
dokumentumokban szereplő elérhetőségére küldött levélben postai úton, vagy fax
útján tehetik fel. Ajánlatkérő a tájékoztatás gyorsabb és gördülékenyebb megadása
érdekében előírja, hogy mindkét esetben e-mailben, szerkeszthető formátumban is
meg kell küldeni a kérdéseket a lebonyolító közbeszerzési dokumentumokban
szereplő e-mail címére. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben adja meg a válaszokat. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő
nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy
válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.
7.2. A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, email útján) válaszol a kérdésekre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági
szereplők számára hozzáférhetővé teszi a lebonyolító közbeszerzési
dokumentumokban rögzített címén. A kiegészítő tájékoztatás munkaidőben – előzetes
telefonos időpont egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a
lebonyolító közbeszerzési dokumentumokban rögzített címén. Az ajánlatkérő felhívja
az ajánlattevők figyelmét, hogy munkaidőnek munkanapokon 10 és 15 óra közötti
időszakot tekinti.
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7.3. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések
határidőben [Kbt. 56.§ (3) bekezdése] megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. A határidőn
túl beérkező kérdéseket az ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni, illetve azokra a
válaszadást mellőzheti, illetve az általa szükségesnek talált esetben a Kbt. 45.§ (3)-(4)
bekezdése szerint jár el. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő nem
tudja – a határidőben benyújtott kérdések esetében - a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti
határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési
dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint az ajánlattételi
határidőt módosítja.
7.4. A kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét az ajánlattevőnek haladéktalanul, írásban
vissza kell igazolniuk. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett
kiegészítő szolgáltatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a
kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette.
7.5. Az ajánlattevők kérdései, illetve az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő
tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak.
8. Kapcsolattartás
8.1. Az ajánlatkérő kifejezetten felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. értelmében
szóban nem jogosult felvilágosítást adni, így a személyesen vagy telefonon érkező
ilyen irányú megkeresések esetében az ajánlatkérő, illetve a lebonyolító a válaszadást
megtagadja. Ezen túlmenően az ajánlatkérő, illetve a lebonyolító a Kbt. és a
kapcsolódó jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan nem ad felvilágosítást.
8.2. Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy a gazdasági szereplők csak írásban, az
ajánlatkérő lebonyolítójának tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az
eljárással kapcsolatos észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az
ajánlatkérő a válaszadást megtagadja.
8.3. A gazdasági szereplők valamennyi, az eljárás során az ajánlatkérőnek benyújtásra
vagy megküldésre kerülő levelezésben tüntessék fel az eljárás tárgyának
megnevezését, a gazdasági szereplő nevét, címét, faxszámát és email címét.
9. Közös ajánlattétel
9.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
9.2. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
9.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
9.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
9.5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi közös ajánlattevő
által aláírt együttműködési megállapodást. A megállapodásban a szerződő feleknek ki
kell jelölniük a képviselő tagot, illetve a képviselő tag képviseletében eljáró személyt,
valamint a képviselő tagot fel kell jogosítani a közös ajánlattevők nevében való
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eljárásra, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, továbbá a közös ajánlattevők
nevében – a szerződés aláírása kivételével – a jelen közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a
képviselő tag kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ebbéli megbízatását
elfogadja.
9.6. Az együttműködési megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha
a) tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát;
b) tartalmazza a képviselő tag megjelölését azzal, hogy a képviselő tag korlátozás nélkül
jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen
közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozat – a szerződés aláírása kivételével – tekintetében;
c) tartalmazza, hogy a képviselő tag, mint képviselő felel az ajánlatkérővel való
kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítésének a közös ajánlattevők közötti koordinálásáért és a közös ajánlattevők
általi végrehajtásáért;
d) tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését;
e) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséért;
f) a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a
szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további
feltételtől vagy időponttól, illetve, hogy a szerződés hatálybalépése nem függ
harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá;
g) a megállapodás valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
9.7. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
9.8. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a
felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében, valamint a Kbt-ben és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott esetekben a közös ajánlattevőknek
szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást a közös ajánlattevők képviselőjének
küldi meg.
9.9. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kommunikáció érdekében
az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt
elérhetőségeit.
9.10.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

10. Ajánlatok elkészítésével kapcsolatos további információk
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10.1. KIZÁRÓ OKOK
Kizáró okok minden részajánlati kör tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, illetve az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok nem lehetnek a jelen felhívás
megküldése napjánál régebbi keltezésűek.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok
[Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontja] hatálya alá tartozik; vagy részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be.
10.2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI
MÓDOK
Az ajánlattevők a benyújtott ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények
tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról kötelesek
nyilatkozni, hogy az általuk igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kötelesek
megadni. Az ajánlattevők az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, a jelen ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozataikat az
alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására
kötelesek benyújtani.
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A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni
az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (11) bekezdése értelmében nem használhatja fel a gazdasági szereplő
alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás
eredményeként - a jogelőd Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely
kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A
gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban
felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
10.2.1. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG:
Mind a négy részajánlati kör vonatkozásában az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés
teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
P/1. az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évben
(2014, 2015, 2016) a mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
Megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján igazolhatják
megfelelőségüket.
Az ajánlattevőknek csatolnia kell:
P/1. az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évre
(2014, 2015, 2016) vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő a kért irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben
az esetben az ajánlatkérő az alábbi alkalmassági minimumkövetelményt írja elő:
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I.

II.

III.

IV.

részajánlati kör: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 15.000.000,-Ft-ot.
részajánlati kör: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 4.100.000,-Ft-ot.
részajánlati kör: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 990.000,-Ft-ot.
részajánlati kör: Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 1.490.000,-Ft-ot.

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval), azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló
benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról.
Az a szervezet, amelynek adatait az 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.
10.2.2. MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:
Az I. részajánlati kör vonatkozásában:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
M/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három
évben összesen legalább nettó 11.500.000,-Ft (tizenegymillió-ötszázezer forint) a
közbeszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű (vagyon-, felelősségbiztosítás tárgyú)
szolgáltatás megrendeléséből származó referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe.
A II. részajánlati kör vonatkozásában:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
M/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három
évben összesen legalább nettó 2.000.000,-Ft (kettőmillió forint) a közbeszerzés tárgyával
műszakilag egyenértékű (kötelező gépjárműflotta-felelősségbiztosítás, gépjármű flotta
casco biztosítás tárgyú) szolgáltatás megrendeléséből származó referenciával. Az
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ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A III. részajánlati kör vonatkozásában:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
M/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három
évben összesen legalább nettó 450.000,-Ft (négyszázötvenezer forint) a közbeszerzés
tárgyával műszakilag egyenértékű (mezőgazdasági növénybiztosítás tárgyú) szolgáltatás
megrendeléséből származó referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A IV. részajánlati kör vonatkozásában:
Az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére alkalmatlan(ok), ha:
M/1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három
évben összesen legalább nettó 650.000,-Ft (hatszázötvenezer forint) a közbeszerzés
tárgyával műszakilag egyenértékű (vagyon-, felelősségbiztosítás tárgyú) szolgáltatás
megrendeléséből származó referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (M/1.), az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevők a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének a) pontja, valamint a 23.§ alapján
igazolhatják megfelelőségüket.
Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell:
M/1.
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, mely tartalmazza az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. Az igazolás, illetve a
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
 a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, elérhetősége (telefon,
email),
 a szolgáltatás tárgya,
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az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia
követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg.
Amennyiben az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolásához más
szervezetet vagy személyt vesz igénybe, csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
11.

Ajánlat formai követelményei, csomagolása

11.2. Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdésével összhangban kell írásban és zártan
személyesen vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 (egy) eredeti papír
alapú példányban, lapozhatóan összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva,
(cégszerűen) aláírva benyújtani. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia,
mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
11.3. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus
másolati példány benyújtását 1 db elektronikus adathordozón (a teljes ajánlatot
scannelve pdf formátumban, valamint a részletes pénzügyi ajánlatot a kiadott xls
formátumban is). A papíralapú és az elektronikus példány közötti esetleges eltérés
esetén az ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak. Az ajánlat
elektronikus példányát a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban kell benyújtani.
11.4. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni a beszerzés számát, az
eljárás megnevezését, az „ajánlat” kifejezést, és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:5.§ a) és b) pontja szerinti adatokat.
11.5. Az ajánlatot zárt és sértetlen csomagolásban kell benyújtani. A kért példányszámú
ajánlatot együttesen (egy borítékba, csomagba, dobozba) kell becsomagolni. A
csomagolásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
11.5.1. biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
11.5.2. roncsolásmentesen nem bonthatónak kell lennie,
11.5.3. a csomagolás külső felületén az alább felsorolt adatok szerepeljenek:
a) ajánlattevő neve és székhelye,
b) AJÁNLAT – „Vagyon-és felelősségbiztosítás, mezőgazdasági állat-és
növénybiztosítás, valamint gépjármű flotta kötelező felelősség és CASCO
biztosítási szolgáltatás beszerzése Orosháza Város Önkormányzata és
együttbiztosított intézményei részére” – Ajánlattételi határidő előtt nem
bontható fel.”
11.6. A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad.
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11.7. Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérő nem kért
be (pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben az ajánlattevő ilyen jellegű
anyagokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek
tatja – az ajánlattól elkülönítve csatolja. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített
dokumentumot nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi
figyelembe.
11.8. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az
ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró
személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell
ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

12.

Ajánlatok benyújtása

12.2. Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2017. augusztus 3. 10:00 óra
12.3. Az ajánlatok benyújtásának helye: PROJEKTFELÜGYELET Országos
Projekttervező,- támogató és felügyelő Kft. - 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
107. sz. iroda
12.4. Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen munkanapokon 10 és 15 óra, illetve az
ajánlattétel határidő lejártának a napján 09 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet
benyújtani. Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatkérő az ajánlatot
átvételi elismervény kiállításával veszi át, melyet az átadó és átvevő személy
aláírásával ellát.
12.5. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A
postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az
ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő
csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt
határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni.
12.6. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező
ajánlatokat az ajánlatkérő ugyan felbontja (az ajánlattevő nevét és székhelyét
jegyzőkönyvezi), azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül érvényteleníti. Az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy késve benyújtott, vagy határidőn túl
beérkező ajánlat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősül, így annak
visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor, hanem az
ajánlatkérő köteles a Kbt.-ben előírt határidőig megőrzi.

13.

Ajánlatok bontása

13.2. Az ajánlatok bontásának megkezdésére – a Kbt. 68.§ (3) bekezdésben meghatározott
személyek jelenlétében – az ajánlatok benyújtásának helyén, az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjában kerül sor. A bontási eljáráson való részvételhez a képviseleti
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jogosultságot igazolni kell. A bontási eljáráson megjelent személyek jelenléti ívet
írnak alá.
13.3. A bontási eljárás során a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményre kerül
sor, így az ajánlatokban szereplő ajánlati adatlapok (felolvasólapok) alapján
ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek.
13.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, részajánlattétel biztosítása esetén
részenként. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt az ajánlatkérő ismertetheti a
rendelkezésére álló fedezet összegét is.
13.5. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek.
Ajánlatok értékelése

14.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének c) pontja
szerint minden részajánlati kör tekintetében a legjobb ár-érték arány értékelési szempont
alkalmazásával az alábbi értékelési résszempontok alapján választja ki:
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja szerint az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
I.

részajánlati kör: vagyon- és felelősségbiztosítás:
Értékelési részszempont

Súlyszám

1. nettó ajánlati ár (éves biztosítási díj nettó forintban)

90

2. A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg
mértéke
(kárszámítás/kár
összegszerűségének
százalékában)

10

Az legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint azon módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a megadott ponthatárok közötti pontszámot:
1. Nettó ajánlati ár (biztosítási díj nettó forintban):
Az ajánlati ár esetében az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016 december 21.) 1. sz. melléklet A ba) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A nettó ajánlati árat az ajánlatkérő a
következőképpen kéri megadni: az ajánlattevő által az ajánlatkérő teljes vagyonára, valamint
a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában (adatközlő) rögzített társbiztosítottak
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műszaki leírásban rögzített vagyonára az opciós mennyiség nélkül megállapított éves induló
vagyonbiztosítási díj, valamint az ajánlatkérő, valamint a közbeszerzési dokumentumok
műszaki leírásában (adatközlő) rögzített társbiztosítottak által végzett, a műszaki leírásban
rögzített valamennyi tevékenységre meghatározott éves felelősségbiztosítási díj együttes nettó
összege forintban megadva. Az ajánlati ár tartalmazza az ajánlattevő szerződés teljesítése
érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a szolgáltatás
ellenértékére, az annak elvégzése kapcsán felmerülő költségekre, díjakra és adókra. A
legkedvezőbb ár kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az
ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor
törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2.A káresemény bekövetkeztekor
összegszerűségének százalékában)

folyósított

kárelőleg

mértéke

(kárszámítás/kár

A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg mértéke esetében ajánlatkérő az
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016 december 21.) 1.
sz. melléklet A bb) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza. A kárelőleg mértékét az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kárszakértője által
készített kárszámítás végösszege alapján a megállapított kárösszeg százalékában kéri megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kárösszeg 50%-át elérő kárelőleg
folyósítása kötelezően vállalandó, azt az Ajánlattevőknek mindenképpen meg kell ajánlaniuk
(ajánlatkérői minimális elvárás). Az ajánlatkérő minimális elvárását el nem érő ajánlattevői
vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő a 90%-os mértéket tekinti a
legkedvezőbb szintnek, így a 90%, illetve az ennél magasabb érték megajánlásra a felső
ponthatárral megegyező pontszámot oszt ki. A legkedvezőbb megajánlás (legnagyobb
százalékmérték) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok a
részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
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II.

részajánlati kör: gépjárműflotta kötelező felelősségbiztosítás és gépjármű flotta
casco biztosítás
Értékelési részszempont

Súlyszám

1. nettó ajánlati ár (éves biztosítási díj nettó forintban)

90

2. A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg
mértéke
(kárszámítás/kár
összegszerűségének
százalékában)

10

Az legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint azon módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a megadott ponthatárok közötti pontszámot:
1. Nettó ajánlati ár (biztosítási díj nettó forintban):
Az ajánlati ár esetében az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016 december 21.) 1. sz. melléklet A ba) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A nettó ajánlati árat az ajánlatkérő a
következőképpen kéri megadni: a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában (adatközlő)
rögzített gépjárműflotta opciós mennyiség nélkül megállapított éves induló kötelező
felelősségbiztosítási díja, valamint – az ajánlattevő által részletes pénzügyi ajánlatában
megadott díjtételek szerint az Eurotax kód alapján meghatározott gépjárműérték százalékában
meghatározott - éves casco biztosítási díj együttes nettó összege forintban megadva. Az ajánlati
ár tartalmazza az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és
kiadását is, különös tekintettel a szolgáltatás ellenértékére, az annak elvégzése kapcsán
felmerülő költségekre, díjakra és adókra. A legkedvezőbb ár kapja a maximálisan adható 10
pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek.
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik
a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2.A káresemény bekövetkeztekor
összegszerűségének százalékában)

folyósított

kárelőleg

mértéke

(kárszámítás/kár

A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg mértéke esetében ajánlatkérő az
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016 december 21.) 1.
sz. melléklet A bb) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint az egyenes arányosítás
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módszerét alkalmazza. A kárelőleg mértékét az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kárszakértője által
készített kárszámítás végösszege alapján a megállapított kárösszeg százalékában kéri megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kárösszeg 50%-át elérő kárelőleg
folyósítása kötelezően vállalandó, azt az Ajánlattevőknek mindenképpen meg kell ajánlaniuk
(ajánlatkérői minimális elvárás). Az ajánlatkérő minimális elvárását el nem érő ajánlattevői
vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő a 90%-os mértéket tekinti a
legkedvezőbb szintnek, így a 90%, illetve az ennél magasabb érték megajánlásra a felső
ponthatárral megegyező pontszámot oszt ki. A legkedvezőbb megajánlás (legnagyobb
százalékmérték) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok a
részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

III.

részajánlati kör: mezőgazdasági növénybiztosítás
Értékelési részszempont

Súlyszám

1. díjtétel (az egyes terményfajták biztosítási összegének
százalékában megadott díjtételei összesen)

90

2. A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg
mértéke
(kárszámítás/kár
összegszerűségének
százalékában)

10

Az legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint azon módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a megadott ponthatárok közötti pontszámot:
1. díjtétel (az egyes terményfajták biztosítási összegének százalékában megadott díjtételei
összesen):
A díjtétel esetében az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016 december 21.) 1. sz. melléklet A ba) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A biztosítási szolgáltatás éves díjának
megállapításánál alkalmazandó képlet: biztosított terület (ha) X referencia hozam (t/ha) X
Biztosított termény egységára (Ft/t) X a biztosító által megadott díjtétel. Az Ajánlattevőnek a
díjtételeket a biztosított termények egységáraihoz rendelten, azok százalékában szükséges
megadniuk és az értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az egyes növényi kultúrákhoz
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megadott díjtételek együttes összegét értékeli. A legkedvezőbb díjtétel (legalacsonyabb
százalékmérték) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az
ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor
törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2.A káresemény bekövetkeztekor
összegszerűségének százalékában)

folyósított

kárelőleg

mértéke

(kárszámítás/kár

A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg mértéke esetében ajánlatkérő az
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016 december 21.) 1.
sz. melléklet A bb) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza. A kárelőleg mértékét az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kárszakértője által
készített kárszámítás végösszege alapján a megállapított kárösszeg százalékában kéri megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kárösszeg 50%-át elérő kárelőleg
folyósítása kötelezően vállalandó, azt az Ajánlattevőknek mindenképpen meg kell ajánlaniuk
(ajánlatkérői minimális elvárás). Az ajánlatkérő minimális elvárását el nem érő ajánlattevői
vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő a 90%-os mértéket tekinti a
legkedvezőbb szintnek, így a 90%, illetve az ennél magasabb érték megajánlásra a felső
ponthatárral megegyező pontszámot oszt ki. A legkedvezőbb megajánlás (legnagyobb
százalékmérték) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok a
részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
IV.

részajánlati kör: mezőgazdasági állatbiztosítás
Értékelési részszempont

Súlyszám
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1. díjtétel (az egyes állatfajták biztosítási összegének
százalékában megadott díjtételei összesen)

90

2. A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg
mértéke
(kárszámítás/kár
összegszerűségének
százalékában)

10

Az legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint azon módszer (módszerek) ismertetése,
amellyel az ajánlatkérő megadja a megadott ponthatárok közötti pontszámot:
1. díjtétel (az egyes állatfajták biztosítási összegének százalékában megadott díjtételei
összesen):
A díjtétel esetében az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám;
2016 december 21.) 1. sz. melléklet A ba) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint a
fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A biztosítási szolgáltatás éves díjának
megállapításánál alkalmazandó képlet: Biztosított állat (db) X biztosítási összeg (Ft/db) X a
megadott díjtétel. Az Ajánlattevőnek a díjtételeket a biztosított állatfajták esetében
megállapított biztosítási összegekhez rendelten, azok százalékában szükséges megadniuk és az
értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az egyes állatfajták esetében megadott
díjtételek együttes összegét értékeli. A legkedvezőbb díjtétel (legalacsonyabb százalékmérték)
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával
felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2
tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2.A káresemény bekövetkeztekor
összegszerűségének százalékában)

folyósított

kárelőleg

mértéke

(kárszámítás/kár

A káresemény bekövetkeztekor folyósított kárelőleg mértéke esetében ajánlatkérő az
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016 december 21.) 1.
sz. melléklet A bb) pontja alapján a relatív értékelés módszere szerint az egyenes arányosítás
módszerét alkalmazza. A kárelőleg mértékét az Ajánlatkérő az Ajánlattevő kárszakértője által
készített kárszámítás végösszege alapján a megállapított kárösszeg százalékában kéri megadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kárösszeg 50%-át elérő kárelőleg
folyósítása kötelezően vállalandó, azt az Ajánlattevőknek mindenképpen meg kell ajánlaniuk
(ajánlatkérői minimális elvárás). Az ajánlatkérő minimális elvárását el nem érő ajánlattevői
vállalás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő a 90%-os mértéket tekinti a
legkedvezőbb szintnek, így a 90%, illetve az ennél magasabb érték megajánlásra a felső
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ponthatárral megegyező pontszámot oszt ki. A legkedvezőbb megajánlás (legnagyobb
százalékmérték) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok a
részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
15.

Az ajánlatok elbírálása és az ajánlati kötöttség

15.2. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el.
15.3. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
15.4. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82.
§ (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67.§ (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a
részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72.
§ szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.
15.5. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja, illetve a
ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának
tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér.
26

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
15.6. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített
ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.
15.7. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha az ajánlat a
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget
vagy tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy
azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében vagy az ajánlatnak
valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást.
15.8. Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti
titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem
megfelelő. [Kbt. 73.§ (1) bekezdés]
A Kbt. 73.§ (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul
alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. [Kbt.
73.§ (2) bekezdés]
15.9. A Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem
felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a
4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések
írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által
minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz
közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező
legkisebb munkabérről. [Kbt. 73.§ (4) bekezdés]
15.10. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdés]
15.11. Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
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a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell
nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. [Kbt. 74.§ (2) bekezdés]
15.12. Az ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat az értékelési szempontok szerint
értékeli.
15.13. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
15.14. Az ajánlatkérő nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
általa meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az
igazolások benyújtására.
15.15. Az ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról,
valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
15.16. Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejáratától kötve van. Az
ajánlattevő az ajánlati kötöttség kezdetétől számítva 30 napig kötve van ajánlatához,
kivéve, ha az Ajánlatkérő úgy nyilatkozik, hogy egyik Ajánlattevővel sem kíván
szerződést kötni.
16.

Eredményhirdetés, eredményösszegezés módosítása, kijavítása

16.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő
az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a 14.2. pont
szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg,
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
16.3. Az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlattevőt is megnevezi, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó esetleges
visszalépése esetén a vele köthessen szerződést.
16.4. Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől
számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött
szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést
orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus
úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldi.
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16.5. Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt
bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más
hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A
kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének
megküldését követő tíz napon belül egyidejűleg megküldi az összes ajánlattevőnek.

17.

Előzetes vitarendezés

17.2. Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az
ajánlattevő, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli összegezés,
illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban
keletkezett bármely - a b) pont szerintieken kívüli - dokumentum;
b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő
tevékenységű kamara vagy érdek-képviseleti szervezet (e § alkalmazásában a
továbbiakban együtt: kérelmező)
ba) az ajánlattételi lejárta előtti tizedik napig, gyorsított vagy hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig,
bb) a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást meghirdető előzetes tájékoztatóban a
részvételi szándék jelzésére meghatározott határidőig,
ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az eljárást megindító vagy
meghirdető felhívás, a felhívással együtt elérhető közbeszerzési dokumentumok vagy azok
módosítása.
17.3. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott előzetes vitarendezési kérelmében meg
kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény
jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az
álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
17.4. Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az
ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést
kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül a benyújtási
móddal megegyező módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem
benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - általa ismert ajánlattevőjét is tájékoztatja.
17.5. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három
munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három
munkanapos határidővel hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] vagy indokolás [72.
§] benyújtására felhívni, ha az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség,
ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható.
Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a
hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével
egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét
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munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az
ajánlattevőket.
17.6. Ha valamely ajánlattevő a Kbt. 80.§ (1) bekezdés szerinti határidőben és a Kbt. 80.§
(2) bekezdésnek megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok
bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal
kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját
követő tíznapos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat
tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést -, ha eddig az
időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.
18.

Szerződéskötés

18.2. Az ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes
ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel, részekre történő
ajánlattétel esetén az egyes részek tekintetében a nyertesekkel – köti meg írásban a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat
tartalmának megfelelően.
18.3. A szerződés tartalmazza - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel
- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
18.4. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a
szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
18.5. A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők
részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén
hatvan - nappal meghosszabbodik.
18.6. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni,
nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés
javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése
napját követő öt napos időtartam lejártáig a Kbt. 131.§ (8) bekezdésében
meghatározott eseteket kivéve.
18.7. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a
szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő akkor
mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott,
ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.
18.8. A lebonyolító az eljárás nyertesével/nyerteseivel az összegezés megküldését követően
felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk
megadása érdekében.
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18.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag
által cégszerűen aláírt Konzorciumi Szerződést. A szerződésben a szerződő feleknek
ki kell jelölni a konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt,
valamint a konzorcium vezetőjét fel kell jogosítani a konzorcium nevében – a
szerződés aláírása kivételével – a jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek
tartalmaznia kell a konzorcium vezetőjének kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a konzorcium vezetését elfogadja. A Szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a
közös ajánlattevők nyilatkozatát, hogy nyertes ajánlattevőként történő kiválasztásuk
esetén a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősséget vállalnak. E feltételek
teljesítése az ajánlat érvényességének feltétele.
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IGAZOLÁSOK ÉS NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

III.

Igazolás és/vagy nyilatkozat megnevezése

Ssz.

Ajánlatban benyújtandó dokumentumok
1.

Fedőlap

2.

Tartalomjegyzék

3.

Felolvasólap

4.

Ajánlattételi nyilatkozat [Kbt. 66.§ (2) bekezdése] és nyilatkozat a
Kkvtv. alapján [Kbt. 66.§ (4) bekezdése]

5.

Kizáró okokról szóló nyilatkozat [Kbt. 67.§ (1) bekezdés ]

6.
7.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró
ok hatálya alatt nem állás vonatkozásában
Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról és erőforrás szervezetekről

8.

Nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pont]

9.

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó
szervezetekről

10.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt.
65.§ (7) bekezdése szerint (adott esetben)

11.
12.
13.

Nyilatkozat Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
tudomásulvételéről
Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozatot is szükséges
megtenni)
Változásbejegyzésről szóló igazolás az ajánlattételi felhívásban
előírtnak megfelelően (adott esetben)

14.

Aláírási címpéldány/ Ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta az
ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult képviselője részéről

15.

Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás (adott esetben)

16.

Ajánlattevői nyilatkozat a gazdasági-pénzügyi és a műszaki-szakmai
alkalmasságról
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17.

Részletes pénzügyi ajánlat (részajánlati az adott részajánlati kör
tekintetében)

18.

ÁSZF

Az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások
(melyek már az ajánlatban is benyújthatóak)
19.

Nyilatkozat a működés ideje alatti, közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről (adott esetben)

20.

Mérleg szerinti éves beszámoló az előírt évekre (2014, 2015, 2016)
vonatkozóan (amennyiben a céginformációs szolgálat honlapjáról nem
érhető el)

20.

Referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás
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IV.

SZERZŐDÉSTERVEZETEK

A szerződéstervezeteket az egyes részajánlati körök vonatkozásában jelen közbeszerzési
dokumentumokhoz mellékelt külön dokumentumok (4 db) tartalmazzák.
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V.

MŰSZAKI LEÍRÁS

„A 2017. 09.01.-2020. 08.31. időszakra vonatkozó biztosítási fedezet
megvalósítása szolgáltatási szerződés keretében közbeszerzéssel” tárgyú
eljáráshoz

OROSHÁZA Város Önkormányzata és az együttbiztosítottak kockázataira,
közbeszerzési eljárás keretében, biztosítási fedezetet vásárlása az alábbiakban részletezett
műszaki kiírás alapján:
Részajánlat tételi lehetőségek:

I. rész

Vagyon- és felelősségbiztosítás;

II. rész

Flotta GFB és Casco biztosítás

III. rész

Mezőgazdasági növénybiztosítás

IV. rész

Mezőgazdasági állatbiztosítás
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I. rész

Vagyon- és felelősségbiztosítás

1. Általános rendelkezések
1.1. Általános feltételek:
OROSHÁZA Város Önkormányzata (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ), jelen
eljárás keretén belül megvalósítandó vagyon- és felelősségbiztosítás vonatkozásában, az eljárás
tekintetében az alábbi műszaki feltételek alakmázását írja elő. A műszaki kiírást az alábbiak
szerint kell alkalmazni:
Az AJÁNLATKÉRŐ tájékoztatja az AJÁNLATTEVŐKET, hogy az ajánlattételi
felhívással, valamint az azt kiegészítő beszerzési dokumentumokkal, (azon belül is a
szerződéstervezet rendelkezéseivel) a Biztosító, azaz a nyertes Ajánlattevő általános
szerződéses és különös feltételei közösen értelmezendőek a közte és a beszerzési eljárás
dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha az eljárás
dokumentációja nem rendelkezik valamely kérdésben, az alábbi eljárási rendet kell alkalmazni.
A

beszerzési

eljárás

(kiegészítő

tájékoztatásokkal)

véglegesült

ajánlati

felhívása

dokumentációja és mellékletei, a végleges aláírt szerződés, majd a Biztosító, mint nyertes
Ajánlattevő ajánlata és az általános szerződéses és különös feltételei. Ezen pont szerinti sorrend
azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum ellentmondás, vagy szabályozatlan
feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlat részeként szíveskedjenek
benyújtani a hatályos Általános Szerződéses Feltételeiket teljes terjedelemben.
1.2. Szerződő (k), biztosított (ak):
1.2.1. OROSHÁZA

VÁROS

Önkormányzata,

AJÁNLATKÉRŐ)
1.3. Együttbiztosítottak:
Lásd: 1 sz. melléklet Adatközlőben feltüntetve.
1.4. Díjfizetés módja, gyakorisága:

41

(továbbiakban,

mint

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
A Biztosító által kiállított számla ellenében banki átutalással, éves ütemezésben.
1.5. Lejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség (vagyon-felelősségbiztosítás):
Az AJÁNLATKÉRŐ a vagyonbiztosítás tekintetében a biztosítás kezdetétől számított,
évente van változás bejelentési kötelezettsége, az adott biztosítási évet követő legelső hónap
31. napjáig (tehát legközelebb 2018.09.30-ig), az adott biztosítási év utolsó napján aktuális
állapotnak megfelelően. Amennyiben a megadott határidőig nem történik lejelentés, akkor a
BIZTOSÍTÓ úgy tekinti, hogy az adott évben nem történt változás. Az AJÁNLATKÉRŐ
biztosítási éven belül bekövetkezett változásai (szaporulat) automatikusan fedezetet kapnak
azzal a kitétellel, hogy a soron következő éves elszámolás során azt az AJÁNLATKÉRŐ
írásban jelenti a Biztosító felé.
Az AJÁNLATKÉRŐ, a fentiektől eltérően, köteles a 20 M Ft feletti, valamint az adott
éven belül határozott tartamra biztosítandó (évközi biztosítás pl.: 2 hónap) vagyontárgyak
azonnali lejelentésére, ezen változások miatti díjkülönbözettel a biztosító elszámol, erről
különbözeti számlát állít ki. Kárrendezés során a Biztosított felelőssége és kötelezettsége annak
igazolása, hogy a károsodott vagyontárgy (ak) a tulajdonában vannak (könyveiben, kataszteri
nyilvántartásában, vagy egyéb módon), illetve érdeke fűződik a vagyontárgy megóvásához.
Ezen kimutatást, igazolást a Biztosító elfogadja annak igazolására, hogy a károsodott
vagyontárgy (ak) biztosított (ak) tulajdonában, őrizetében van(nak)
A Biztosító és az AJÁNLATKÉRŐ megállapodnak, hogy a kialakítandó
felelősségbiztosítás tekintetében a Biztosító eltekint a tartamon belüli kötelező évenkénti
adatközléstől, indexálástól.
1.6. Kockázatviselés kezdete és vége:
Jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés tekintetében:


a kockázatviselés kezdete: 2017.09.01. 0:00



a kockázatviselés vége:2020.08.31. 24:00.



Amennyiben a kockázatviselés kezdete 2017. 09. 01. napjától eltér, a
közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjára való tekintettel, akkor a
kockázatviselés kezdő időpontja a szerződéskötést követő hónap első napjának
0:00 órája. A kockázatviselés vége kockázatviselés kezdő időpontjától számított
36 hónap utolsó napjának 24:00 órája
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1.7. Évfordulóra vonatkozó kikötések:
1.7.1. Évforduló: jelen közbeszerzéssel érintett valamennyi biztosítási szerződés
évfordulója (függetlenül az egyes becsatlakozó kötvények kockázatviselési
kezdetétől) az elsőként elinduló fedezeti rész kockázatviselésétől számított
minden egész év.
1.8. Biztosítási jogviszony tartama: •
A biztosítási jogviszony határozott tartamra jön létre.
1.9. Kötvényesítésre vonatkozó kikötés:
A Biztosító és az AJÁNLATKÉRŐ megállapodnak, hogy a közbeszerzési kiírás I.
részben megfogalmazott, vagyon-és felelősségbiztosítást, a nyertes biztosító egy (keret)
kötvény számon tartja nyílván.
1.10.

Képviselet, alkusz:

Az Optimális Biztosítási Kft, alkuszként, az AJÁNLATKÉRŐ megbízása alapján
állományápolási, kárrendezési feladatok ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet
tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos
jutalékra, kizárólag az Optimális Kft jogosult.
1.11.

Egyéb rendelkezések (mind a vagyon-, mind a felelősség biztosításra

vonatkozóan):

1.11.1. Kárfelmérés

(kárügyintézés

megkezdése)

időtartamára

vonatkozó

feltételek:
A Biztosított(ak), előírja, hogy bármely, a Biztosító egységéhez (iroda, fiók, igazgatóság
stb.) történő kárbejelentésének beérkezési dátuma, vagy az általa megbízottak (alkusz vagy
ügyvéd stb.) kárbejelentésének beérkezési dátuma /bejelentés módja: faxon, személyesen,
elektronikusan/ során a káresemény bejelentésétől a kárszemle felmérés megkezdéséig (azaz a
biztosító munkatársának a kárszemle helyszínén való megjelenése) eltelt munkanapok száma:
legfeljebb 3 munkanap lehet. Az AJÁNLATKÉRŐ, valamint az Együttbiztosítottak megadott,
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vagy vállalt munkanapszám leteltéig kizárólag a kárenyhítési kötelezettségének mértékéig
változtathatja meg a kárkori állapotot. (Kivétel: abban az esetben, ha a károsodott vagyontárgy
(ak) felhasználható állapotba hozatalának késedelme közérdekeket sértene, akkor a Biztosított
(ak), az Együttbiztosítottak jogosultak műszakilag megfelelő módon rögzíteni a kárkori
állapotot, majd azonnal megkezdeni a helyreállítást.) A Biztosított (ak), az Együttbiztosítottak
a kárbejelentés beérkezését követő, a megadott, vagy vállalt munkanapszám letelte után a
kárkori állapotot nem köteles (ek) tovább változatlan állapotban fenntartani, annak
helyreállítását megkezdhetik. Ezen időpont letelte után a Biztosító által megszervezett szemle
hiányában - a kár okának, a kár mértékének, a jogalap tisztásának stb. a megállapítása során a
Biztosító már nem hivatkozhat a helyreállított, vagy megváltozott, vagy az eltelt idő miatt már
nem beazonosítható kárkori állapot miatti kárkifizetési ellehetetlenülésre. Abban az esetben, ha
a Biztosító a megadott, vagy vállalt munkanapszám letelte után a kárfelmérést nem végezte el
a kár mértékének megállapítására köteles a Biztosított (ak) által benyújtott és rendelkezésre álló
dokumentumok alapján.
1.11.2. Bagatell károk:
Az egyszerűbb elbírálású károk esetén, mint csőtörés, vihar, elemi és üveg károk, a
Biztosító előzetes szemle nélkül, tételes (mennyiségi és minőséget is tartalmazó) számla
ellenében nyújt kártérítést, amennyiben a jogalap ilyen módon is tisztázható.
A 1.11.2. Bagatell károk kiterjesztés a 200e Ft alatti káresetekre terjed ki.
1.11.3. Kárkifizetési előleg:
A Biztosító rendezett jogalap esetén a Biztosított (ak), az Együttbiztosítottak) vagy
annak megbízottjának, az általa megfogalmazott és a Biztosítóhoz eljuttatott (e-mail-ben, postai
úton) írásos kérelme alapján kárelőleget folyósít. Rendezett jogalapú direkt károk esetében, a
kárszakértő által készített kárszámítás végösszege alapján az előleg folyósításának mértéke:
kárösszeg minimum 50%-a, maximum 90%-a. Az írásbeli kérlelem alapján a Biztosító, a
beérkezéstől számított 5 munkanapon belül köteles, a kárelőleg folyósítására.
1.11.4. Kárszámítás:
A Biztosító köteles minden kárügyben kárszámítást készíteni. A kárszámítást, annak
elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának (Alkusznak) megküldeni
köteles.
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1.11.5. Kárkifizetési időtartam:
A biztosító adott kárügyben bekért legutolsó dokumentációjának bizonyított beérkezése
és a teljes kártérítési összeg utalása közötti időszak 8 munkanap.
1.11.6. Kárlezáró irat:
A Biztosító köteles minden kárügyben a kárlezáró dokumentumot készíteni, a kárlezáró
dokumentum annak elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának
(Alkusznak) megküldeni köteles. Ennek tartalmaznia kell amennyiben történt kártérítés, akkor
annak összegét, kifizetésének dátumát, amennyiben elutasítás történt, akkor ennek részletes
indoklását.
1.11.7. Jognyilatkozatok, nyilatkozatok, dokumentumok rendje:
A Biztosított (ak) és az Együttbiztosítottak közül az adott kárügyben érintett Biztosított
önkormányzat/cég/intézmény felelős képviselettel megbízott vezetője (is) hivatott eljárni.
1.11.8. Kárstatisztika kiadása:
Az AJÁNLATKÉRŐ és az együttbiztosítottak kikötik:


Az AJÁNLATKÉRŐ-nek vagy annak megbízottjának (alkuszi képviselőjének)
kérése alapján, a kéréstől számított 10 munkanapon belül ki kell adnia a
Biztosítónak a kért statisztikát, a kérésben megfogalmazott formátumban.



A kiadott kárstatisztika nem tartalmazhat, semmilyen felhasználhatósági
megkötést (pl.: nem tartalmazhat üzleti titokra vonatkozó utalást)!



A kárstatisztikának az alábbi információkat kell tartalmaznia:
o Bejelentett károkkal kapcsolatban: kárszám, káresemény helye, - ideje,
biztosítási esemény megnevezése, károsult (Önkormányzati intézmény)
megnevezése (adatvédelmi előírások figyelembevételével). Valamint
tájékoztató a kárügy állásáról: milyen szakaszban van, a lezáráshoz, vagy
a jogalap megállapításához milyen információk (pl.: dokumentumok)
szükségesek.
o Lezárt károk esetén: kárszám, káresemény helye, - ideje, biztosítási
esemény megnevezése, kifizetés időpontja és összege, kinek a részére
történt a kifizetés. (adatvédelmi előírások figyelembevételével)
Amennyiben nem történt kifizetése: akkor ennek oka és indoklása.
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2. Vagyonbiztosítás
2.1. A vagyonbiztosítás terjedelme:
Az AJÁNLATKÉRŐ teljes vagyonára kiterjed az ajánlatkérés. Ezen belül, de nem
kizárólagosan: ingó- és ingatlanvagyonára, épületeire és építményeire bármilyen ingóságára, a
tervezett, vagy folyamatban lévő beruházásaira, képzőművészeti alkotásaikra, értékőrző
vagyontárgyaikra, készpénzére stb., továbbá a biztosítási fedezetben feladott idegen tulajdonú
és/vagy felelős őrizetbe átvett bármilyen ingatlanaikra, bármilyen ingóságaikra, ezen belül, de
nem kizárólagosan: képzőművészeti alkotásaikra, értékőrző vagyontárgyaikra, illetve készpénz
állományaikra.
A feladni kívánt teljes vagyonérték 21, 823 Mrd Ft, melytől + 20% mennyiségi eltérés
lehetséges, a futamidő alatt. A Biztosító, a kezdeti vagyonérték 5% –os biztosítási összeg
elmélkedésén belül nem változtat a fizetendő díjon. A vagyon- felelősségbiztosítási adatokat az
1 sz. melléklet Adatközlő tartalmazza.
2.2. PML meghatározása:
Gyopáros Fürdő élményfürdő teljes vagyon értéke a magadott helyen: 1 535 145 e Ft
2.3. Biztosítási összegek:
Megnevezés:

Biztosítási összeg (eFt):

Teljes épület és építmény értéke:
Beruházások az építményeken, épületeken, gépeken
(tervezett, folyamatban lévő) értéke:
Gépek gépészeti eszközök értéke

18 807 596 000
az adat szerepel az épület és
építmény sorban (lásd: 1 sz.
melléklet adatközlő)
580 039 000

Szám. tech, informatikai, elektronikai, eszközök:
Berendezések, bútorzat

121 456 000
274 283 000

Készletek értéke

51 781 000

Képzőművészeti alkotások értéke:

335 150 000

Készpénz, értékcikk, értékpapír értéke:
Mellékköltségek:

32 500 000
20 000 000

Előgondoskodás:

1 600 000 000

MINDÖSSZESEN:

21 822 805 000
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2.4. Értékelés módja:
Megnevezés:

Értékelési mód (érték):

Teljes épület és építmény értéke:

Újrapótlási

Beruházások az építményeken, épületeken, gépeken
(tervezett, folyamatban lévő) értéke:

Bekerülési

Gépek, berendezések, felszerelések értéke

Saját tulajdonban lévő:
újrapótlási
Idegen tulajdonban lévő:
műszaki avult

Szám. tech, informatikai, elektronikai, eszközök
értéke:
Forgóeszközök, készletek értéke

Újrapótlási
Csúcs
Forgalmi értéke
Idegen tulajdonú alkotás
esetén: az átvételi bizonylaton,
dokumentumon szereplő érték
Csúcs

Képzőművészeti alkotások értéke:

Készpénz, értékcikk, értékpapír értéke:
2.5. Fedezetbe vonás kezdő időpontjai:

Vagyontárgyak és az együttbiztosítottak biztosítási fedezetbe alá vonásának időrendi
sorrendje (vagyis az előzményszerződések megszűnésének dátuma):
AJÁNLATKÉRŐ

Évforduló
2017. 09.01. (a változás jogát az eljárás
várható végeredményének tükrében
fenntartjuk)

OROSHÁZA VÁROS
Önkormányzata

Típus
vagyon- és
felelősségbizt
osítás

2.6. A vagyonbiztosítási fedezet típusa, ismertetése:
Az

AJÁNLATKÉRŐ

és

a

kiemelt

együttbiztosítottak

kifejezetten

all-risk

vagyonbiztosítási fedezetet jelölnek meg a fedezet típusaként. Az all-risk fedezeten belül, az
ajánlattevő által benyújtott all-risk fedezetének feltételei az alábbi táblázatban összefoglalt
kockázatokat nem korlátozhatja!
All-risk vagyonbiztosítás keretében, az alábbi kockázatok a fedezet részét kell,
képezzék, mint a jelen kiírás minimumkövetelményeit:
FLEXA kockázatok az alábbiak szerint: Tűz, átterjedéssel és/vagy tovaterjedéssel nem járó
tűz, füst és hő, robbanás, összeroppanás, közvetlen villámcsapás, légi jármű lezuhanása
Katasztrófa károk kockázata (árvíz + földrengés, földcsuszamlás)
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Elemi károk kockázata vihar+felhőszakadás+jégverés+hó nyomás+szikla- és kőomlás stb.
Hónyomás esetében annak statikus és dinamikus hatásai is a fedezet részének kell tekinteni)
Kiegészítő károk kockázata (cső- és vezetéktörés, technológiai csövek töréskárai, villám
másodlagos hatása, tűzoltó berendezések törése, meghibásodása okozta károk)
Elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben
Kisebb javítások, karbantartások biztosítási fedezete
Üvegtörés fedezete
Betöréses lopás és rablás, valamint pénz és értékcikk biztosítási fedezete
Betöréses lopás és rablás eseménnyel együtt járó vandalizmus
Küldöttrablás fedezete
Betöréses lopáson kívüli vandalizmus károk
Előgondoskodási fedezet: adatközlő szerint /1 sz. melléklet adatközlő /
Mellékköltségi fedezet: adatközlő szerint /1 sz. melléklet adatközlő /
2.7. Területi hatály:
Vagyonbiztosítás esetén az adatközlőben megadott kockázatviselés hely, mobil,
használati jellegüknél fogva hordozható, vagy hajtott tengellyel rendelkező eszközök esetén
Magyarország, ELBER-ben biztosított hordozható berendezések esetén földrajzi Európa, ettől
eltérő eseteket a kiírás tartalmazza.
2.8. Kártérítési összeg számítása:
A károsodott vagyontárgy (ak) biztosítási összege és az előgondoskodásnak a
károsodott vagyontárgyra eső része, valamint a mellékköltségek.
2.9. Limitösszegek és fedezetek meghatározása vagyon biztosítás esetében:
2.9.1. Előgondoskodási tartalék:
2.9.1.1.

A biztosító kockázatviselése, előgondoskodás fogalma alatt, kiterjed a

biztosítási időszak alatt újonnan beszerzett vagyontárgyak fedezetére az
adatszolgáltatásra vonatkozó pont figyelembevétele mellett. Ezen kívül az
előgondoskodás biztosítási összeggel kiterjed, az év közben történt
értéknövelő beruházás (ok) ból származó értékemelkedés kompenzációjára,
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az

infláció

miatti

alulbiztosítotti

állapot

kiküszöbölésére

vagyoncsoportonként.
2.9.1.2.

Az előgondoskodási fedezet kiterjed továbbá: az /1. sz. táblázat/

(adatközlőből) esetlegesen kifelejtett, azaz az induló adatközlésből kimaradt,
vagy az éves adatbejelentésből kimaradt vagyontárgyakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatti kár térítésére is. Kárrendezés során az
AJÁNLATKÉRŐK / Együttbiztosítottak felelőssége és kötelezettsége annak
igazolása, hogy a károsodott vagyontárgy (ak) a tulajdonában vannak
(könyveiben, kataszteri nyilvántartásában, vagy egyéb módon). Ezen
kimutatást, igazolást a biztosító elfogadja annak igazolására, hogy a
károsodott vagyontárgy (ak) biztosított (ak) tulajdonában van(nak).
A 2.9.1.2 kifelejtett vagyontárgyak esetében a kártérítési limit: 5 M Ft/kár/év
2.9.1.3.

Alulbiztosítottság megállapítása esetén, melynek oka lehet: helytelen,

téves értékbecslés, adatközlés vagy az infláció hatása is, az előgondoskodás
biztosítási összege felhasználható az aránylagos kártérítés csökkentésére,
megelőzősére, a szükségessé váló aránylagos térítés hatásának csökkentésére
is. Az alulbiztosítottság kompenzációjára fordítható előgondoskodási összeg
(az adott vagyoncsoportra meghatározott előgondoskodási biztosítási
összegen belül), a kárt szenvedett vagyontárgy adatközlőben szereplő
biztosítási összegének maximum (+) 100%-a lehet, de max 50 M Ft lehet,
azaz maximálisan ekkora összeggel növelhető a károsodott vagyontárgy
biztosítási összege, az alulbiztosítottság vizsgálata során.
2.9.2. Mellékköltség:
Biztosító feltételeiben foglaltakon túl ki kell, terjedjen az alábbiakra:
2.9.2.1.

a biztosított vagyontárgyak, biztosítási esemény miatt indokoltan

szükségessé váló biztonsági intézkedések költsége, mint ideiglenes zárak,
ideiglenes fedés anyag és munkadíjköltsége;
2.9.2.2.

helyreállítás, időszakára szükséges őrzés-védés költsége;
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2.9.2.3.

deponálás költségeire, azaz a keletkezett vagy képződött veszélyes vagy

nem veszélyes hulladék ideiglenes és szükségszerű tárolási, rakodási,
szállítási, leadási költségeire;
2.9.2.4.

a biztosítási esemény során az indokolt kárenyhítési kötelezettségre;

2.9.2.5.

a kárkori állapot helyreállítását célzó tevékenység során megjelenő

túlóra, szakértői díj, többlet felvonulási díj, állványozás költsége
2.9.2.6.

Amennyiben a helyreállítás során a munkavégzés csak szakaszosan

végezhető el a folyamatos működés biztosítása érdekében, az ebből eredő
teljes többletköltségekre;
2.9.2.7.

Kizárólag gőz, pára, tűz nélküli füst, és/vagy, korom, valamint egyéb

kizárólag szennyezés formájában, hirtelen, véletlen, váratlan okból
jelentkező károkra (attól függetlenül, hogy térítésköteles káresemény történte, vagy sem), melyek a vagyontárgyak használatát, állagát veszélyeztetik és
újrapótlásukat, javításukat, tisztításukat szükségessé teszik.
A 2.9.2.7.-re vonatkozó kártérítési limit a mellékköltségen belül 500e Ft/kár/év
2.9.2.8.

a biztosítási esemény miatt bekövetkezett, a javítás szükséges idejére

vonatkozó

ideiglenes

ingatlan/bérlemény

bérleti

díjként

felmerülő

költségeire.
A 2.9.2.8. pont alapján az ideiglenes ingatlan bérleti díjára fordítható összeg maximum,
a mellékköltségen belül: 1 M Ft/kár/év
A 2.9.2 Mellékköltség teljes biztosítási összege: _20 M Ft
2.9.3. Épületek tartozékainak minősülnek
A biztosításban feladott valamennyi épület és építmény esetében az épületen belül vagy
a külső határoló falán kívül, illetve tetőszerkezeten (pl.: napelemek, napkollektorok), vagy a
telek kerítésére felszerelt tárgyak is az épület részének minősülnek, amelyek az épület alapvető
funkcióihoz, díszítéséhez és az épület üzemeltetéséhez szükségesek és nem szolgálnak egyéb
(ipari) célokat. Továbbá idetartoznak a kémények, csővezetékek, kábelek és egyéb
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szerelvények elhelyezésére szolgáló csatornák és aknák, valamint földalatti összekötő folyosók,
amennyiben ezek az épületen kívül találhatók, és téglából vagy betonból készültek és bármilyen
az épülethez nem szervesen kapcsolódó, de a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen
található, kültéri kivitelű és a talajhoz szilárdan rögzített cégtábla, reklámhordozó, világító
berendezés, zászlórúd, biztonságtechnikai berendezés és hasonlók. Az épületek, építmények
vagyoncsoport része a térfigyelő kamerarendszer kültéri elemei is, attól függetlenül, hogy a
kamera önkormányzati tulajdonú tereptárgyra, vagy épületre van-e rögzítve, vagy sem. A
biztosító nem vizsgálja, hogy a károsodott kamara rendszer eleme az adatközlőben
megtalálható-e pontos címmel, ugyanis e tárgyak összevontan találhatóak, az épületek
vagyoncsoportban az adatközlőben, kárrendezés során az eszköz tulajdonjogát az Ajánlatkérő
köteles bizonyítani. Ezen vagyontárgyak esetében az épület vagyoncsoportra vonatkozó all risk
vagyonbiztosítás vonatkozik a műszaki leírás kiegészítéseivel együtt.
2.9.3.1.

A tetőszerkezeten található napelemekre, napkollektorokra vonatkozó

rendelkezés: a biztosító kockázatviselése az alábbi kockázatokra terjed ki
FLEXA kockázatok, elektromos áram okozta tűz, füst és hő hatása, valamint
földrengés miatti károk. Ezen kívül vihar, felhőszakadás jégverés és
hónyomás és árvíz okozta károkra.
A 2.9.3 Épületek tartozékaira kártérítési limit: 5 M Ft/kár/év
A 2.9.3.1 Épületek tartozékaira kártérítési limiten belül a napelemekre, nap
kollektorokra: 500e Ft/kár és 1M Ft/év.
2.9.4. Térfigyelő kamerarendszer lopáskárai:
A térfigyelő kamera rendszerre, (a műszaki kiírás épületek tartozékaira vonatkozó rész
alapján nem térülnek a lopási károk,) kiterjed, az egyszerű lopás kockázat is. A térfigyelő
kamera rendszer lopáskárainak, kártérítési feltétele, hogy a talajszinttől legalább 2,5 M
magasságban kerül fixen rögzített módon elhelyezésre.
A 2.9.3 Épületek tartozékaira kártérítési limiten belül a 2.9.4, Térfigyelő
kamerarendszer lopáskárai: 500e Ft/kár és 1M Ft/év.
2.9.5. Vagyontárgyak átmeneti eltávolítása:
A Biztosító kockázatviselése – külön bejelentés nélkül - vonatkozik azon biztosított
vagyontárgyakra is, amelyeket tisztítás, megmunkálás, javítás, vagy a Biztosított alkalmazottai
51

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
által folytatott otthoni munkavégzés vagy más hasonló tevékenység céljából ideiglenesen
eltávolítanak, illetve áthelyeznek eredeti helyükről, egy a vagyonbiztosítási adatközlőben nem
nevesített kockázatviselési helyre, ahol biztosítási esemény következik be. A fedezet
kiterjesztés feltétele, hogy az áthelyezett vagyontárgy védelme feleljen meg a jelen kiírásban
foglalt előírásoknak. A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a szállítás közben keletkezett
károkra. A vagyontárgyak tárolási helyét, illetve átcsoportosítását kár esetén a biztosított
köteles bizonyítani.
A 2.9.5. Vagyontárgyak átmeneti eltávolítása alapján teljesíthető kifizetések felső
határa: 5M Ft/káresemény.
2.9.6. Vagyontárgyak átcsoportosítása:
A Biztosítottnak jogában áll a biztosított vagyontárgyakat – a Biztosítónak történő külön
bejelentés nélkül - a biztosított telephelyek között áthelyezni. A Biztosító kockázatviselése
kiterjed az így igénybe vett helyszíneken keletkezett - a vonatkozó feltételek szerint biztosítási
eseménynek minősülő - károkra is. Az áthelyezés mértéke nem haladhatja az átcsoportosítás
által érintett vagyoncsoport adatközlő melléklet szerinti szumma biztosítási értékének az 10%át! A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a szállítás közben keletkezett károkra. A
vagyontárgyak tárolási helyét, illetve átcsoportosítását kár esetén a Biztosított köteles
bizonyítani.
A 2.9.6. Vagyontárgyak átcsoportosítása alapján teljesíthető kifizetések felső határa:
5M Ft/káresemény.
2.9.7. Elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben keletkezett tűzkárok:
A Biztosító nem alkalmazhat limitet!
A 2.9.7. Elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben keletkezett tűzkárok alapján
teljesíthető kifizetések felső határa: a vagyontárgy biztosítási összege.
2.9.8. A közvetlen és/vagy közvetett villámcsapás károk:
A biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett káresemény a teljes biztosítási összeggel
térül függetlenül a sérült vagyontárgy beszerzési évétől.
A 2.9.8. A közvetlen és/vagy közvetett villámcsapás károk alapján teljesíthető kifizetések
felső határa: a vagyontárgy biztosítási összege.
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2.9.9. Jégverés és hónyomás:


A biztosított vagyontárgyak tetőszerkezetében annak esővíz elvezető és levezető
rendszerében, hófogó rendszerében, előtetőkben, és egyéb a tetőszerkezeten
kívül okozott kára, a statikus és dinamikus hatásokat is ideértve.



Biztosított a vagyontárgyak tetőszerkezeten kívül, okozott statikus és dinamikus
kárai is.

A 2.9.9. Jégverés és hónyomás károkra vonatkozó pont alapján teljesíthető kifizetések
felső határa: 10M Ft/kár/év.
2.9.10. Belvíz, talajvíz:
Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.10. Belvíz, talajvíz károkra vonatkozó pont alapján teljesíthető kifizetések felső
határa a biztosító vonatkozó feltételei szerint.
2.9.11. Szabadban tárolt vagyontárgyak:
Minden olyan vagyontárgy, amely rendeltetési helyénél fogva a szabadba tervezett és a
tárolása is ott történik, valamint a vagyoncsoportjának megfelelő kategóriában szerepel az
adatközlőben, nem tekintendő szabadban tárolt vagyontárgynak. Ezen vagyontárgyak esetében
az alapkiírásban szereplő all-risk fedezet és a kiegészítései vannak érvényben, a betöréses lopás
(és lopás) kockázatok kivételével. Nem minősül szabadon tárolt vagyontárgynak az épületek
tartozékai, valamint a rendszámmal rendelkező gépjárművek, valamint a rendszám nélküli
segéd-motorkerékpárok.
A 2.9.11. Szabadban tárolt vagyontárgyakat ért károkra vonatkozó pont alapján
teljesíthető kifizetések felső határa: 10 M Ft/kár/év.
A fentiek körbe nem tartozó (a funkciójuk szerint nem, vagy nem állandó jelleggel
szabadba tervezett, de oda ideiglenes jelleggel telepített) vagyontárgyak esetében a szabadban
tárolás, az időszakos kültéri tárolást jelenti. Ennek időtartama nem haladhatja meg
egyhuzamban a 30 napot. Ennek igazolása, káresemény esetén a biztosított kötelezettsége.
Ezen vagyontárgyak esetében az alábbi kockázatokra terjed ki a fedezet:


Flexa alapkockázatok (tűz-, a villámcsapás-, a robbanás- és a légi jármű ütközés);



villámcsapás közvetett hatása;
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vihar, felhőszakadás; jégverés, hónyomás;



árvíz, földrengés;



ismeretlen üreg beomlása;



ismeretlen jármű és légi jármű ütközése;



csőtörésből származó elöntés;



ismeretlen tettes által történt rongálás (vandalizmus)

Ezen vagyontárgyak tárolása, telepítése az ésszerűséget és a vagyontárgy megfelelő
védettségének biztosításának, szempontjainak figyelembe véve történik. A biztosító nem írhat
elő egyéb feltételeket a tárolásra vonatkozóan (pl.: EUR raklap).
A 2.9.11. Szabadban tárolt vagyontárgyakat, melyek rendeltetésüknél fogva nem
szabadba tervezettek, ért károkra vonatkozó térítési limit: 5 M Ft/kár/év
2.9.12.

Sátrakra vonatkozó kártérítési limit

Sátrak, ideiglenes épületek, pavilonok, ideiglenes jégpálya, és egyéb ideiglenes
fedésekben, bekövetkezett károkra is kiterjed a biztosítási fedezet.
A 2.9.12. Sátrakra vonatkozó térítési limit: 1 M Ft/kár/év
2.9.13. Üvegtörés:
Az épületek/építmények szerkezetileg beépített üvegezéseiben, továbbá a pultokban,
vitrinekben, kirakatszekrényekben, üvegfalakban, üvegtetőkben, tükrökben, cégtáblákban,
előtetőkben,

tetőszerkezetek

üvegezésében,

erkélymellvédek,

taposó

üvegfelületek,

üvegházakban, valamint valamennyi biztosított ingóság, ideértve a szabadon tárolt
vagyontárgyakat is, gépek valamennyi üvegfelületeiben, üvegrészeiben stb. bekövetkező törés,
repedés károkra értendő, üvegfajtától és üvegmérettől függetlenül. Ide értve a sík-, katedrál és
drótüvegezéseket, plexi, vagy polikarbonát, vagy fényvisszaverő üvegeket. Továbbá kiterjed az
üveg felületén, vagy a nyílászáró keretéhez erősített díszítések, fóliák üvegsérülésekkel együtt
járó kárainak térítésére, a javítás vagy csere minden járulékos költségére is, (mint pl.:
állványozás, kiszállási díj, szerelési költség stb.…).
A 2.9.13. Üvegtörésre vonatkozó térítési limit: 500 e Ft/kár/év
2.9.14. Betöréses lopás, rablás, valamint a betöréses lopással, rablással együtt járó
vandalizmus:
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A 2.9.14. Betöréses lopás, rablás, valamint a betöréses lopással, rablással együtt járó
vandalizmusra vonatkozó összes kártérítési limit: 25 M Ft/kár/év.
A betöréses lopás, rablás biztosítási esemény tekintetében valamennyi biztosított
vagyontárgy tekintetében (kivétel: készpénz), az előírt védelmi szintekhez rendelet kártérítési
limit, telephelyenként:


Minimális mechanikai védelem esetén, ahol nincs, vagy csak helyi riasztású
elektronikai védelem van a káresemény időpontjában: 5 M Ft/telephely;



Minimális mechanikai védelem mellett, távfelügyeletre (kivonuló szolgálatra)
bekötött elektronikai védelemmel ellátott telephelyeken: 10 M Ft/telephely.

Betöréses lopás, rablás során a vagyonvédelmi megfelelőség célvizsgálatának helye és
iránya: a konkrét behatolás helyére irányul és korlátozódik.
2.9.14.1. Betöréses lopással, rablással együtt járó vandalizmus, rongálásra:
A Biztosító feltételein túl a kártérítés kiterjed a betöréses lopás, rablás biztosítási
esemény, vagy ezek kísérlete során a biztosított vagyontárgyakban szándékosan okozott
rongálási és részbeni eltulajdonítási károkra is, az épületekben elhelyezett vagyontárgyakat is
ideértve.
A 2.9.14.1 Betöréses lopás, rablás, valamint a betöréses lopással, rablással együtt járó
vandalizmuson belüli, kizárólag a betöréses lopás során keletkező rész lopáskárokra vonatkozó
térítési limit: 500e Ft/kár/év.
2.9.15. Készpénz, valamint értékcikkek tárolása
Készpénz, értékcikk, értékpapír, valamint nemesfém, drágakő-, vagy igazgyöngy, vagy
ezek felhasználásával készült vagyontárgyak, érmék bélyegek tárolása, azon épületekben, ahol
a védelmi szint eléri a minimális mechanikai védelmi szintet:


0 – 300.000 Ft összeghatárig: a biztosított ingatlanon belül, tetszőleges, nem
látható és nem feltűnő, de bármilyen módon elzárva.



300.001 Ft felett MABISZ minősítéssel, vagy azzal, azonos tulajdonságokkal
rendelkező, a telepítési előírásoknak megfelelően beépített értéktárolóban
történik. rendelkező értéktárolóban a minősítési értékig.
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Orosháza, Teréz u. 14. sz. alatti ingatlan (Platán (II. sz.) Idősek Otthona
esetében, a biztosító elfogadja a meglévő védettséget és az értékcikkekre
vonatkozó betöréses-lopástérítési limit 20 M Ft/kár/év.

A fentiekben meghatározott limitösszeg a 2.9.14. pontban meghatározott limiten
belül értendőek.
2.9.16. Betöréses lopáson kívüli vandalizmus kár:
A Biztosító feltételein túl vandalizmusnak minősül a biztosított vagyontárgyakban
okozott szándékos károkozás, rongálás. Kiterjed a fedezet a biztosított épületek, építmények,
szabadon tárolt vagyontárgyak (játszóterek, buszmegállók, kisebb telephelyek stb.…) és gépek,
eszközök külső felületein elhelyezett, vagy ahhoz kapcsolt szerelvények, részegységek, gépek,
gépelemek, géptartozékok, egyéb tartozékok és díszítőelemek eltulajdonítására, irányuló
rongálási károkra is. Biztosítási eseménynek minősül vandalizmus biztosítási eseményen belül
a bárminemű (szándékosság megléte esetén) esztétikai károsodás, valamint az önmagában
tisztítással helyreállítható kár (pl.: graffiti, elszíneződés, koszolódás, karcolódás, stb.…). Az
épület tartozéknak tekintett vagyontárgyak esetében a rongálási károk a 2.9.3. pontban
meghatározott limit összeg alapján térülnek.
A 2.9.16. Betöréses lopáson kívüli vandalizmus kárhoz rendelt kártérítési limit: 10 M Ft
kár/év.
Ezen limiten belül az esztétikai károkra, illetve a tisztítással helyreállítható károkra
vonatkozó sublimit: 200e Ft/kár és 500e Ft/év
2.9.17. Megmagyarázhatatlan eltűnés és lopás:
A biztosító megtéríti a dolog elleni erőszakkal nem járó és a biztosított vagyontárgyak
ellen irányuló lopás eseményből fakadó károkat. A kártérítés feltétele, hogy a károsult /
biztosított rendőrségi feljelentést tegyen.
A 2.9.17. Megmagyarázhatatlan eltűnés és lopás kárhoz rendelt kártérítési limit: 500e
Ft kár/év.
2.9.18. Küldöttrablás:
Minimális biztonsági előírások:


a szállítást 500e Ft értékhatárig egy megbízott fő tetszőleges módon;
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1M Ft értékhatárig 2 megbízott fő, tetszőleges, de a szállított értéket láthatóvá
nem tevő bármilyen, a kereskedelmi forgalomban kapható szállítótáskával,
továbbá ahol csak erre lehetőség van gépkocsival.



2 Millió vagy e feletti szállítás esetén a MABISZ ajánlása szerint.

A limitek egymásra épülnek, vagyis kár esetén akkora összegig köteles a Biztosító
téríteni, ameddig a műszaki teljesítés a fenti alternatívák közül még megfelelő volt.
A 2.9.18. Küldöttrablás kockázathoz rendelt kártérítési limit: 1 M Ft kár 2 M Ft/év.
2.9.19. Vagyontárgyak deviza értékmeghatározása:
A táblázatokban, műszaki kiírásban a megadott értékek általánosan Magyar Forintban
(HUF) értendőek. A biztosítási helyeken azonban előfordulhat, készpénzként tárolt bármilyen
más valuta is.
A valutát ért biztosítási események esetében a kártérítés forintban történik azzal a
kitétellel, hogy a kárszámítás alapja a káresemény időpontjában érvényes, adott valutára
vonatkozó MNB árfolyam.
2.9.20. Vezetéktörés során az elfolyt és/vagy elszivárgott folyékony-, vagy gáz
halmazállapotú anyag értékének térítése:
A kárrendezés feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, hogy a kár észlelésétől számított
féléves időtartamra visszamenőleg az érintett anyagból mekkora volt a tényleges felhasználás
vagy fogyasztás.
A 2.9.20. Vezetéktörés során elfolyt és/vagy elszivárgott folyékony-, vagy gáz
halmazállapotú anyag értékének megtérítésre vonatkozó kártérítési limit: 500e Ft kár/év.
2.9.21. Talajszint alatti tárolás esetén:
A padozaton tárolt, biztosított ingóságok (készleteket is ideértve) vezetéktörés kockázat
esetében a kártérítési limit: 500e Ft/kár/év.
A padozat felett legalább 1 EUR raklapnak megfelelő magasságban tárolt, biztosított
vagyontárgyak vezetéktörés során bekövetkező károkra vonatkozó kifizetések felső határa: a
vagyontárgy biztosítási összege.
2.9.22. Dokumentációk, modellek:
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Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.22. Dokumentációk, modellek pontban meghatározott károkra vonatkozó
kártérítési limit: a biztosító feltételei szerint történik.
2.9.23. Beázás biztosítási esemény:
A biztosítási esemény miatt bekövetkezett beázási károk kártérítési limitje: 1 M Ft
kár/év, ha azok összefüggésbe hozhatóak a karbantartás elmulasztásával, vagy a tető rossz
műszaki állapotával.
2.9.24. Viharkárok kiegészítő záradéka
A 15 m/s sebességet el nem érő szél nyomó- és szívóhatása, illetve az általa sodort
tárgyaknak a biztosított vagyontárgyakkal történő ütközése miatti károkat a biztosító megtéríti.
A 2.9.24. Viharkárok kiegészítő záradéka alapján a kártérítési limit: 200 e Ft/kár/év.
2.9.25.

Gépbiztosítás:

A biztosítási fedezetbe vont Gépek, berendezések, és a telephelyen tárolt gépjármű
vagyoncsoportban valamennyi vagyontárgyra vonatkozóan, külön géplista nélkül, a nyertes
pályázó Géptörés biztosítás feltételei szerint első kockázatra, vonatkoztatva limitáltan.
A 2.9.25. Gépbiztosítás alapján a kártérítési limit: 10 M Ft/kár/év.
2.9.25.1. Gépbiztosítás kiegészítése:
A telephelyen tárolt és biztosított (adatközlőben értékkel jelölt telephelyeken)
gépjárművekre (hajtott tengellyel rendelkező munkagépekre is) az alábbiakban felsorolt
biztosítási esemény során bekövetkező dologi károkra terjed ki:
Ezen vagyontárgyak esetében az alábbi kockázatokra terjed ki a fedezet:


Flexa alapkockázatok (tűz-, a villámcsapás-, a robbanás- és a légi jármű ütközés);



villámcsapás közvetett és közvetlen hatása;



vihar, felhőszakadás; jégverés, hónyomás;



árvíz, földrengés;



ismeretlen üreg beomlása;



ismeretlen jármű és légi jármű ütközése;
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kezelői hiba



csőtörésből származó elöntés;



ismeretlen tettes által történt rongálás (vandalizmus)

A 2.9.25.1 Gépbiztosítás kiegészítésére vonatkozó kártérítési limit: 1M Ft/gépjármű és
2 M Ft/év, ami a 2.9.25 limiten belül értelmezendő.
2.9.26. Kisebb javítások, karbantartások fedezet
A biztosítás fedezet külön bejelentés nélkül kiterjed a Biztosított és annak szerződéses
partnerei által a biztosított telephelyeken a Biztosított megrendelése alapján végzett kisebb
építés-szerelési, karbantartási, javítási és felújítási munkákkal, okozati összefüggésben a
biztosított vagyontárgyakban keletkezett közvetlen dologi károk fedezetére, beleértve azon
vagyontárgyakat is, amelyeken a fenti tevékenységet végzik. A fedezet maximum 10 M Ft-os
bekerülési költséggel rendelkező és 30 napnál nem hosszabb ideig tartó munkákra terjed ki. A
Biztosító fenntartja a jogot a kivitelezővel szemben való visszkeresetre.
A 2.9.26. Kisebb javítások, karbantartások fedezet pont alapján a kártérítési limit: 10
M Ft/kár/év
2.9.27. Avultság-, karbantartás elmaradásának vizsgálata
Azon károk esetén, ahol a teljes kártérítés (anyag és munkadíj összesen) nem haladja
meg az önrészesedés felett a magadott jelen ponthoz rendelt kártérítési összeget, a biztosító
eltekint annak a vizsgálatától, hogy a gépek, berendezések, felszerelések avultságával, azok
karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával
okozati összefüggésben keletkezett-e a kár, vagy sem.
A 2.9.27. Avultság-, karbantartás elmaradásának a vizsgálatát a biztosító csak a 1 M
Ft/káresemény felett végez.
2.9.28. Alulbiztosítottság záradékolása:
Azokban az esetekben, amikor egy vagyonbiztosítási káreseményből adódó teljes
kártérítés (anyagköltség és munkadíj) nem haladja meg az önrészesedés felett a magadott jelen
ponthoz rendelt kártérítési összeget a Biztosító köteles eltekinteni az alulbiztosítottság
vizsgálatától.
A 2.9.28. Alulbiztosítottság vizsgálatot biztosító csak a 1 M Ft/káresemény felett végez.
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2.9.29. Munkavállalók- illetve látogatók, vagy szerződéses partnerek, vagy
alkalmazottainak vagyontárgyaiban keletkezett károk:
Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.29. Munkavállalók vagyontárgyaiban keletkezett károkra vonatkozó kártérítési
limit: 100 E Ft/kár 1 000 E Ft/év.
2.9.30.

Telephelyi casco

A telephelyen tárolt és biztosított (adatközlőben értékkel jelölt telephelyeken)
gépjárművek mozgatása, illetve tűz, elemi kár, vandalizmus biztosítási esemény során a
biztosított telephelyeken belül a biztosított gépjárműben bekövetkező dologi kár. A kártérítés
alapja: a gépjármű kárkori eurotax értéke.
A 2.9.30. Telephelyi casco fedezetre vonatkozó kártérítési limit: 200e Ft/gépjármű és 1
M Ft/év.
2.9.31. Közmű szolgáltatás kimaradása:
Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.31. Közmű szolgáltatás kimaradásához rendelt kártérítési limit: a biztosító
feltételeiben meghatározottak szerint.
2.9.32. Vezetékek törése, tömítési hibái és dugulás elhárítási költségeinek
megtérítése:
A biztosítási fedezet kiterjed az épületen (épületrészen) kívüli és belüli, földalatti és
feletti be- és elvezető valamint technológiai csővezetékek töréskáraira és a tömítési hibái miatt
keletkező károkra, valamint a sérült vezetékből kilépő víz, vagy gőz, vagy folyadék, a
biztosított vagyontárgyakban okozott káraira is. A biztosító kártérítése kiterjed azon esetekre
is, ha a sérült vezetékből kilépő víz, vagy gőz, vagy folyadék a biztosított vagyontárgyakban
kárt nem okozott. A biztosító megtéríti a meghibásodott csőszakasz teljes (technológiailag
indokolt) feltárási, valamint a szükséges cseréjének számlával igazolt -, a tömítési hiba
javításának költségeit, valamint az elvezető csövek előre nem látható dugulása miatt keletkező
károk helyreállítási- és dugulás elhárítási (számlával igazolt) költségeit. A közterületen lévő
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csőhálózatra csak abban az esetben terjed ki a biztosítás, ha az értékkel szerepel az 1. sz
melléklet adatközlőben.
A 2.9.32. Vezetékek törése, tömítési hibái és dugulás elhárítási költségeinek
megtérítéséhez rendelt kártérítési limit: 3 M Ft/kár/év.
Ezen belül dugulás elhárítás költségeit a kockázathoz rendelt kártérítési limit: 500e
Ft/kár
2.9.32.1. A fedezet kiterjed továbbá az útburkolatban, térkövekben, járdában,
parkosításban, és hasonló vagyontárgyakban keletkezett károkra is abban az
esetben, ha ezek bontása és helyreállítása közvetlenül a vezeték kijavítása
miatt vált szükségessé.
A 2.9.32.1 útburkolat helyreállítására vonatkozó sublimit a 2.9.32-n belül: 1M
Ft/kár/év.
2.9.33. Vagyonérték változás:
Az állami átszervezésekből adódó vagyonváltozásokból, tevékenység és/vagy kezelt
vagyon közvetlen állami kezelésbe történő átadása miatt a Biztosító eltekint a határozott
időszakon belüli díjtétel emelésétől.
2.9.34. Indokolt vízcsere:
Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.34 Indokolt vízcsere kockázathoz rendelt kártérítés biztosító feltételei szerint.
2.9.35. Műtárgyak fedezete:
A biztosítási fedezet kiterjed a mellékelt 1 sz. melléklet Adatközlőben tételesen szereplő
és nem szereplő mindennemű régiségre, műtárgyra, köz-, illetve magángyűjtemény darabjaira
éppúgy, mint a hozzájuk tartozó keretekre, védőüvegezésre, beleértve a felfüggesztéshez
szükséges eszközöket, lábazatot és vitrineket is, amennyiben ezek egyedi (darabonkénti) értéke
nem haladja meg az 25 millió Ft-ot.
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Ezen vagyontárgyakra a kiírt all-risk fedezet van érvényben. A Biztosító ezen
vagyontárgyak esetében megtéríti a helyreállításhoz szükséges költségeket, nem kizárólag, de
beleértve az alábbiakat:


biztosított műtárgyak megtisztítása,



a biztosított műtárgy megmaradt részeinek eltakarítása, elszállítása (eltakarítási
költségek)



a biztosított műtárgyak újraelőállításához és újra beszerzéséhez más tárgyak
mozgatásának, megváltoztatásának költségei



olyan intézkedés, amelyet annak érdekében foganatosítottak, hogy az
eltulajdonított műtárgyakat visszaszerezzék



szakértők költsége, akiknek megbízása kizárólag írásban a biztosítóval
egyeztetve történik

Káresemény esetén a képzőművészeti alkotások esetén a biztosított kötelessége a
károsodott vagyontárgy tulajdonjogának és egyedi biztosítási összegének igazolása. Ehhez az
alábbi iratokat fogadja el a biztosító:


saját tulajdonú vagyontárgy esetén az alkotás vásárlási számlája, vagy
eszközkarton, vagy ezzel egyenértékű nyilvántartás kimutatása;



idegen tulajdonú vagyontárgy esetén, az átvételi bizonylat.

Idegen tulajdonú vagyontárgyak esetében az átvételi bizonylaton szereplő összeget kell
a biztosítási összegnek tekinteni a kárrendezés során.
A 2.9.35 Műtárgyak biztosításához rendelt kártérítési limit: 20 M Ft/kár/év
2.9.36. Működési szünet:
Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.36 Működési szünet kockázathoz rendelt kártérítési limit: biztosító feltételei
szerint.
2.9.37. Önkormányzati tulajdonban lévő bérbe adott ingatlanok (pl.: lakó-, vagy
„családi”házak udvarral:
Az AJÁNLATKÉRŐ kijelenti, hogy az 1 sz. melléklet adatközlő vagyonbiztosítási
adatokban „Önkormányzati bérlakások, bérbe adott ingatlanok ” sorában, az összes, naprakész
nyilvántartásában, szereplő valamennyi, ilyen típusú ingatlan biztosítási összege került
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feltüntetésre. (Ingatlanok értéke: 3 061 200 000 Ft). A biztosítási fedezet kiterjed minden a
Biztosított tulajdonában lévő ingatlanjára, még abban az esetben is, ha ezen listán nem szerepel,
de funkcióját tekintve, bérbe adott ingatlan. Kárrendezés során a Biztosított felelőssége és
kötelezettsége annak igazolása, hogy a károsodott vagyontárgy (ak) a tulajdonában vannak
(könyveiben, kataszteri nyilvántartásában, vagy egyéb módon). Ezen kimutatást, igazolást a
biztosító elfogadja annak igazolására, hogy a károsodott vagyontárgy (ak) biztosított (ak)
tulajdonában van.
2.9.38. Nyomás alatti tartályok fedezete
Ezen káreseményekre a biztosító all risk vagyonbiztosítási feltételei vonatkoznak, az ott
megfogalmazottak szerinti feltételek, kizárások az érvényesek.
A 2.9.38 Nyomás alatti tartályok fedezete kockázathoz rendelt kártérítési limit: biztosító
feltételei szerint.
2.9.39. Erdőállomány biztosítása
A biztosítási fedezet kiterjed az 1 sz. melléklet adatközlő vagyonbiztosítási adatokban
feltüntetett erdőterületekre is, tűz- és árvízkár okozta károkra is. Az AJÁNLATKÉRŐ jelenleg
nem rendelkezik, ilyen jellegű vagyontárggyal nem kéri szerepeltetni az ajánlatban!
A 2.9.39 Erdőállomány biztosításhoz rendelt kártérítési limit: 3 M Ft/kár/év
2.9.40. Technikai biztosítás /ELBER/:
Technikai alapkockázati kiírás: az alap all risk vagyon biztosítás kiterjesztéseként kerül
meghatározásra.
2.9.40.1. Az ELBER biztosítási területi hatálya:
Az 1 sz. melléklet Adatközlőben szereplő összes eszköz közül a mobil eszközként
jelöltek (informatikai eszközök, mobiltelefonok, laptopok, stb.…) esetében földrajzi Európa,
minden más esetben a kockázatviselés helye.
2.9.40.2. ELBER biztosítás kiterjed:
Az 1 sz. melléklet Adatközlőben megjelölt értékkel a biztosítottak összes tulajdonában
lévő, számítás-, irodatechnikai gépparkjára, külön lista megadása nélkül, valamennyi ebbe a
vagyoncsoportba tartozó eszközre. Kárrendezés során a Biztosító elfogadja a Biztosítottak által
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vezetett naprakész nyilvántartásának kivonatát, vagy beszerzési számlát, vagy bérleti
szerződést, vagy nyilatkozatot (idegen vagyontárgyak esetében), stb.… annak igazolásaként,
hogy a sérült vagyontárgy biztosított volt.
2.9.40.3. ELBER kockázatok:
Elektromos berendezések összkockázatú biztosítása (all-risk fedezet, ide értve többek
között a feladott eszközök, berendezések kezelői hiba, ügyetlenség, külső mechanikai sérülések
okozta károk téríthetőségét is.)
2.9.40.4. ELBER kockázatok kártérítési limit:
A károsodott vagyontárgy (ak) biztosítási összege és az előgondoskodásnak a
károsodott vagyontárgyra eső része, valamint a mellékköltségek.
A 2.9.40. ELBER kockázatokra vonatkozó kártérítési limit: 2,5 M Ft/kár/év
2.9.40.4.1.

Azon kockázatok (melyekre ki kell, terjedjen az ELBER

biztosítás), limitösszegének meghatározása ELBER fedezet esetében,
mely kiterjed, az ELBER kártérítési limiten belül:


az elektromos berendezések és készülékek üzemeltetéséhez szükségestől eltérő
paraméterekkel rendelkező elektromos áram hatására történő meghibásodása
miatt keletkeztek. ELBER limiten belül: 1 M Ft/kár/év.



a Biztosított berendezések belső, felhasználó által rendeltetésszerűen nem
cserélhető adathordozóján tárolt, hardverrel együtt értékesített, előtelepített
(Original Equipment Manufacturer „OEM” software) vásárolt programokra is
kiterjed. A Biztosító szolgáltatása számítógépre ragasztott „Eredetiséget igazoló
tanúsítvány” (pl. Microsoft Certificate of Authenticity "COA") matricával
igazolt, előtelepített, törvényesen beszerzett szoftverekre vonatkozik.

Az OEM szoftver pótlásához rendelt kártérítési limit: 500e Ft/kár/év.
2.9.40.5. Egyéb rendelkezések az ELBER fedezetre vonatkozóan:
2.9.40.5.1.

A biztosítási esemény során károsodott vagyontárgy térítésének

módja: újra pótlási/beszerzési érték. Amennyiben a károsodott
vagyontárgy (ak)-kal azonos műszaki tartalmú, összetételű eszköz már
kereskedelmi forgalomban nem kapható, akkor az ahhoz műszaki
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szempontból leginkább hasonló eszköz újra beszerzési értéke a
kiindulási alap.
2.9.40.5.2.

Az ELBER fedezetben feladott vagyontárgyak esetében a

vagyonbiztosítási részben megfogalmazott, mellékköltségek térítése
mellett az alábbiakra is kiterjed. A biztosítási esemény során az
eseménnyel

összefüggő

takarítás,

fertőtlenítés,

deponálás,

megsemmisítési költségek, éjszakai kiszállás, túlmunka, expressz
szállítási többlet, légi szállítás, szükséges idejű őrzés stb. költségei.
Az önrész alkalmazása a vagyon fedezetre:

2.10.

2.10.1. Típusa: levonásos
2.10.2. Mértéke:


Üvegtörésre vonatkozóan: 0 Ft/kár – nincs önrész



2.9.25.1 Géptörés biztosítás esetében: 10% min. 100 000 Ft/kár



2.9.40. ELBER biztosítás esetében: 10% min. 10 000 Ft/kár



Minden egyéb esetben: 20 000 Ft/kár
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3. Felelősségbiztosítás alapkockázati kiírás:
3.1. Biztosítottak tevékenységének ismertetése:
A felelősségbiztosítási ajánlatkérés kiterjed az AJÁNLATKÉRŐ, a kiemelt
együttbiztosítottaknak és az együttbiztosítottaknak végzett valamennyi tevékenységére,
különös figyelemmel az alábbiakra:


az önkormányzati területek határain belüli és átnyúló településrendezés, területés településfejlesztés, beruházás szervezés, kiszervezés lebonyolítás,



településtisztaság feladatok ellátása, mint: közutak és közterek locsolása,
síkosság-mentesítése, útkezelés, járda kezelés, park és zöldfelület gondozás
és karbantartás, egyéb közterület kezelés, hulladékszállítás, hulladék
szelektálás, hulladékkezelés, hulladékhasznosítás stb.,



forgalomszervezés, forgalomirányítás, forgalom ellenőrzés,



szociális feladatok ellátások és biztosítása, szociális feladatok végrehajtása
és/vagy hajtatása, oktatás szervezés, oktatás lebonyolítás, nevelés, nevelési
tanácsadás, étkeztetés, alap és szakorvosi szolgáltatás szervezése és
lebonyolítása, óvodai ellátás,



állategészségügyi feladatok,



közutak, közparkok, közterek, középületek, épületek, építmények
elnevezése, kezelése, tervezése, építése, karbantartása, helyi közutak,
közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése,



saját és idegen tulajdonú lakáscélú vagy nem lakáscélú ingatlan és
helyiséggazdálkodás;



sport és szabadidősport szervezése, lebonyolítása,



közvilágítás biztosítása, köztemetők fenntartása, kéményseprő-ipari
szolgáltatás biztosítása,



helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a parkolás
feltételrendszerének kialakítása, a parkolás rendjének betartatása, a
parkolási díjak beszedése, beszedetése,



távhőszolgáltatás,

ivóvíz-ellátás,

szennyvízelvezetés,

kezelés

ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás;


környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;



honvédelemi, polgári védelemi, katasztrófavédelemi feladatok ellátása,
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országos, fővárosi, kerületi vagy helyi adóval kapcsolatos feladatok
ellátása,



gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok
ellátása,



az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység
támogatása,

filmszínház,

előadó-művészeti

szervezet

működtetése,

támogatása,


a kiemelt kulturális örökség védelme,



a hajléktalan ellátás, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és
rehabilitációjának, valamint

a hajléktalanná

válás megelőzésének

biztosítása,


a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak
megállapítása.



ipari

és

kereskedelmi

tevékenységgel

kapcsolatos

tevékenységek

szabályozása, végzése, végeztetése,


piac üzemeltetés, működtetés,



munkáltatói szerepkör betöltése, közfoglalkoztatottak alkalmazása,



és egyéb, a jogszabályokban meg nem határozott, de az Önkormányzat és
a társbiztosított intézmények összes feladatát képező tevékenységekre.
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3.2. Fedezetbe vonás kezdő időpontjai:
Vagyontárgyak és az együttbiztosítottak biztosítási fedezetbe alá vonásának időrendi
sorrendje (vagyis az előzményszerződések megszűnésének dátuma):
AJÁNLATKÉRŐ

Évforduló

Típus

OROSHÁZA VÁROS
Önkormányzata

2017. 09.01. (a változás jogát az eljárás
várható végeredményének tükrében
fenntartjuk)

vagyon- és
felelősségbiztosítás

OROSHÁZA VÁROS
Önkormányzata

2018.05.01

Egészségügyi
szakmai
felelősségbiztosítás

3.3. A felelősségbiztosítási fedezet típusa, ismertetése:
A felelősségbiztosítási fedezet fix díjas. A Biztosító eltekint a biztosítás tartamán belül
az indexálástól, valamint az éves adatközléstől. A díjszámítás alapja az Önkormányzat és
intézményei vonatkozásában az állami támogatással növelt működési költsége valamint a
munkavállalói létszám.
3.4. Felelősségbiztosítási alapadatok összesítve:
Megnevezés:
2017 Előirányzott (tervezett) éves működési költség
összesen (társbiztosítottakkal) (Ft)

5 962 103 000

2017. évi előirányzott létszámok / foglalkoztatottak
száma összesen: (Társbiztosítottakkal) (Ft)

688

2017 átlagbérek + járulékköltségek összege összesen:
(társbiztosítottakkal) (Ft)

2 055 203 320

2017-be foglalkoztatott közfoglalkozottak átlagos
számának összege (társbiztosítottakkal) (Fő)

432

Várható átlagos tanulói, nyári gyakorlatos,
szakmunkástanulói létszám/év:
Önkormányzati eü dolgozók (pl.: védőnő) létszáma
szaktevékenységenként (fő):
Iskolaorvosok
Könyvelői, könyvvizsgálói, tb ügyintézői munkakörben
dolgozók száma:
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3.5. Területi hatály:


Általános, tevékenységi felelősségbiztosítás esetében: Földrajzi Európa területe



Bérlői felelősségbiztosítás esetében: Földrajzi Európa területe



Munkáltatói felelősségbiztosítás esetében: Földrajzi Európa területe



Minden más esetben: Magyarország

3.6. Időbeli hatály a teljes, alább részletezett felelősségbiztosítási csomagra:
Biztosítási fedezet hatálya (a kockázatviselés ideje) alatt okozott, bekövetkezett, észlelt
és maximum a kockázatviselés végét követő 3 éven belül bejelentett károk fedezete. A három
éves utófedezet tekintetében, a szerződés kifutása esetén (lejárata esetén) az utolsó biztosítási
évben érvényes káronkénti és éves limit marad hatályban az utófedezeti időszak teljes tartamára
is.
3.7. Felelősségbiztosítási limitösszegek meghatározása:


Típusa: kombinált kártérítési limit, valamennyi kockázatra együttesen.



Mértéke 50 M Ft kár/ M év



Nem személyes sérüléses, dologi és tisztán vagyoni károkra vonatkozó
kartérítési

sublimitek

a

kockázat

felsorolásoknál

találhatóak.

felelősségbiztosítási kockázatonként.


Személyi sérüléses károkra vonatkozóan nincs sublimit meghatározva, a
teljes kártérítési (alap) limit van érvényben.

3.8. Felelősségbiztosítási kockázatok ismertetése:
3.8.1. Általános, tevékenységi felelősségbiztosítás /deliktuális károk fedezete/
Az általános vagy tevékenységi felelősségbiztosításnak is valamennyi biztosított
tevékenységre ki kell terjednie.
3.8.2. Bérlői és/vagy bérbeadói felelősségbiztosítás.
A Biztosító megtéríti a bérlői vagy bérbeadói minőségben, bérbe adott, vagy bérelt
ingatlanban, vagy ingóságban okozott károkat, amelyekért a magyar polgári jog szerint
felelősséggel tartozik. Többek között, de nem kizárólag az alábbiakat mindenképpen
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tartalmaznia kell a biztosítási fedezetnek: a biztosított(ak) által bérbe vett és/vagy bérbe adott
ingatlanokban és ingóságokban (másnak) okozott tűz+robbanás+vezetéktörés (ide értve a fűtéshűtés, a vezetékes és/vagy tüzivíz-ellátó rendszer, a csatorna rendszer töréskárait), valamint az
épület műszaki állapota miatt az abba bejutó csapadékvíz által bekövetkező károsító hatás
okozta felelősségi károkat is.
3.8.2.1.

Bérlői felelősség biztosítás területi hatály: Földrajzi Európa

3.8.2.2.

Bérbeadói felelősség biztosítás területi hatály: Mo

3.8.2.3.

A kiterjesztés alapján nem téríti meg a biztosító:



az

ingatlan

bérbeadásának

részleges-

vagy

teljes

megszüntetéséből,

szüneteltetéséből származó elmaradt vagyoni előnyt és


a bérelt ingatlanon a bérbeadó – és amennyiben hatósági engedély szükséges a
hatóság – engedélye nélkül végrehajtott beruházásokból eredő károk, illetve
azokat a költségek, amelyek az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatban
merülnek fel.

Kártérítési (sub) limit bérelt ingóságok esetében: 1 M/ Ft kár/ és 5 M Ft/év
3.8.3. Közútkezelői (saját vagy üzemeltetésben kezelt út) és sorfa- valamint parkés zöldfelület kezelői minőségben okozott károk fedezete:
Közútkezelői (saját vagy üzemeltetésben kezelt út) és sorfa- valamint park- és
zöldfelület kezelői, valamint a közterületek síkosság mentesítésre (elmulasztása, meg nem
kezdése, vagy nem megfelelő minőségben történő végzése) kötelezett minőségben okozott
károk fedezete. Beleértve, de nem kizárólag a fűnyíróval, fűkaszával okozott, kavicsfelverődési
károkat is.
A biztosító jelen felelősségbiztosítási kiterjesztés alá eső károk esetében, megtéríti a
AJÁNLATKÉRŐ valamennyi alkalmazottjának, (vezető beosztásban lévő személyeket is
ideértve) valamint a közalkalmazotti státuszban alkalmazottainak, valamint a megválasztott,
vagy kinevezett tisztségviselők, vagy a közeli családtagjaik, illetve a szerződéses partnerek
tulajdonában lévő gépjárművében keletkezett károkat is.
A 3.8.3 közút és sorfákra vonatkozó felelősségbiztosítás sublimit: 5 M Ft/kár/év
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A kavicsfelverődéses dologi károk, közút és sorfákra vonatkozó felelősségbiztosítás
sublimit-en belüli kártérítési limit: 1 M Ft/kár/év.
3.8.4.

Gépjármű parkoló üzemeltetői felelősségbiztosítás a Biztosított (ak)

által üzemeltetett és/vagy őrzött parkoló (k) felelősségbiztosítása.
Jelen felelősségbiztosítás kiterjesztés alapján, azon parkoló helyekre terjed ki a
biztosítás, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:


a parkoló kerítéssel körbekerített és a területen belül térfigyelő kamerarendszer
működik,



vagy ahol megvalósul, hogy a parkoló kerítéssel körbekerített és (24 órás),
élőerős (helyszíni) felügyelet működik, azaz őrzött parkolóként működik,

a biztosító megtéríti, azokat a károkat, melyek a gépjárművek sérüléséből,
megsemmisüléséből erednek melyekért a BIZTOSÍTOTTAK a Magyar PTK alapján felelősek.
Jelen feltételek alapján, a Biztosító és a AJÁNLATKÉRŐK megállapodnak, hogy ezen
kártérítési igényeket nem a letéti felelősségbiztosítás alapján kezelik.
A biztosítási fedezet jelen pontja alapján sem terjed ki:


a gépjármű, vagy annak, alkatrészeinek, tartozékainak eltulajdonításából eredő
károkra;



a biztosított, vagy alkalmazottja által okozott olyan károkra, melyek jogtalan
használatból adódnak;



a gépjárművön végzett szolgáltatási tevékenység (javítás, mosás) során okozott
károkra;



a gépjárműben elhelyezett poggyászban, rakományban keletkezett károkra.

A 3.8.4 Gépjármű parkoló üzemeltetői felelősségbiztosítás sublimit: 5 M Ft/kár/év
Ezen belül a nem őrzött, de elkerített parkolókra (1. pont) vonatkozóan: 0,5 M Ft /kár/
és 1 M Ft/év.
3.8.5.

Általános,

tevékenységi

és

szolgáltatói

felelősségbiztosítás

záradékolása:


Anyagmozgatás végzése közben, a biztosított tevékenység (ek) részeként gépi
vagy kézi erővel végzett rakodási, anyag mozgatási tevékenység során illetve
következtében okozott károkat megtéríti a biztosító.
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munkagéppel, vagy tolólapos szóró autóval munkavégzés közben másnak
okozott károkat (megrendelőnek és/vagy a szolgáltatást nem igénybevevő
harmadik félnek) megtéríti a biztosító az alábbi limit erejéig (üzemeltetői
felelősség).



gép / munkagép / KGFB-re nem kötelezett eszköz közúti forgalomban való
részvétele során másnak okozott kárait megtéríti a biztosító az alábbi limit
erejéig.

A 3.8.5 általános és szolgáltató felelősségbiztosítás záradékolások sublimit együttesen:
5 M Ft/kár/év.
3.8.6. Szolgáltatói felelősségbiztosítás /kontraktuális károk fedezete.
A 3.8.6 Szolgáltatói felelősségbiztosításra nem kerül sublimit alkalmazásra.
Amennyiben munkagéppel munkavégzés közben valósul meg a szolgáltatás tárgyában
okozott kár, ebben az esetben a kártérítést a biztosító a szolgáltatás tárgyában okozott károk
alapján és az ott megadott limit erejéig téríti.
3.8.7. Munkáltatói felelősségbiztosítás.
3.8.7.1.

Munkáltatói

felelősségbiztosításnak

ki

kell

terjednie

közcélú

foglalkoztatottakra, közösségi szolgálatot teljesítőkre valamint bér- és távmunkában dolgozókra, valamint a büntetésüket közmunkával megváltó
személyekre is.
3.8.7.2.

A Biztosítósító megtéríti a szabályzatában meghatározott munkáltatói

felelősségbiztosítás feltételében megfogalmazottakon kívül a biztosított (ak)
által a kiterjesztett (lsd 3.8.7.1) munkáltatói jogviszony keretén belül
foglalkoztatottaknak, munkavégzés közben okozott személyi sérüléses
és/vagy dologi kárait, amely károkért a biztosított (ak) felelősséggel
tartoznak.
A 3.8.7 Munkáltatói felelősségbiztosításra nem kerül sublimit alkalmazásra.
3.8.8. Környezetszennyezői felelősségbiztosítás
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A Biztosító megtéríti az olyan károkat, amelyért a BIZTOSÍTOTTAK, mint az emberi
környezet (az emberi életfeltételek, a föld, a víz, a levegő, az élővilág, a táj és a települési
környezet) károsítója a magyar polgári jogi szabályok szerint kártérítési kötelezettséggel
tartozik. A Biztosító e záradék szerint megtéríti a környezetszennyezéssel okozott kárt, ha az
hirtelen, előre nem látható, váratlan volt, valamint a károsító események kezdete a biztosítás
hatálya alatti időszakra esett.
A Biztosító ezen fedezet alatt nem téríti meg:


•

az elmaradt vagyoni előnyt,



•

a lassú, folyamatos környezetszennyezési károkat,



•

a nem hirtelen és előreláthatatlanul bekövetkezett útrongálási,



•

továbbá a talaj és növényi kultúrákban okozott letaposási károkat.

A 3.8.8 Környezetszennyezői felelősségbiztosításra vonatkozó kártérítési sublimit: 3 M
Ft/kár/év
3.8.9. Termékfelelősség biztosítás
A biztosítás, a Biztosító feltételei alapján nyújtja, de nem zárhatja ki az étkeztetés során
felmerülő kockázatokat, valamint az Önkormányzat által (pl.: közmunkaprogram) előállított,
termesztett élelmiszerekre (alapanyagok, félkész- és készételek) is ki kell terjedjen.
A 3.8.9 Termék felelősségbiztosításra vonatkozó kártérítési sublimit: 10 M Ft/kár/év
3.8.10. Oktatói,

nevelői

minőségben

illetve

a

szakmunkásképzés

felelősségbiztosítása mely kiterjed:
A biztosító megtéríti mindazokat a személysérüléses és dologi károkat, amelyért a
Biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési, közösségi szolgálat szervezői tevékenység
folytatója a magyar jog szerint felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik, valamint
személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, amelynek a
megfizetésére a biztosított, mint gyermekellátási, oktatási, nevelési tevékenység folytatója személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.
A biztosító megtéríti, fedezetet nyújt:


a biztosított szakmai szolgáltatásával összefüggésben a tanulót (hallgatót,
gyermeket) ért károkból származó kártérítési kötelezettségekre;



a tanuló által okozott kár miatt a BIZTOSÍTOTTAK –at terhelő kártérítési
kötelezettségeket.
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a biztosított által nyújtott éjszakai elhelyezés (pl. kollégium, bentlakásos
intézmények) során a tanulókat (hallgatókat, gyermekeket) ért károkra;



iskolán kívüli oktatás során, iskolai rendezvényeken, kirándulások, utazások
alkalmával a tanulókat (hallgatót, gyermeket) ért károkra.



A BIZTOSÍTOTTAK által üzemeltetett tanműhelyben, laboratóriumban a
tanulókat (hallgatókat) ért károkra;



A szakmai gyakorlaton részt vevő tanulókat (hallgatókat) a gyakorlati képzés
során ért károkra, melyekért a biztosított, mint foglalkoztató kártérítési
felelősséggel tartozik.



Fedezi a biztosítás a tanuló (hallgató) által a szakmai gyakorlaton való részvétel
során a foglalkoztatónak okozott személysérüléses és dologi károkat is,
melyekért a tanuló (hallgató) kártérítési felelősséggel tartozik.



Szabadidős tevékenység folytatása, tanfolyamon való részvétel során (pl.
sportfoglalkozás a résztvevőket ért azokra a károkra, melyekért a biztosított,
mint szervező kártérítési felelősséggel tartozik.

Nem terjed ki a biztosítási fedezet:


az oktatott, nevelt diákok által egymásnak okozott, dologi károkozás kapcsán
felmerülő, kártérítési kötelezettségekre



tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési
kötelezettségekre;



A BIZTOSÍTOTTAK birtokában lévő (a biztosított által bérelt, letétként kezelt,
megőrzésre átvett stb.) 100 e Ft egyedi érték feletti tárgyakban keletkezett
károkat;



A különösen veszélyes (extrém*) sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység
folytatása

során

bekövetkezett,

a

Biztosítottat

terhelő

kártérítési

kötelezettségeket.
*Extrém sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység: amit a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései ilyen tevékenységnek minősítenek. (PL. vízisízés, vadvízi evezés, hegy- és
sziklamászás, magas-hegyi expedíció, nem kijelölt helyen barlangászat, bázisugrás,
mélybeugrás, falmászás, sport, rally, hőlégballonozás, félkezes és nyílt-tengeri vitorlázás,
sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés
A 3.8.10 Oktatói, nevelői minőségben illetve a szakmunkásképzés felelősségbiztosításra
vonatkozó kártérítési sublimit: 2 M Ft/kár/év
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3.8.11. Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás:
Jelen feltétel alapján a biztosító megtéríti a BIZTOSÍTOTTAK, mint a rendezvény
szervezője által, a rendezvényen résztvevőknek (pl. versenyzők, rendezvényen, fellépők,
kiállítók, stb..), nézőknek és harmadik személyeknek a rendezvény időtartama alatt, annak
helyszínén okozott személyi sérüléses és dologi károkat, melyekért a biztosított a magyar jog
szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, valamint a személyi sérüléses és dologi kárral
közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog
megsértésére tekintettel a magyar jog szerint köteles. Kiterjed továbbá a biztosítási fedezet
azokra a vagyontárgyakra is, melyeket a rendezvényen részt vevők magukon hordanak, illetve
poggyászként magukkal visznek, valamint a sport rendezvényen részt vevő sportolót terhelő
kártérítési kötelezettségekre.
Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése:


a kiállított tárgyakban, a rendezvény lebonyolítására szolgáló dolgokban (pl. a
rendezvény megrendezése céljából igénybe vett ingatlanban),



tűzijátékok lebonyolítására (csak arra az időszakra ameddig a tűzijáték tart),



különösen veszélyes (extrém) sport, szórakoztató-szabadidős tevékenység
folytatása

során bekövetkezett, a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.
A rendezvényszervezői felelősségbiztosításnak ki kell terjedni lovas rendezvényekre
szervezésére is.
A 3.8.11 Rendezvényszervezői felelősségbiztosításra vonatkozó kártérítési sublimit: 3 M
Ft/kár/év
3.8.12. Alvállalkozók, megbízottak fedezete:
A biztosítási fedezet kiterjed, a BIZTOSÍTOTTAK –at terhelő kártérítési
kötelezettségekre, melyek a BIZTOSÍTOTTAK, vagy alvállalkozója által igénybe vett,
bármely közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott, stb…) tevékenységéből erednek.
Jelen fedezeti rész értelmében, alvállalkozónak minősül a megbízási jogviszonnyal
rendelkező, vállalkozó, vagy társaság is, mely önkormányzati feladatokat lát el „kiszervezett”
formában.
Közreműködő személy: a biztosított vagy alvállalkozója, megbízottja által vállalkozási
vagy megbízási jogviszony alapján igénybe vett jogalany.
Jelen kiegészítés alapján a biztosítási fedezet nem terjed ki:
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Bérlői-, bérbeadói felelősségre,



Munkáltatói felelősségre



Az alvállalkozó munkavállalója által érvényesített kártérítési igényekre

A 3.8.12 az Alvállalkozói felelősségbiztosításra vonatkozó kártérítési sublimit: 10 M
Ft/kár/év.
3.8.13. Államigazgatási

jogkör

szakmai

felelősségbiztosítása

(Hivatali

Felelősségbiztosítás):
Biztosítási esemény: minden harmadik félnek (másnak) okozott kár, melyet a biztosított
közhatalom gyakorlására feljogosított munkavállalója, vagy kinevezett, megválasztott
tisztségviselője e tevékenysége végzése, vagy tevékenységének elmaradása (mulasztása) miatt
okozott.
A felelősségbiztosítás kiterjed a dologi, személyi sérüléses és tisztán vagyoni károk
megtérítésére melyet a AJÁNLATKÉRŐ / Biztosítottakkal szemben érvényesítenek. Továbbá
kiterjed az ingatlanok, egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok értékének téves
meghatározására visszavezethető kártérítési igényekre. A 3.8.13. Államigazgatási jogkör
szakmai felelősségbiztosítás sublimit: 10 M Ft/kár/év
3.8.14. OEP vagy a NyUFIG irányából, a biztosítási fedezet hatálya alatt a
Biztosítottakhoz követelés formájában érkező károk fedezete.
A biztosítási fedezet hatálya alatt, de kárbekövetkezés szempontjából (ok és okozat) a
kockázatviselési időszaka előtti 3 éves időintervallumból a Biztosítottakhoz követelés
formájában érkező felelősségi károk fedezete. A biztosítási esemény egyéb feltétele: az OEP
regressz ügyek tekintetében a Biztosítottaknak a követelés megérkeztéig nincs és nem is lehetett
tudomása a káreseményről.
A 3.8.14 OEP vagy a NyUFIG irányából érkező követelésekre vonatkozó sublimit: 5 M
Ft/kár/év
3.8.15. Egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása és az ezt a
munkakört ellátó dolgozó munkavállalói felelősségbiztosítása.
Biztosított tevékenység: Járó beteg szakellátás, háziorvosi ellátás, iskola
egészségügyi ellátás, ifjúságvédelem védőnői szolgálat, ügyeleti szolgáltatás,
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fogorvosi alap- és szakellátás (fogszabályozás), gondozói szakellátás,
kúraszerű ellátás, egynapos sebészet, foglalkozás egészségügy, rendelő
intézeti feladatok, szociális feladatok ellátása, ingatlan üzemeltetés,
gyógyszerészi és gyógyszerészeti tevékenység, ambuláns beavatkozások.
3.8.15.1.1.

Munkavállalói felelősségbiztosítás egészségügyi, szakápolói,

gondozói tevékenységet végző munkakörben dolgozók részére:
Biztosítottak: A SZERZŐDŐ, (mint a szolgáltatási kötelezettséggel rendelkező, az
ellátást üzemeltető) valamint a SZERZŐDŐ vagy a Társbiztosítottak alkalmazásában álló,
munkavállalók,

akik

egészségügyi-

és/vagy

szociális

ellátás

keretében

végeznek,

munkavállalóként tevékenységet.
Biztosítási kockázatok: A Biztosító vállalja, hogy a Biztosítottak helyett megfizeti
az olyan tisztán vagyoni károkat, amelyért a munkajog szabályai szerint a
Biztosított tevékenysége alapján felelős, továbbá olyan sérelemdíjat is,
amelyért a munkajog szabályai szerint helytállni tartozik
A 3.8.13 Egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítására vonatkozó sublimit:
10 M Ft/kár/év
3.9. A felelősség biztosítási fedezetre vonatkozó egyéb megkötések:
3.9.1. Regressz jog:
3.9.1.1.

Regressz általában: a Biztosító, regressz jogának érvényesítése előtt

tájékoztatja és egyeztetést kezdeményez írásos formában AJÁNLATKÉRŐvel.
3.9.1.2.

A Biztosító lemond a Biztosított (ak) egymásnak okozott kárai esetében

a visszkereseti és regressz jogáról (amennyiben nincs együtt vagy kiemelt
együttbiztosított a záradék akkor is érvényben marad azzal a kitétellel, hogy
hatálya a biztosított (ak) fedezetbe vonásától lép életbe).
3.10.

Az önrész alkalmazása a felelősség fedezetre:

77

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
3.10.1. Típusa: levonásos
3.10.2. Mértéke:


Személyi sérüléses károk esetében: 0 Ft/kár – nincs önrész



Minden egyéb esetben: a kár 10%-a, de minimum 10 000 Ft/kár, maximum
300.000 Ft/kár
A felelősségbiztosításhoz kapcsolódó fogalom meghatározások:

3.11.


Személyi

sérüléses

kár:

ha

valaki

meghal,

testi

sérülést

vagy

egészségkárosodást szenved


Dologi kár: ha valamilyen tárgy megsérül, megsemmisül vagy használhatatlanná
válik



Tisztán vagyoni kár: mely nem személyi sérüléses kár és nem dologi kár és nem
is ilyen károkra vezethető vissza.

3.12.

Összetartozó vagyontárgyak térítése:

A felelősségi károk esetében, műszakilag indokolt esetben a károsodott vagyontárgyak
cseréjének térítése a nem károsodott rész egyidejű cseréje mellett történik. Kifejezetten indokolt
esetek pl.: azonos tengelyen lévő gumiabroncsok, lengéscsillapítók párban történő cseréje.
3.13.

Törzskönyv záradékolása:

A kátyúk okozta gépjárműkár valamint fűkaszálás okozta kőfelverődéses kár esetében
a Biztosító a kártérítés során eltekint, a törzskönyv bekéréstől amennyiben a kár nem haladja
meg a 100.000 Ft összeget.
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II. rész

Flotta GFB és Casco biztosítás

1. Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás
1.1. Általános feltételek:
OROSHÁZA Város Önkormányzata (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ), jelen
eljárás keretén belül megvalósítandó vagyon- és felelősségbiztosítás vonatkozásában, az eljárás
tekintetében az alábbi műszaki feltételek alakmázását írja elő. A műszaki kiírást az alábbiak
szerint kell alkalmazni:
Az AJÁNLATKÉRŐ tájékoztatja az AJÁNLATTEVŐKET, hogy az ajánlattételi
felhívással, valamint az azt kiegészítő beszerzési dokumentumokkal, (azon belül is a
szerződéstervezet rendelkezéseivel) a Biztosító, azaz a nyertes Ajánlattevő általános
szerződéses és különös feltételei közösen értelmezendőek a közte és a beszerzési eljárás
dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha az eljárás
dokumentációja nem rendelkezik valamely kérdésben, az alábbi eljárási rendet kell alkalmazni.
A

beszerzési

eljárás

(kiegészítő

tájékoztatásokkal)

véglegesült

ajánlati

felhívása

dokumentációja és mellékletei, a végleges aláírt szerződés, majd a Biztosító, mint nyertes
Ajánlattevő ajánlata és az általános szerződéses és különös feltételei. Ezen pont szerinti sorrend
azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum ellentmondás, vagy szabályozatlan
feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlat részeként szíveskedjenek
benyújtani a hatályos Általános Szerződéses Feltételeiket teljes terjedelemben
1.2. Szerződő (k), biztosított (ak):
OROSHÁZA VÁROS Önkormányzata, (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ)
1.3. A Biztosítás kockázati leírása:
A vonatkozó 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
törvényben (továbbiakban KGFB TV) meghatározottak szerint
1.4. Területi hatály:
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KGFB TV alapján meghatározott területi hatály szerint.
1.5. A biztosításba bevont vagyoni elemek:
A KGFB TV kötelezettsége alapján a kockázatviselés kezdetén az AJÁNLATKÉRŐ
tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő induló jármű állomány, valamint a kockázatviselés
kezdetét követően tulajdonba, vagy/és üzemeltetésbe kerülő járművek. A kiinduló gépjárművek
adatait és felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
1.6. Állományváltozás kezelése:
Az AJÁNLATKÉRŐ, vagy megbízottja által történő adatszolgáltatás alapján a Biztosító
köteles:
•

a lejelentéstől számított 1 munkanapon belül a fedezetigazolás kiadására és
annak elektronikus úton történő eljuttatására, valamint 5 munkanapon belül
köteles a Zöldkártya kiállítására, annak az AJÁNLATKÉRŐ székhelyére történő
eljuttatására;

•

a szaporulat és csökkenés következtében keletkező díjkülönbözetet az éves
elszámolásnál figyelembe venni.

Ajánlatkérő a kötelező felelősségbiztosítást összesen a táblázatban felsorolt 28 db
gépjárműre kíván kötni azzal, hogy ezen mennyiségtől +50%-os eltérés lehetséges a szerződés
időtartama alatt.
Az végső ajánlati ár a +50%-os növekedésre eső díjrészt nem tartalmazhatja.
1.7. Kockázatviselés kezdete és vége:
Jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés tekintetében:


a kockázatviselés kezdete: 2017.09.01. 0:00



a kockázatviselés későbbi indulását az AJÁNLATKÉRŐ legkésőbb a
szerződéskötéskor bejelenti, ennek hiányában a kockázatviselés kezdő napja a
fentiekben megjelölt időpont.



a kockázatviselés vége:2020.08.31. 24:00.

1.8. Biztosítási jogviszony tartama: •
A biztosítási jogviszony határozott tartamra jön létre.
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1.9. Évfordulóra vonatkozó kikötések:
Évforduló: jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés
évfordulója (függetlenül az egyes becsatlakozó kötvények kockázatviselési kezdetétől) az
elsőként elinduló fedezeti rész kockázatviselésétől számított minden egész év.
1.10.

Díjfizetés módja, gyakorisága:

A Biztosító által kiállított pü-i bizonylat ellenében banki átutalással, éves ütemezésben.
1.11.

Képviselet, alkusz:

Az Optimális Biztosítási Kft, alkuszként, az AJÁNLATKÉRŐ megbízása alapján
állományápolási, kárrendezési feladatok ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet
tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos
jutalékra, kizárólag az Optimális Kft jogosult.
1.12.

Kárstatisztika kiadása:

Az AJÁNLATKÉRŐ-nek, és a képviselőjének (alkusznak) a Biztosító köteles, a
gépjármű kötelező felelősségbiztosítás vonatkozásában biztosítási félévenként, a félév lezárását
követően, 15 napon belül részletes kárszámmal feltűntetett, a függő és a kifizetett károkat is
tartalmazó a negyedévre vonatkozó és göngyölt adatok (kárstatisztika) megadására.
1.13.

Igazolások kiadása:

A kockázatviseléskor a Biztosító köteles fedezetigazolás kiállítására, melyet
elektronikus úton juttat el az AJÁNLATKÉRŐ megbízottja (alkusz) részére.
A Biztosító az AJÁNLATKÉRŐ által átutalt éves díj megérkezését követő 5
munkanapon belül köteles az aktuális gépjárműpark tekintetében a zöldkártyák kiállítására,
annak az AJÁNLATKÉRŐ székhelyére történő eljuttatására.
A Biztosító köteles a flottába sorolt gépjárművek esetén a Bónusz-malus fokozatok
nyilvántartására és évfordulónkénti automatikus megküldésére az AJÁNLATKÉRŐ részére.
1.14.

Egyéb:
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A Biztosító minden, a biztosítási évben az AJÁNLATKÉRŐ írásos kérése esetén
szívességi gépjármű kárfelvétel végez, a kárfelvételnek nem függvénye a rendezett jogalap. A
szívességi gépjármű kárfelvétel darabszáma nem haladhatja meg az éves 5 db-ot, költsége ezen
darabszámig nulla Ft.

2. Casco biztosítás
2.1. Általános feltételek:
OROSHÁZA Város Önkormányzata (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ), jelen
eljárás keretén belül megvalósítandó vagyon- és felelősségbiztosítás vonatkozásában, az eljárás
tekintetében az alábbi műszaki feltételek alakmázását írja elő. A műszaki kiírást az alábbiak
szerint kell alkalmazni:
Az AJÁNLATKÉRŐ tájékoztatja az AJÁNLATTEVŐKET, hogy az ajánlattételi
felhívással, valamint az azt kiegészítő beszerzési dokumentumokkal, (azon belül is a
szerződéstervezet rendelkezéseivel) a Biztosító, azaz a nyertes Ajánlattevő általános
szerződéses és különös feltételei közösen értelmezendőek a közte és a beszerzési eljárás
dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha az eljárás
dokumentációja nem rendelkezik valamely kérdésben, az alábbi eljárási rendet kell alkalmazni.
A

beszerzési

eljárás

(kiegészítő

tájékoztatásokkal)

véglegesült

ajánlati

felhívása

dokumentációja és mellékletei, a végleges aláírt szerződés, majd a Biztosító, mint nyertes
Ajánlattevő ajánlata és az általános szerződéses és különös feltételei. Ezen pont szerinti sorrend
azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum ellentmondás, vagy szabályozatlan
feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
Az AJÁNLATKÉRŐ előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlat részeként szíveskedjenek
benyújtani a hatályos Általános Szerződéses Feltételeiket teljes terjedelemben!
2.2. Szerződő (k), biztosított (ak):
OROSHÁZA VÁROS Önkormányzata, (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ)
2.3. Társbiztosítottak:
Lsd 1 sz. melléklet adatközlő
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2.3.1. Jognyilatkozatok, nyilatkozatok, dokumentumok rendje:
A Biztosított (ak) és az Társbiztosítottak közül az adott kárügyben érintett Biztosított
önkormányzat/cég/intézmény felelős képviselettel megbízott vezetője (is) hivatott eljárni.
2.4. A Biztosítás kockázati leírása:
2.4.1. Teljes körű flotta casco biztosítási keretszerződés, mely minimálisan az
alábbi kockázatokra terjed ki:
•

elemi károk;

•

töréskárok;

•

rongálási (vandalizmus is) károk;

•

teljes, vagy részlopáskárok;

•

üvegtörés károk, mely kiterjed a gépjármű valamennyi üvegezésére és az
első és hátsó lámpatestek, valamint az irányjelzésre szolgáló elemek
üvegezésére még akkor is, ha annak anyaga nem üveg, hanem valamilyen
színezett vagy nem színezett műanyag elem.

2.4.2. Valamint az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat kötelezően tartalmazza:
2.4.2.1.

0-24 órás assistance szolgáltatás;

2.4.2.2.

műszaki mentés és hazautazás térítése szolgáltatás:

2.4.2.2.1.

Amely kiterjed a casco biztosítási eseményből (műszaki hiba,

baleset vagy lopási kísérlet miatt menetképtelenné válik) eredő esetekre,
az assistance szolgálat által megszervezett, helyszíni javítás, vagy az
AJÁNLATKÉRŐ által meghatározott szerelőműhelybe történő, az
assistance szolgálat által megszervezett szállítás és az indokolt tárolás
költéseinek megtérítésre az alábbi összeghatárig:
•

Személygépjárművek és motorkerékpárok esetében: 100 000 Ft /
biztosítási esemény

•

egyéb kategóriába sorolt gépjárművek esetében: 200 000 Ft / biztosítási
esemény

•

Évente maximum 500 000 Ft/flotta.
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2.4.2.3.

Bérgépjármű költségtérítése:

A Biztosító biztosítási esemény (műszaki hiba, baleset vagy lopási kísérlet) miatt
menetképtelenné válása miatti szükséges javítás idejére, de maximum 10 munkanapra eső
bérgépjármű költség összegét. Limit: 150.000 Ft/kár és 300.000 Ft/év/flotta
2.4.2.4.

Kulcsok,

elektronikus

indítókártyák

és

távirányítók

pótlása

(kármegelőzés):
Amennyiben a szerződésbe bevont jármű kulcsa (kulcsok, elektronikus indítókártyák és
távirányítók közül valamelyik) elveszne, megsemmisülne, SZERŐDŐ köteles fenti tényt a
Biztosítónak 5 munkanapon belül írásban bejelenteni. A BIZTOSÍTÓ megtéríti a zárrongálás,
kulcselvesztés esetén a zárcsere, számítógép átkódolása, indítókártya pótlásának teljes költségét
(munkadíj + alaktrész).
2.4.2.5.

Balesetbiztosítási fedezet.

Balesetbiztosítás típusa: bennülő utas biztosítás. A Casco biztosításba bevont
gépjárművekkel történő utazás megkezdésétől annak befejezésig tartó időszakra vonatkozó
fedezet, a Casco biztosításban meghatározott területi hatállyal. A balesetbiztosítás kiterjed az
összes bennülő személyre, attól függetlenül, hogy az a SZERŐDŐ alkalmazottja, vagy sem.
Balesetbiztosítás szolgáltatási táblázata:
Biztosítási esemény:

Biztosítási
összeg/fő:

Baleseti halál
Baleseti rokkantság (0-100%-ig)
Baleseti műtéti térítés, a műtét
súlyosságtól függően
Csonttörés, egyszeri:
Baleseti költségtérítés, egyszeri:
Baleseti kórházi napi térítés
2.5. Területi hatály:
A casco területi hatálya: földrajzi Európa területe.
2.6. Önrészesedés:
2.6.1. Típusa: levonásos
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Önrész:

1.000.000.3.000.000.500.000.-

Nincs
Nincs
Nincs

30.000.30.000.3.000.-

Nincs
Nincs
0 nap
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2.6.2. Mértéke:
•

2.4.1 pontban felsoroltak esetében (kivéve üveg): a kár 10%-a, de
minimum 50 000 Ft/kár

•

Üvegfelületek kárai esetében: 0 Ft/kár – nincs önrész

•

Minden egyéb esetben: 0 Ft/kár – nincs önrész

2.7. A biztosításba bevont vagyoni elemek:
A kockázatviselés kezdetén az AJÁNLATKÉRŐ tulajdonában és/vagy üzemeltetésében
lévő induló jármű állomány, valamint a kockázatviselés kezdetét követően tulajdonba, vagy/és
üzemeltetésbe kerülő járművek. A kiinduló gépjárművek adatait és felsorolását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
2.8. Állományváltozás kezelése:
Az AJÁNLATKÉRŐ, vagy megbízottja által történő adatszolgáltatás alapján a Biztosító
köteles:
•

szaporulat esetén a bejelentést követő nap 0 órától a gépjárművet
fedezetbe vonni,

•

csökkenés esetén a bejelentés napjától számítva a fedezetből kivonni.

•

a szaporulat és csökkenés következtében keletkező díjkülönbözetet az
éves elszámolásnál figyelembe venni.

Ajánlatkérő a CASCO biztosítást összesen az 1sz. mell adatközlő táblázatban felsorolt
és a Casco oszlopban „I”-vel megjelölt 25 db gépjárműre kíván kötni azzal, hogy ezen
mennyiségtől +50%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt.
Az végső ajánlati ár a +50%-os növekedésre eső díjrészt nem tartalmazhatja.
2.9. Kockázatviselés kezdete és vége:
Jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés tekintetében:
•

a kockázatviselés kezdete: 2017.09.01. 0:00

•

a kockázatviselés későbbi indulását az AJÁNLATKÉRŐ legkésőbb a
szerződéskötéskor bejelenti, ennek hiányában a kockázatviselés kezdő
napja a fentiekben megjelölt időpont.

•

a kockázatviselés vége:2020.08.31. 24:00.
85

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
•

Amennyiben a kockázatviselés kezdete 2017. 09. 01. napjától eltér, a
közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjára való tekintettel, akkor a
kockázatviselés kezdő időpontja a szerződéskötést követő hónap első
napjának 0:00 órája. A kockázatviselés vége kockázatviselés kezdő
időpontjától számított 36 hónap utolsó napjának 24:00 órája.

2.10.

Évfordulóra vonatkozó kikötések:

Évforduló: jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés
évfordulója (függetlenül az egyes becsatlakozó kötvények kockázatviselési kezdetétől) az
elsőként elinduló fedezeti rész kockázatviselésétől számított minden egész év.
2.11.

Díjfizetés módja, gyakorisága:

A biztosítási díjak egységes meghatározása érdekében a casco díjtételeit a kötelező
gépjármű felelősségbiztosítás kategóriái szerint, a fedezetbe vonni kívánt gépjárművek Eurotax
kód (adatközlőben feltüntetve) alapján meghatározott értékének %-ban kell megadni.
A Biztosító által kiállított pü-i bizonylat ellenében banki átutalással, éves ütemezésben.
2.12.

Biztosítási jogviszony tartama:

A biztosítási fedezet határozott tartamra jön létre.
2.13.

Képviselet, alkusz:

Az Optimális Biztosítási Kft, alkuszként, az AJÁNLATKÉRŐ megbízása alapján
állományápolási, kárrendezési feladatok ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet
tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos
jutalékra, kizárólag az Optimális Kft jogosult.
2.14.

Kárstatisztika kiadása:

Az AJÁNLATKÉRŐ-nek, és a képviselőjének (alkusznak) a Biztosító köteles, a Casco
biztosítás vonatkozásában biztosítási félévenként, a félév lezárását követően, 15 napon belül
részletes kárszámmal feltűntetett, a függő és a kifizetett károkat is tartalmazó a negyedévre
vonatkozó és göngyölt adatok (kárstatisztika) megadására.
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2.15.

Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek
•

Az AJÁNLATKÉRŐ képviselőjén (alkuszon) keresztül jogosult, emailen, faxon egyszerűsített (minimálisan a sérült gépjármű rendszáma,
sérülés körülményei, és a kapcsolattartó elérhetősége) tartalmú
kárbejelentést tenni.

•

A kárbejelentést a biztosító 1 munkanapon belül kárszámmal
visszaigazolja.

•

A Biztosítóhoz érkezett kárbejelentést követően a kárszemle legkésőbb 3
munkanapon belül megtörténik. A SZERZŐDÓ a kárfelvételi eljárás
megindulásáig, csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat a
biztosított vagyontárgy állapotán. Ha a Biztosító részéről a bejelentés
kézhezvételétől számított 3 napon belül nem történik meg a kár
szemlézése, akkor az AJÁNLATKÉRŐ intézkedhet a javításról vagy a
megsérült gépjármű helyreállításáról. A javításnál a kicserélt illetve
kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket további 60 napig változatlan
állapotban meg kell őrizni. A tárolás többletköltségei a biztosítót terhelik.

•

A kárszemlét követően 3 munkanapon belül a Biztosító köteles megadni
a kárrendezéshez szükséges dokumentumok tételes felsorolását.

•

A Biztosító köteles minden kárügyben kárszámítást készíteni. A
kárszámítást, annak elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ
megbízottjának (Alkusznak) megküldeni köteles.

•

A biztosító adott kárügyben bekért legutolsó dokumentációjának
bizonyított beérkezése és a teljes kártérítési összeg utalása közötti
időszak 8 munkanap.

•

A Biztosító köteles minden kárügyben a kárlezáró dokumentumot
készíteni. A kárlezáró dokumentumot annak elkészülte után, kérés nélkül
az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának (Alkusznak) megküldeni köteles!
Ennek tartalmaznia kell amennyiben történt kártérítés, akkor annak
összegét, kifizetésének dátumát, amennyiben elutasítás történt, akkor
ennek részletes indoklását.

2.16.

Egyéb kikötések Casco biztosításra vonatkozóan (Egyedi záradékok):
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•

A Casco szerződés teljes futamideje alatt a Biztosító által megajánlott
díjtétel nem változik.

•

A Biztosító eltekint az induló járműállomány, valamint a későbbi
szaporulat esetében is, az előzetes szemlétől. Az AJÁNLATKÉRŐ
kötelezi magát arra, ha fedezetbe vonni kívánt jármű sérült úgy erről
tájékoztatja (e-mailben, fényképpel kiegészítve) a Biztosítót. A Casco
biztosítás meglévő sérülésekre nem terjed ki.

•

Lopáskár esetében nem minősül mentesülési oknak valamint kizárásként,
közrehatásként sem alkalmazható, hogy ha a kár időpontjában a
gépjármű forgalmi engedélye a gépjárműben volt.

•

A Casco flottába bevont gépjárművek esetében a Biztosító elfogadja a
meglévő védettségi szintet, nem ír elő a gyárilag, szériaként beszerelt
vagyonvédelmi

eszközöknél

magasabb

követelményt.

Minimális

védettség 1 db gyári indításgátló.
•

A Biztosító biztosítási esemény bekövetkezte során, kártérítés esetén az
adott gépjármű 3 éves koráig műszaki avultatással nem számol
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III. rész

Mezőgazdasági növénybiztosítás

1. Általános feltételek:
OROSHÁZA Város Önkormányzata (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ), jelen
eljárás keretén belül megvalósítandó Mezőgazdasági növénybiztosítás vonatkozásában, az
eljárás tekintetében az alábbi műszaki feltételek alakmázását írja elő. A műszaki kiírást az
alábbiak szerint kell alkalmazni:
Az AJÁNLATKÉRŐ tájékoztatja az AJÁNLATTEVŐKET, hogy az ajánlattételi
felhívással, valamint az azt kiegészítő beszerzési dokumentumokkal, (azon belül is a
szerződéstervezet rendelkezéseivel) a Biztosító, azaz a nyertes Ajánlattevő általános
szerződéses és különös feltételei közösen értelmezendőek a közte és a beszerzési eljárás
dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha az eljárás
dokumentációja nem rendelkezik valamely kérdésben, az alábbi eljárási rendet kell alkalmazni.
A

beszerzési

eljárás

(kiegészítő

tájékoztatásokkal)

véglegesült

ajánlati

felhívása

dokumentációja és mellékletei, a végleges aláírt szerződés, majd a Biztosító, mint nyertes
Ajánlattevő ajánlata és az általános szerződéses és különös feltételei. Ezen pont szerinti sorrend
azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum ellentmondás, vagy szabályozatlan
feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlat részeként szíveskedjenek
benyújtani a hatályos Általános Szerződéses Feltételeiket teljes terjedelemben.
1.1. Szerződő (k), biztosított (ak):
OROSHÁZA VÁROS Önkormányzata, (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ)
1.2. Együttbiztosítottak:
LSD 1 sz. melléklet adatközlő, növénybiztosítás esetében jelenleg nincs ilyen.
1.2.1. Jognyilatkozatok, nyilatkozatok, dokumentumok rendje:
A Biztosított (ak) és az Társbiztosítottak közül az adott kárügyben érintett Biztosított
önkormányzat/cég/intézmény felelős képviselettel megbízott vezetője (is) hivatott eljárni.
1.3. Díjfizetés módja, gyakorisága:
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A Biztosító által kiállított számla ellenérben átutalással, éves ütemezésben.
1.4. Évfordulóra vonatkozó kikötések:
Évforduló: jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés
évfordulója (függetlenül az egyes becsatlakozó kötvények kockázatviselési kezdetétől) az
elsőként elinduló fedezeti rész kockázatviselésétől számított minden egész év.
1.5. Kockázatviselés kezdete és vége:
Jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés tekintetében:


a kockázatviselés kezdete az egyes korábbi biztosítási szerződések évfordulója
(megszűnése), ami nem lehet korábban, mint 2017.09.01.



a kockázatviselés későbbi indulását az AJÁNLATKÉRŐ legkésőbb a
szerződéskötéskor bejelenti, ennek hiányában a kockázatviselés kezdő napja a
fentiekben megjelölt időpont.



a kockázatviselés vége:2019.12.31. 24:00

1.6. Biztosítási jogviszony tartama:
A biztosítási jogviszony határozott tartamra jön létre.
1.7. Képviselet, alkusz:
Az Optimális Biztosítási Kft, alkuszként, az AJÁNLATKÉRŐ megbízása alapján
állományápolási, kárrendezési feladatok ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet
tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos
jutalékra, kizárólag az Optimális Kft jogosult.
1.8. Kárstatisztika kiadása:
Az AJÁNLATKÉRŐ-nek, és a képviselőjének (alkusznak) a Biztosító köteles, a
biztosítás vonatkozásában biztosítási félévenként, a félév lezárását követően, 15 napon belül
részletes kárszámmal feltűntetett, a függő és a kifizetett károkat is tartalmazó a negyedévre
vonatkozó és göngyölt adatok (kárstatisztika) megadására.
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2. Növénybiztosítás
2.1. Fedezetbe vonás kezdő időpontjai:
A biztosítási fedezet indulása:(vagyis az előzményszerződések megszűnésének
dátuma):
AJÁNLATKÉRŐ
OROSHÁZA VÁROS
Önkormányzata

Évforduló
2018.01.01

Típus
Mezőgazdasági
növénybiztosítás

2.1.1. A kockázatviselés kezdő időpontja:
Az AJÁNLATKÉRŐ éves, az adott évre vonatkozó vetéstervének a biztosítóba
érkezését követő nap 0:00 –kor kezdődik. Amennyiben ez korábbi időpontra esik, mint az
ültetés, vagy telepítés napja, akkor a kockázatviselés kezdő időpontja az ültetés, telepítés
időpontja.
2.1.2. A kockázatviselési időszak vége:
Az adott növényre vonatkozó technológiai érését követő 30. nap, de legkésőbb
2019.12.31.
2.2. A növény-biztosításra vonatkozó adatközlés
2.2.1. A megművelt területek fedezetbe vonása:
Az AJÁNLATKÉRŐ a 2017-es, valamint a 2016, 2015-s vetési adatait tájékoztatásul,
az 1sz adatközlőben megadja. Az AJÁNLATKÉRŐ a biztosítási szerződés hatálya alatt,
minden évben 05.15-ig megküldi a Biztosító számára az adott évre vonatkozó vetéstervét, ami
alapján a biztosító kiállítja az adott évre vonatkozó pénzügyi bizonylatot. Az induló
állományról az AJÁNLATKÉRŐ (2018-s vetési tervet), legkésőbb 2018.05.15-ig küldi meg a
nyertes biztosító társaságnak. (
2.3. Díjképzés:
Az ajánlattevő az 1 sz. melléklet adatközlőben felsorolt növényekre kiterjedő díjtételt
ad meg, ami a szerződés fennállása alatt hatályos.
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A biztosítási díj számítása: Biztosított terület (ha) X referencia hozam (t/ha) X
Biztosított egységár (Ft/t) X a megadott díjtétel képlettel történik.
A képletben szereplő adatokat, a díjtétel kivételével, az AJÁNLATKÉRŐ adja meg
minden évben a vetésterv részeként.
2.4. Bírálati szempont:
Az egyes növényi kultúrákhoz megadott díjtételek összeadódnak, nyertes az a pályázó,
akinek, a díjtételeinek az összege a legkisebb.
2.5. Állományváltozás:
A biztosítási szerződés kizárólag írásban módosítható, az évenkénti adatközlés alapján.
A vetésterület, a biztosított növénykultúra a hozamadatok vagy az egységár megváltozik, ennek
következtében a biztosítási érték is megváltozik, a díjtétel viszont nem módosulhat. A
biztosítási érték változására tekintettel pedig a biztosítási díj is változik.
A futamidő alatt a kezdő növénybiztosítás (2018-ra vonatkozó adatközléshez képest)
biztosítási összegének változása +100 % lehet.
2.6. A díjfizetés módja, gyakorisága:
A Biztosító által kiállított pü-i bizonylat ellenében banki átutalással, éves ütemezésben.
2.7. Területi hatály (kockázatviselési hely:
Az 1 sz. melléklet adatközlőben megadott kockázatviselési helyek, HRSZ, vagy
MEPÁR azonosító alapján.
2.8. A Biztosítás kockázati leírása:
A növény biztosításnak minimálisan az alábbi kockázatokra kell kiterjednie:


Tűz



Jég, (tőkekiverés és súly és minőség csökkentésre vonatkozóan is)

2.9. Önrészesedés:
A károsodott terület biztosítási értékére vonatkozóan:
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2.9.1. Tűzkárok esetében:
2.9.1.1.

A károsodott terület biztosítási összegének az 5 %-a.

2.9.2. Jég:
2.9.2.1.

Súlycsökkenéses károk esetében: A károsodott terület biztosítási

összegének az 5%-a.
2.9.2.2.

Tőkiveréses károkra vonatkozóan: 80% levonásos önrész, a károsodott

terület biztosítási értékére vonatkozóan.
2.9.2.3.

Egyéb károk (pl.: minőségcsökkenés) esetében: A károsodott terület

biztosítási összegének az 20%- a.
2.10.

Biztosító szolgáltatása:

A nyertes biztosító vonatkozó feltételei szerint.
2.11.

Kárfelmérés (kárügyintézés megkezdése) időtartamára vonatkozó feltételek:

A AJÁNLATKÉRŐ kiköti, hogy bármely, a Biztosító egységéhez (iroda, fiók,
igazgatóság stb.) történő kárbejelentésének beérkezési dátuma, vagy az általa megbízottak
(alkusz vagy ügyvéd stb.) kárbejelentésének beérkezési dátuma /bejelentés módja: faxon,
személyesen, elektronikusan/ során a káresemény bejelentésétől a kárszemle felmérés
megkezdéséig (azaz a biztosító munkatársának a kárszemle helyszínén való megjelenése) eltelt
munkanapok száma: legfeljebb 5 munkanap lehet. A Biztosítottak a megadott, vagy vállalt
munkanapszám leteltéig kizárólag a kárenyhítési kötelezettségének mértékéig változtathatja
meg a kárkori állapotot. (Kivétel: abban az esetben, ha a károsodott vagyontárgy (ak)
felhasználható állapotba hozatalának késedelme közérdekeket sértene, akkor a Biztosított (ak),
az Együttbiztosítottak jogosultak műszakilag megfelelő módon rögzíteni a kárkori állapotot,
majd azonnal megkezdeni a helyreállítást.) A Biztosított kárbejelentés beérkezését követő, a
megadott, vagy vállalt munkanapszám letelte után a kárkori állapotot nem köteles (ek) tovább
változatlan állapotban fenntartani, annak helyreállítását megkezdhetik. Ezen időpont letelte
után a Biztosító által megszervezett szemle hiányában - a kár okának, a kár mértékének, a
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jogalap tisztásának stb. a megállapítása során a Biztosító már nem hivatkozhat a helyreállított,
vagy megváltozott, vagy az eltelt idő miatt már nem beazonosítható kárkori állapot miatti
kárkifizetési ellehetetlenülésre. Abban az esetben, ha a Biztosító a megadott, vagy vállalt
munkanapszám letelte után a kárfelmérést nem végezte el a kár mértékének megállapítására
köteles a Biztosított (ak) által benyújtott és rendelkezésre álló dokumentumok alapján.
2.11.1. Értékcsökkenési kulcsok alkalmazása:
A jégesőkár okozta minőségi kárszázalék megállapítása érdekében a következő
értékcsökkenési kulcsok alkalmazását írja elő az AJÁNLATKÉRŐ:


Zöldbab: ép zöldbabhüvely 0%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas
zöldbabhüvely 60%-os kár, elenyészett zöldbabhüvely 100%-os kár. A
biztosítás szempontjából „ép” zöldbabhüvelynek kell tekinteni azokat a
zöldbabhüvelyeket melyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, és
a jég okozta sebzések beforrtak, és nem okoznak felületi egyenetlenséget
friss fogyasztásra még alkalmasak. „Ipari felhasználásra” alkalmas
zöldbabhüvelynek kell tekinteni azt a zöldbabhüvelyt mely konzervipari
felhasználásra még alkalmas. „Elenyészett” zöldbabhüvelynek kell
tekinteni azt a zöldbabhüvelyt melynek kereskedelmi értéke, nincs.



Sárgadinnye, görögdinnye, uborka: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült
gyümölcs 30%-os kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár. A biztosítás
szempontjából „ép” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket,
melyeken a jégverés okozta sebzések beforrtak és a sebzések nagysága
nem éri el a gyümölcs felületének 1%- át és egyetlen sebzés sem
nagyobb, mint 1 cm2. „Sérült” gyümölcsnek kell tekinteni a friss
fogyasztásra alkalmas gyümölcsöket, melyeken a jégverés nem okozott
olyan nyílt sérüléseket melyek következtében rothadásnak indul a
gyümölcs. „Elenyészett” termésnek kell tekinteni azt a termést melynek
kereskedelmi értéke nincs. A hajtásrendszerben okozott károk fejlődési
veszteségként

kerülnek

elszámolásra.

A

virágzat

sérülései

súlycsökkenési veszteségként kerülnek elszámolásra.


A paprika, fűszerpaprika: ép termés 0%-os kár, ipari felhasználásra
alkalmas termés 60%-os kár, elenyészett termés 100%-os kár. A
biztosítás szempontjából „ép” termésnek kell tekinteni azokat a
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terméseket, melyeken a jégverés nem okozott formatorzulást, a jég
okozta sebzések beforrtak és nem okoznak felületi egyenetlenséget, friss
fogyasztásra, valamint fűszerpaprika előállításra még alkalmasak. „Ipari
felhasználásra” alkalmas termésnek kell tekinteni azt a termést, mely
konzervipari felhasználásra még alkalmas. „Elenyészett” termésnek kell
tekinteni azt a termést, melynek kereskedelmi értéke nincs. • őszibarack,
kajszi, szilva, meggy, cseresznye: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült
gyümölcs 40%-os kár, ipari felhasználásra alkalmas gyümölcs 60%-os
kár, elenyészett gyümölcs 100%-os kár. A biztosítás szempontjából „ép”
gyümölcsnek kell tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés
nem okozott formatorzulást a jég okozta sebzések beforrtak és nem
okoznak felületi egyenetlenséget. A jégütések következtében a gyümölcs
jellegzetes színe nem változott. „Sérült” gyümölcsnek kell tekinteni
azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés felületi deformációt
okozott, de a sebzések beforrtak, és a gyümölcs oly mértékben
károsodott, hogy friss fogyasztásra még alkalmas. „Ipari felhasználásra”
alkalmas gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, mely konzerv, lé
vagy

szeszipari

felhasználásra

még

alkalmas.

„Elenyészett”

gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt, melynek kereskedelmi
értéke nincs.


Alma, körte: ép gyümölcs 0%-os kár, sérült gyümölcs 25%-os kár, ipari
felhasználásra alkalmas gyümölcs 70%-os kár, elenyészett gyümölcs
100%-os kár. A biztosítás szempontjából „ép” gyümölcsnek kell
tekinteni azokat a gyümölcsöket, melyeken a jégverés nem okozott
formatorzulást a jég okozta sebzések beforrtak és együttes területük nem
éri el a 20 mm2. „Sérült” gyümölcsnek kell tekinteni azokat a
gyümölcsöket, melyeken a jégverés 20 mm2- nél nagyobb beforrt
sérüléseket okozott és a sérülések együttes átmérője nem haladja meg a
20 mmt. A gyümölcs oly mértékben torzult, hogy friss fogyasztásra még
alkalmas. „Ipari” felhasználásra alkalmas gyümölcsnek kell tekinteni azt
a gyümölcsöt mely konzerv, lé vagy szeszipari felhasználásra még
alkalmas. „Elenyészett” gyümölcsnek kell tekinteni azt a gyümölcsöt,
melynek kereskedelmi értéke nincs.
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2.12.

Kárszámítás:

A Biztosító köteles minden kárügyben kárszámítást készíteni. A kárszámítást, annak
elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának (Alkusznak) megküldeni
köteles.
2.13.

Kárkifizetési időtartam:

A Biztosító feltételei alapján.
2.14.

Kárlezáró irat:

A Biztosító köteles minden kárügyben a kárlezáró dokumentumot készíteni, a kárlezáró
dokumentum annak elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának
(Alkusznak) megküldeni köteles. Ennek tartalmaznia kell amennyiben történt kártérítés, akkor
annak összegét, kifizetésének dátumát, amennyiben elutasítás történt, akkor ennek részletes
indoklását.
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IV. rész

Mezőgazdasági állatbiztosítás

1. Általános feltételek:
OROSHÁZA Város Önkormányzata (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ), jelen
eljárás

keretén

belül

megvalósítandó

Mezőgazdasági

állat-

és

növénybiztosítás

vonatkozásában, az eljárás tekintetében az alábbi műszaki feltételek alakmázását írja elő. A
műszaki kiírást az alábbiak szerint kell alkalmazni:
Az AJÁNLATKÉRŐ tájékoztatja az AJÁNLATTEVŐKET, hogy az ajánlattételi
felhívással, valamint az azt kiegészítő beszerzési dokumentumokkal, (azon belül is a
szerződéstervezet rendelkezéseivel) a Biztosító, azaz a nyertes Ajánlattevő általános
szerződéses és különös feltételei közösen értelmezendőek a közte és a beszerzési eljárás
dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha az eljárás
dokumentációja nem rendelkezik valamely kérdésben, az alábbi eljárási rendet kell alkalmazni.
A

beszerzési

eljárás

(kiegészítő

tájékoztatásokkal)

véglegesült

ajánlati

felhívása

dokumentációja és mellékletei, a végleges aláírt szerződés, majd a Biztosító, mint nyertes
Ajánlattevő ajánlata és az általános szerződéses és különös feltételei. Ezen pont szerinti sorrend
azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum ellentmondás, vagy szabályozatlan
feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlat részeként szíveskedjenek
benyújtani a hatályos Általános Szerződéses Feltételeiket teljes terjedelemben.
1.1. Szerződő (k), biztosított (ak):
OROSHÁZA VÁROS Önkormányzata, (továbbiakban, mint AJÁNLATKÉRŐ)
1.2. Együttbiztosítottak:
LSD 1 sz. melléklet adatközlő, állat biztosítás esetében jelenleg nincs ilyen
1.2.1. Jognyilatkozatok, nyilatkozatok, dokumentumok rendje:
A Biztosított (ak) és az Társbiztosítottak közül az adott kárügyben érintett Biztosított
önkormányzat/cég/intézmény felelős képviselettel megbízott vezetője (is) hivatott eljárni.
1.3. Díjfizetés módja, gyakorisága:
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A Biztosító által kiállított számla ellenérben átutalással, éves ütemezésben.
1.4. Évfordulóra vonatkozó kikötések:
Évforduló: jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés
évfordulója (függetlenül az egyes becsatlakozó kötvények kockázatviselési kezdetétől) az
elsőként elinduló fedezeti rész kockázatviselésétől számított minden egész év.
1.5. Kockázatviselés kezdete és vége:
Jelen közbeszerzéssel megvásárolt valamennyi biztosítási szerződés tekintetében:


a kockázatviselés kezdete az egyes korábbi biztosítási szerződések évfordulója
(megszűnése), ami nem lehet korábban, mint 2017.09.01.



a kockázatviselés későbbi indulását az AJÁNLATKÉRŐ legkésőbb a
szerződéskötéskor bejelenti, ennek hiányában a kockázatviselés kezdő napja a
fentiekben megjelölt időpont.



a kockázatviselés vége:2020.08.31. 24:00

1.6. Biztosítási jogviszony tartama:
A biztosítási jogviszony határozott tartamra jön létre.
1.7. Képviselet, alkusz:
Az Optimális Biztosítási Kft, alkuszként, az AJÁNLATKÉRŐ megbízása alapján
állományápolási, kárrendezési feladatok ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet
tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos
jutalékra, kizárólag az Optimális Kft jogosult.
1.8. Kárstatisztika kiadása:
Az AJÁNLATKÉRŐ-nek, és a képviselőjének (alkusznak) a Biztosító köteles, a
biztosítás vonatkozásában biztosítási félévenként, a félév lezárását követően, 15 napon belül
részletes kárszámmal feltűntetett, a függő és a kifizetett károkat is tartalmazó a negyedévre
vonatkozó és göngyölt adatok (kárstatisztika) megadására.
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2. ÁLLATBIZTOSÍTÁS
2.1. Fedezetbe vonás kezdő időpontjai:
A biztosítási fedezet indulása: (vagyis az előzményszerződések megszűnésének
dátuma):
AJÁNLATKÉRŐ

Évforduló

Típus

Orosháza Város Önkormányzata

2018.01.01

Állatbiztosítás

2.2. Díjképzés:
Az ajánlattevő az 1 sz. melléklet adatközlőben felsorolt állatállományra kiterjedő
díjtételt ad meg, ami a szerződés fennállása alatt hatályos.
A biztosítási díj számítása: Biztosított állat (db) X biztosítási összeg (Ft/db) X a
megadott díjtétel képlettel történik.
A képletben szereplő adatokat, a díjtétel kivételével, az AJÁNLATKÉRŐ adja meg
minden adatközléskor.
2.3. Bírálati szempont:
Az egyes állatfajok megnevezéshez megadott díjtételek összeadódnak, nyertes az a
pályázó, akinek, a díjtételeinek az összege a legkisebb.
2.4. A biztosításba bevont állomány:
A biztosítás kialakítása keretjellegű. A kockázatviselés kezdetén az AJÁNLATKÉRŐ
tulajdonában lévő induló állomány, az 1 sz. melléklet adatközlő szerint.
A futamidő során, várhatóan bevonásra kerülő fajok/egyedek listáját is az 1. sz.
melléklet adatközlő tartalmazza. A futamidő alatt az jelenlegi biztosítási összeghez képest
+100% változás lehetséges.
2.5. Biztosítási összeg, és a biztosítás díja és a díjfizetés módja, gyakorisága:
A biztosítási összeg az állatok faj-és korcsoportonkénti nyilvántartási darabértékének és
a korcsoport állatlétszámának szorzata határozza meg, az adatközlő szerint.
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A Biztosító által kiállított pü-i bizonylat ellenében banki átutalással, éves ütemezésben,
történik a fizetés módja.
2.6. Állományváltozás kezelése:
Az AJÁNLATKÉRŐ, vagy megbízottja által történő adatszolgáltatás alapján a Biztosító
köteles:
•

szaporulat esetén a bejelentést követő nap 0 órától fedezetbe vonni,

•

csökkenés esetén a bejelentés napjától számítva a fedezetből kivonni.

•

a szaporulat és csökkenés következtében keletkező díjkülönbözetet az
éves elszámolásnál figyelembe kell venni.

2.7. A Biztosítás kockázati leírása:
Haszonállat biztosítás, mely az alábbi, az állatállományt érintő kockázatokra terjed ki:


elemi károk (tűz, villámcsapás, vihar, felhőszakadás, vezetéktörés,
jégverés, földcsuszamlás, sziklaomlás, ismeretlen üreg beomlása,
ismeretlen jármű ütközése, hónyomás)



katasztrófakárok (földrengés, árvíz)

- következtében történő elhullás káraira, valamint a fenti kockázatokból eredő
teljesítmény és/vagy termelés csökkenése és a biztosítás esemény következményeként
kárenyhítési célból a történő kényszervágás miatt jelentkező károkra és a gyógykezelés
költségeire.
A fentieken kívül biztosítási esemény, ha a szállító levéllel igazolt közúti szállítás során
a szállítóeszközt ért balesetből eredően az állat vagy állatállomány elpusztul vagy
kényszervágásra kerül sor, amennyiben az állat(ok) szállítása hatóságilag engedélyezett
járművön/járműben történt.
A Biztosító kártérítése ki kell, terjedjen a biztosítási esemény során, a
dokumentumokkal igazolt egyéb kapcsolódó (mellék) költségekre is (pl.: őrzési és fertőtlenítési
költségek).
2.8. Önrészesedés:
2.8.1. Típusa: levonásos
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2.8.2. Mértéke:


minden esetben: a kár 10% -a min. 50 000 Ft

2.9. Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek:
Az AJÁNLATKÉRŐ rendelkezésre bocsátja, az 1 sz melléklet adatközlőben rögzítve a
biztosítandó állatok állatokra vonatkozó, 3 éves időszakban bekövetkezett elhullások és
kényszervágások összesített adatait (3 éves átlag veszteséghányad), a biztosító kifejezett kérése
esetén az adott időszak összes kényszervágásának és hullamegsemmisítésének okiratit
bizonylatai) is.

2.9.1. Károk bejelentése:
Az állatokat érintő káresemény esetén a kárt az AJÁNLATKÉRŐ az észlelést követően
azonnal, de legkésőbb, 3 munkanapon belül bejelenti az alkusznak, aki bejelenti a biztosítónak.

2.9.2. Kárfelmérés

(kárügyintézés

megkezdése)

időtartamára

vonatkozó

feltételek:
Az AJÁNLATKÉRŐ kiköti, hogy bármely, a Biztosító egységéhez (iroda, fiók,
igazgatóság stb.) történő kárbejelentésének beérkezési dátuma, vagy az általa megbízottak
(alkusz vagy ügyvéd stb.) kárbejelentésének beérkezési dátuma /bejelentés módja: faxon,
személyesen, elektronikusan/ során a káresemény bejelentésétől a kárszemle felmérés
megkezdéséig (azaz a biztosító munkatársának a kárszemle helyszínén való megjelenése) eltelt
munkanapok száma: legfeljebb 5 munkanap lehet. A Biztosítottak a megadott, vagy vállalt
munkanapszám leteltéig kizárólag a kárenyhítési kötelezettségének mértékéig változtathatja
meg a kárkori állapotot. (Kivétel: abban az esetben, ha a károsodott vagyontárgy (ak)
felhasználható állapotba hozatalának késedelme közérdekeket sértene, akkor a Biztosított (ak),
az Együttbiztosítottak jogosultak műszakilag megfelelő módon rögzíteni a kárkori állapotot,
majd azonnal megkezdeni a helyreállítást.) A Biztosított kárbejelentés beérkezését követő, a
megadott, vagy vállalt munkanapszám letelte után a kárkori állapotot nem köteles (ek) tovább
változatlan állapotban fenntartani, annak helyreállítását megkezdhetik. Ezen időpont letelte
után a Biztosító által megszervezett szemle hiányában - a kár okának, a kár mértékének, a
jogalap tisztásának stb. a megállapítása során a Biztosító már nem hivatkozhat a helyreállított,
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vagy megváltozott, vagy az eltelt idő miatt már nem beazonosítható kárkori állapot miatti
kárkifizetési ellehetetlenülésre. Abban az esetben, ha a Biztosító a megadott, vagy vállalt
munkanapszám letelte után a kárfelmérést nem végezte el a kár mértékének megállapítására
köteles a Biztosított (ak) által benyújtott és rendelkezésre álló dokumentumok alapján.
2.9.3. Kárszámítás:
A Biztosító köteles minden kárügyben kárszámítást készíteni. A kárszámítást, annak
elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának (Alkusznak) megküldeni
köteles.
2.9.4. Kárkifizetési időtartam:
A biztosító adott kárügyben bekért legutolsó dokumentációjának bizonyított beérkezése
és a teljes kártérítési összeg utalása közötti időszak 8 munkanap.
2.9.5. Kárlezáró irat:
A Biztosító köteles minden kárügyben a kárlezáró dokumentumot készíteni, a kárlezáró
dokumentum annak elkészülte után, kérés nélkül az AJÁNLATKÉRŐ megbízottjának
(Alkusznak) megküldeni köteles. Ennek tartalmaznia kell amennyiben történt kártérítés, akkor
annak összegét, kifizetésének dátumát, amennyiben elutasítás történt, akkor ennek részletes
indoklását.

102

