
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkér  
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felel s összes ajánlatkér t) 
Hivatalos név: DRV Dunántúli Regionális Vízm  Zrt. 
Postai cím: Tanácsház utca 7. 
Város: Siófok Postai irányítószám:8600 
 
Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízm  Zrt. 
Postai cím: Kodály Zoltán út 3. 
Város: Vác Postai irányítószám:2600 
 
Hivatalos név: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízm vek Zrt. 
Postai cím: Tardonai út 1. 
Város: Kazincbarcika Postai irányítószám:3700 
 
Hivatalos név: TRV Tiszamenti Regionális Vízm vek Zrt 
Postai cím: Kossuth L. utca 5. 
Város: Szolnok Postai irányítószám: 5000 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1)  A  közbeszerzés  tárgya:  „A  DMRV  Zrt.,  a  DRV  Zrt.,  az  ÉRV  Zrt.  és  a  TRV  Zrt.  részére  vagyon-  és kombinált 

felel sségbiztosítási, csoportos élet- és balesetbiztosítási, valamint D&O fedezetére irányuló biztosítási szolgáltatások 

beszerzése.” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A DMRV Zrt., a DRV Zrt., az ÉRV Zrt. és a TRV Zrt. részére a következ  3+1 éves id szakra vagyon- és kombinált 

felel sségbiztosítási, csoportos élet- és balesetbiztosítási, valamint D&O fedezetére irányuló biztosítási szolgáltatások beszerzése. 

 

1. rész 

A biztosítási fedezet alatt a Szerz /Biztosított(ak) alkalmazásában álló természetes személyek létszáma értend . A Biztosított(ak) 

létszáma 1077 f  + 30 % opciós mennyiség. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

2. rész 

A Biztosított(ak) az Ajánlatkér  szervezet mindenkori vezet  tisztségvisel i, vezet  állású munkavállalók és felügyel bizottsági 

tagjai. A vezet  tisztségvisel k és a felügyel bizottsági tagok a biztosítottságuk ellenére a szerz désben konkrétan nem kerülnek 

nevesítésre. Felel sségbiztosítás mértéke: 2 Mrd Ft/kár/év limittel. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

3. rész 



A Ajánlatkér  vagyon és felel sségi kockázatokat kíván biztosítással lefedni. A vagyonbiztosításon belül a Szerz /Biztosított által 

feladni kívánt összes vagyontárgy szumma értéke el gondoskodási és mellékköltségi tartalékkal együtt: 133,5 Mrd Ft + 30 % opciós 

mennyiség. 

A felel sségbiztosítás tekintetében általános, bérl i, szolgáltatói, munkáltatói, környezetszennyezési és szakmai felel sségbiztosítási 

fedezetet kívánnak megvásárolni. A kombinált limit évente/káronként 200 millió Ft. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

4. rész 

A biztosítási fedezet alatt a Szerz /Biztosított(ak) alkalmazásában álló természetes személyek létszáma értend . A Biztosított(ak) 

létszáma 1901 f  + 10 % opciós mennyiség. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

5. rész 

A Biztosított(ak) az Ajánlatkér  szervezet mindenkori vezet  tisztségvisel i, vezet  állású munkavállalók és felügyel bizottsági 

tagjai. A vezet  tisztségvisel k és a felügyel bizottsági tagok a biztosítottságuk ellenére a szerz désben konkrétan nem kerülnek 

nevesítésre. Felel sségbiztosítás mértéke: 500 millió Ft/kár/év limittel. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

6. rész 

A Ajánlatkér  vagyon és felel sségi kockázatokat kíván biztosítással lefedni. A vagyonbiztosításon belül a Szerz /Biztosított által 

feladni kívánt összes vagyontárgy szumma értéke el gondoskodási és mellékköltségi tartalékkal együtt: 108,8 Mrd Ft + 30 % opciós 

mennyiség. 

A felel sségbiztosítás tekintetében általános, bérl i, szolgáltatói, munkáltatói, környezetszennyezési és szakmai felel sségbiztosítási 

fedezetet kívánnak megvásárolni. A kombinált limit évente/káronként 200 millió Ft. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

7. rész 

A biztosítási fedezet alatt a Szerz /Biztosított(ak) alkalmazásában álló természetes személyek létszáma értend . A Biztosított(ak) 

létszáma 1206 f  +30 % opciós mennyiség. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

8. rész 

A Biztosított(ak) az Ajánlatkér  szervezet mindenkori vezet  tisztségvisel i, vezet  állású munkavállalók és felügyel bizottsági 

tagjai. A vezet  tisztségvisel k és a felügyel bizottsági tagok a biztosítottságuk ellenére a szerz désben konkrétan nem kerülnek 

nevesítésre. Felel sségbiztosítás mértéke: 2 Mrd Ft/kár/év limittel. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

9. rész 

A Ajánlatkér  vagyon és felel sségi kockázatokat kíván biztosítással lefedni. A vagyonbiztosításon belül a Szerz /Biztosított által 

feladni kívánt összes vagyontárgy szumma értéke el gondoskodási és mellékköltségi tartalékkal együtt: 66 Mrd Ft + 30 % opciós 

mennyiség. 

A felel sségbiztosítás tekintetében általános, bérl i, szolgáltatói, munkáltatói, környezetszennyezési és szakmai felel sségbiztosítási 

fedezetet kívánnak megvásárolni. A kombinált limit évente/káronként 200 millió Ft. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

10. rész 



A biztosítási fedezet alatt a Szerz /Biztosított(ak) alkalmazásában álló természetes személyek létszáma értend . A Biztosított(ak) 

létszáma 1450 f  + 30 % opciós mennyiség. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

11. rész 

A Biztosított(ak) az Ajánlatkér  szervezet mindenkori vezet  tisztségvisel i, vezet  állású munkavállalók és felügyel bizottsági 

tagjai. A vezet  tisztségvisel k és a felügyel bizottsági tagok a biztosítottságuk ellenére a szerz désben konkrétan nem kerülnek 

nevesítésre. Felel sségbiztosítás mértéke: 2 Mrd Ft/kár/év limittel. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

 

12. rész 

A Ajánlatkér  vagyon és felel sségi kockázatokat kíván biztosítással lefedni. A vagyonbiztosításon belül a Szerz /Biztosított által 

feladni kívánt összes vagyontárgy szumma értéke el gondoskodási és mellékköltségi tartalékkal együtt: 24,3 Mrd Ft +30 % opciós 

mennyiség. 

A felel sségbiztosítás tekintetében általános, bérl i, szolgáltatói, munkáltatói, környezetszennyezési és szakmai felel sségbiztosítási 

fedezetet kívánnak megvásárolni. A kombinált limit évente/káronként 200 millió Ft. 

A részletes szakmai feltételeket az ajánlattételi szakasz dokumentumaiban szerepl  m szaki leírás tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

Az eljárás a Kbt. Második része szerint hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, a Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján, 

mivel a részajánlatok tekintetében személyes konzultáció/egyeztetés szükséges Ajánlattev kkel az Ajánlatkér  számára 

legoptimálisabb feltételek, szolgáltatások és díjak meghatározása tekintetében. 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 243–506865 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: 1 18322/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illet leg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az el zetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltér  kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér  módon történ  rendelkezésre bocsátásának indoka: 

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 



A szerz dés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: A DMRV Zrt. részére csoportos élet- és 
balesetbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Generali Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Adószáma: 10308024-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 2.658.704 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 13.728.196 HUF/év 

 
3. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 6.216.259 HUF/év 

 
4. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 



Adószáma: 10491984-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 3.153.456 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Generali Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Adószáma: 10308024-4-44. 
Az ellenszolgáltatás összege:2.658.704 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 



Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: A DMRV Zrt. részére D&O 
felel sségbiztosítás beszerzése  
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 4.900.000 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      



 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
Az ellenszolgáltatás összege:4.900.000 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [3] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: A DMRV Zrt. részére vagyon- és kombinált 
felel sségbiztosítás beszerzése  
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 95.680.000 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 79.258.850 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 



 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
Az ellenszolgáltatás összege:79.258.850 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [4] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: A DRV Zrt. részére csoportos élet- és 
balesetbiztosítás beszerzés 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  



 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Generali Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Adószáma: 10308024-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 11.499.062 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 25.791.818 HUF/év 

 
3. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 7.489.469 HUF/év 

 
4. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Adószáma: 10491984-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 5.866.608 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 



(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Adószáma: 10491984-4-44. 
Az ellenszolgáltatás összege:5.866.608 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 



 
A szerz dés száma: [5] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: A DRV Zrt. részére D&O 
felel sségbiztosítás beszerzése  
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 2.100.000 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

 

  

     



összegei 

ajánlattev nként: 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44. 
Az ellenszolgáltatás összege:2.100.000 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [6] Rész száma: 2 [6] Elnevezés: A DRV Zrt. részére vagyon- és kombinált 
felel sségbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 



V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 137.950.000 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 152.351.209 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 



V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
Az ellenszolgáltatás összege: 137.950.000 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [7] Rész száma: 2 [7] Elnevezés:  Az  ÉRV  Zrt.  részére  csoportos  élet-  és  
balesetbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 



Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Generali Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Adószáma: 10308024-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 7.037.195 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 15.783.887 HUF/év 

 
3. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 6.143.200 HUF/év 

 
4. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Adószáma: 10491984-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 3.602.688 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 



 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Adószáma: 10491984-4-44. 
Az ellenszolgáltatás összege:3.602.688 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [8] Rész száma: 2 [8] Elnevezés:  Az  ÉRV  Zrt.  részére  D&O  
felel sségbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  



 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 
1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 4.720.000 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 



Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
Az ellenszolgáltatás összege: 4.720.000 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [9] Rész száma: 2 [9] Elnevezés: Az ÉRV Zrt. részére vagyon- és kombinált 
felel sségbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 



A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 
1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 28.560.000 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 26.659.103 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
Az ellenszolgáltatás összege: 26.659.103 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 



V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [10] Rész száma: 2 [10] Elnevezés: A TRV Zrt. részére csoportos élet- és 
balesetbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Generali Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 



Adószáma: 10308024-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 6.513.046 HUF/év 

 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 18.641.925 HUF/év 

 
3. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 7.209.840 HUF/év 

 
4. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Adószáma: 10491984-4-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 4.264.680 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 



V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 1. 
Adószáma: 10491984-4-44. 
Az ellenszolgáltatás összege:4.264.680 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [11] Rész száma: 2 [11] Elnevezés: A TRV Zrt. részére D&O 
felel sségbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 3.200.000 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
Az ellenszolgáltatás összege:3.200.000 HUF/év 
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 



A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
A szerz dés száma: [12] Rész száma: 2 [12] Elnevezés: A TRV Zrt. részére vagyon- és kombinált 
felel sségbiztosítás beszerzése 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerz dés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k 2 

Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tev k 

Ajánlattev k neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Groupama Biztosító Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1.C. „A” ép. 
Adószáma: 10207349-2-44. 
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 27.940.000 HUF/év 



 
2. számú ajánlat 
Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
 
Az ajánlat számszer síthet  értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
 

Értékelési szempont HUF/év Ajánlat 
Ajánlati ár (nettó) 25.696.994 HUF/év 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev  neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

  

Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 
 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 
szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattev nként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa: 2 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Az ajánlattev  neve: Allianz Hungária Zrt. 
Az ajánlattev  székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 
Adószáma: 10337587-4-44.  
Az ellenszolgáltatás összege: 25.696.994 HUF/év  
 
Indokolás: Az ajánlattev  az ajánlatkér i el írásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelel  ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban el írt kötelezettségeket teljesítette, a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket igazolta, valamint az ajánlattev  
ajánlata a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel 
is megfelel . 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  alvállalkozót kíván 
igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattev  alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek 2 



Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattev  ajánlatában: 

Az er forrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattev  ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tev k 2 

Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 
VI. szakasz: Kiegészít  információk 
VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerz déskötési moratórium id tartama 

Kezdete: (2018/04/11) / Lejárata: (2018/04/23) 

Az eljárás 2, 5, 8, 11 része vonatkozásában 131. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szerz déskötési moratórium nem alkalmazandó. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id pontja: (2018/04/10) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének id pontja: (2018/04/10) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának id pontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének id pontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának id pontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének id pontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 
A felel s akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységr l szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (6) 

bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az összegezést ezúton ellenjegyzem: 
Név: dr. Vörös Katalin 
Lajstromszám: 00441 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A. 
E-mail cím: kozbeszerzes@ratkynet.hu 
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