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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.dmrvzrt.hu/hu/FooldalA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.drv.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Csoportos élet- és balesetbiztosításKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000511472022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

11226002214

Tanácsház Utca 7

Siófok HU232 8600

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.drv.hu/

Igen

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.dmrvzrt.hu/hu/Fooldal

Nem
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II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

https://www.univerzalbeszerzo.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:+36 203441802Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://trvzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.ervzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

11069186205

Tardonai Út 1

Kazincbarcika HU311 3700

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.ervzrt.hu/

Nem

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

11265832216

Kossuth Lajos Út 5

Szolnok HU322 5000

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://trvzrt.hu/

Nem

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

25719499243

Hamzsabégi Út 37

Budapest HU11 1114

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

https://www.univerzalbeszerzo.hu/
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

86A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 086-233349A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az Ajánlatkérők (mint Szerződők) a jelen közbeszerzési eljárás keretén belül vásárolják meg a csoportos élet- és balesetbiztosítás 
fedezetét. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Csoportos élet- és balesetbiztosítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

Második rész XV. fejezete

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arány. 
1. Ajánlati ár: 
Az ajánlattevő megajánlása: nettó 14 920 361 Ft, amelyre az ajánlattevő az értékelés módszere alapján 10 
pontot kap, amely a súlyszámmal (93) szorozva 604,29 pont. 
2. A kárfeldolgozás Biztosító általi megkezdésének időpontja a kárbejelentés beérkezésétől számítottan, a 
szerződésben részletezettek szerint: 
Az ajánlattevő megajánlása: 1 munkanap, amelyre az ajánlattevő az értékelés módszere alapján 10 pontot 
kap, amely a súlyszámmal (4) szorozva 40 pont. 
3. Biztosító dedikált kapcsolattartó biztosítását vállalja a szerződés teljes időtartama alatt: 
Az ajánlattevő megajánlása: igen, amelyre az ajánlattevő az értékelés módszere alapján 10 pontot kap, amely a 
súlyszámmal (3) szorozva 30 pont. 
Az ajánlattevő összpontszáma: 674,29 pont.

Szöveges értékelés:

674.29UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arány. 
1. Ajánlati ár: 
Az ajánlattevő megajánlása: nettó 9 694 842 Ft, amelyre az ajánlattevő az értékelés módszere alapján 10 
pontot kap, amely a súlyszámmal (93) szorozva 930 pont. 
2. A kárfeldolgozás Biztosító általi megkezdésének időpontja a kárbejelentés beérkezésétől számítottan, a 
szerződésben részletezettek szerint: 
Az ajánlattevő megajánlása: 3 munkanap, amelyre az ajánlattevő az értékelés módszere alapján 0 pontot kap, 
amely a súlyszámmal (4) szorozva 0 pont. 
3. Biztosító dedikált kapcsolattartó biztosítását vállalja a szerződés teljes időtartama alatt: 
Az ajánlattevő megajánlása: igen, amelyre az ajánlattevő az értékelés módszere alapján 10 pontot kap, amely a 
súlyszámmal (3) szorozva 30 pont. 
Az ajánlattevő összpontszáma: 960 pont.

Szöveges értékelés:

960.00Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, 
az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és 
tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár: nettó 14 920 361 Ft 
2. A kárfeldolgozás Biztosító általi megkezdésének időpontja a kárbejelentés beérkezésétől számítottan, a szerződésben 
részletezettek szerint: 1 munkanap 
3. Biztosító dedikált kapcsolattartó biztosítását vállalja a szerződés teljes időtartama alatt: igen

10491984444UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Magyarország 1082 Budapest, Baross Utca 1

Az alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, 
az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és 
tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, 
a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár: nettó 9 694 842 Ft 
2. A kárfeldolgozás Biztosító általi megkezdésének időpontja a kárbejelentés beérkezésétől számítottan, a szerződésben 
részletezettek szerint: 3 munkanap 
3. Biztosító dedikált kapcsolattartó biztosítását vállalja a szerződés teljes időtartama alatt: igen

10389395444Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt, Magyarország 1091 Budapest, Üllői Út 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 9 694 842 Ft. 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó 
jogszabályok, az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok 
formailag és tartalmilag megfelelőek, teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá 
megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

10389395444Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt, Magyarország 1091 Budapest, Üllői Út 1

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
A 3. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza, amely során a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 2. 
melléklete szerinti pontkiosztási módszernek megfelelően, az alábbiak szerint értékeli a részszempontot: 
„Igen” válasz – 10 pont. 
„Nem” válasz – 0 pont. 
A pontszám szorzásra kerül a súlyszámmal.

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

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

El nem bírált ajánlatok a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel: 
• CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1097 Budapest Könyves Kálmán Krt. 11. B épület) 
• Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest Teréz Körút 42-44.) 
• Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.)

VI.1.10) További információk:

2022.06.30VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2022.06.30VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel el nem bírált ajánlattevők nem kerültek feltüntetésre az eredeti összegezésben.

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződéskötési moratórium időtartama a Kbt. 48. § (3) bekezdésére tekintettel került megállapításra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.11Lejárata:2022.07.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2022.06.30

2022.06.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2022.06.30 16:36:08 Petras.Zsuzsa

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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