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Ajánlattételi felhívás

költségvetési szervEgyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

www.unideb.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 52258670Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Ajánlattételi felhívás

DEK-635/2018.: Biztosítási szolgáltatások (KEK)Közbeszerzés 
tárgya:

Debreceni EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000672452018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Debreceni Egyetem EKRSZ_
55562313

Debrecen HU321 4032

Egyetem Tér 1.

Dóka Edit

dokaedit@fin.unideb.hu +36 52512700/72173

Egyéb:
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HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

66515400-7

66515200-5

66510000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Vagyon- és felelősségbiztosításII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

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

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház telephelyei (a kockázatviselési helyeket lásd a Műszaki 
leírásban)

II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:13Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

66510000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Egészségügy

Szolgáltatás megrendelés

DEK-635/2018.: Biztosítási szolgáltatások (KEK)

DEK-635/2018.: Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház számára 1. rész: Vagyon- 
és felelősségbiztosítás I. All Risks vagyonbiztosítás II. Elektronikus berendezések All Risks biztosítása III. Kombinált 
felelősségbiztosítás 2. rész: Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása IV. Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása A 
további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

95Ajánlati ár (biztosítási díj 12 hónapra, Ft/év)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

I. All Risks vagyonbiztosítás Fedezeti körök: - Üvegtörés kár biztosítás - Küldöttrablás biztosítás - Jégverés és hónyomás biztosítás - 
Betöréses lopás és rablás biztosítás - Vandalizmus által okozott kár biztosítása - Közúti szállítás során bekövetkezett károk biztosítása -
Füst, korom és hő hatása által okozott kár biztosítása - Kisebb javítások és felújítások biztosítás - Villámcsapás okozta túlfeszültség 
elektromos gépekben és berendezésekben - - - Előgondoskodás - Sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében fellépő 
károk - Adathordozók adatok károsodása Kártérítési limitek: - Betöréses lopás- és rablásbiztosítás: 100.000.000,- Ft/kár/év - Üvegtörés:
5.000.000,- Ft/kár/év - Vandalizmus, betörési kísérlet: 50.000.000,- Ft/kár/év - Előgondoskodás: 200.000.000,- Ft/kár/év - 
Mellékköltségek: 100.000.000,- Ft/kár/év Önrészesedések: - Általános és nem nevesített esetekben: 50.000,- Ft/kár - Üvegtörés: nincs -
Vandalizmus, betörési kísérlet: 10%, de min. 10.000,- Ft/kár Biztosítási összeg mindösszesen: 32.418.889.000,- Ft II. Elektronikus 
berendezések All Risks biztosítása Fedezeti kör: - Villámcsapásból és Túlfeszültségből eredő károk biztosítása - Hordozható 
elektronikus eszközök telephelyen kívüli biztosítása - Elektronikus eszközök külső és belső okból bekövetkező törés kárának biztosítása
- Adathordozók adatok károsodása - Betöréses lopás és rablás károk biztosítása - Vandalizmus által okozott károk biztosítása - Füst, 
korom és hő hatása által okozott károk biztosítása - Előgondoskodás - Kisebb javítások és felújítások során bekövetkező károk 
biztosítása - Sztrájk, zavargás és polgári megmozdulás következtében fellépő károk fedezete Biztosított vagyontárgy/biztosítási összeg:
Biztosítási összeg mindösszesen: 828.779.000,- Ft Alkalmazottak saját tulajdonú számítástechnikai eszközei (első kockázati összeg): 
1.000.000,-Ft Adatok újrabeviteli költsége (első kockázati összeg): 5.000.000,-Ft Biztosított többletköltségek (első kockázati összeg): 
20.000.000,-Ft Önrészesedés: 50.000,- Ft/kár III. Kombinált felelősségbiztosítás Fedezeti körök: - Általános felelősségbiztosítás - Bérlői
és bérbeadói felelősségbiztosítás - Munkáltatói felelősségbiztosítás - Környezetszennyezési felelősségbiztosítás - Gyakorlati képzést 
szervezők felelősségbiztosítása Kártérítési limitek: Igényelt kombinált kártérítési limit: 100 000 000 Ft / kár és 100 000 000 Ft / év 
Szublimit az általános felelősségbiztosításra: 100 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/ év Szublimit a bérlői felelősségbiztosításra: 100 
000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év Szublimit a bérbeadói felelősségbiztosításra: 100 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év Szublimit 
munkáltatói felelősségbiztosításra: 100 000 000 Ft/kár és 100 000 000 Ft/év Szublimit a környezetszennyezési felelősségbiztosításra: 
10 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft /év Gyakorlati szakképzést szervezők felelősségbiztosításra: 10 000 000 Ft/kár és 10 000 000 Ft/év
Vállalt (levonásos) önrészesedés káreseményenként: - dologi károk esetében: 10 % de min. 10 000,-Ft - személyi sérüléses károk 
esetén: önrész nélkül A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház telephelyei (a kockázatviselési helyeket lásd a Műszaki 
leírásban)

Igen

Igen

Biztosítási összeg automatikus visszaállítása a I. All Risks vagyonbiztosítás esetén
(min. 100 MFt, max. 250 MFt körösszeg erejéig)

5

Nem

Igen

13

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

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlati ár (biztosítási díj 12 hónapra, Ft/év)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

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

Biztosított tevékenységek: A. Járóbeteg ellátás B. Fekvőbeteg ellátás C. 1 napos sebészeti ellátás D. Klinikai kutatás, 
gyógyszervizsgálat E. Intézményüzemeltetési felelősség F. Egészségügyi alapellátás (védőnői ellátás, iskola- és ifjúságorvoslás, 
iskolafogászat, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, felnőtt- és gyermekorvosi/fogászati) G. Diagnosztika H. Gyógyászati 
ellátások Alkalmazotti létszám: 2172 fő. Igényelt kártérítési limitek: Kártérítési limit (A+B+C+E+F+G+H): 10.000.000 Ft/kár, 
50.000.000 Ft/év Kártérítési limit (D): 5.000.000 Ft/kár, 10.000.000 Ft/év Önrészesedés: 10 %, de minimum 50.000 Ft. A további 
részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU321 Hajdú-Bihar

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

66512220-0

66510000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

A II.2.7) pontban jelzett 13 hónap biztosítási időszak 2018. december 01-jétől kezdődik. Amennyiben a szerződés megkötésére 2018. 
november 30-ig nem kerül sor, akkor a biztosítási időszak kezdete a szerződéskötés napját követő hónap 1. napja. A kockázatviselés 
időtartama: a kockázatviselés kezdetétől számítva 2019. 12. 31-ig tart.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Nem

Debreceni Egyetem Kenézy Egyetemi Kórház telephelyei (a kockázatviselési helyeket lásd a Műszaki 
leírásban)

Igen

Nem

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e 
megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 
mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor 
is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat 
tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire. Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek 
figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére is. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált 
változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Ajánlattevő köteles a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 13. §-a szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni (az EKR-ben).

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Mindegyik rész esetén: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) 
bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során 
következett be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A II.2.7) pontban jelzett 13 hónap biztosítási időszak 2018. december 01-jétől kezdődik. Amennyiben a szerződés megkötésére 2018. 
november 30-ig nem kerül sor, akkor a biztosítási időszak kezdete a szerződéskötés napját követő hónap 1. napja. A kockázatviselés 
időtartama: a kockázatviselés kezdetétől számítva 2019. 12. 31-ig tart.

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

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

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban: 13

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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1. rész esetén: M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három évben 
teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan vagyonbiztosítási 
szolgáltatási referenciával, amely(ek)ben a biztosítandó vagyon értéke eléri összesen a 20 milliárd Ft értéket. 2. rész esetén: M.1.) 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három évben teljesített, de legfeljebb 
hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan egészségügyi szolgáltatói 
felelősségbiztosítási referenciával, amelyet összesen legalább 1000 fő alkalmazotti létszámot elérő szerződő féllel kötöttek. Mindkét 
rész esetén: Az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya (1. rész esetén: 
vagyonbiztosítás, 2. rész esetén: egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztostás) szerinti szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis 
az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő érték több referencia összértékével is teljesíthető. Mindkét részre történő ajánlattétel 
esetén elfogadható ugyanazon szerződés alapján teljesített referencia bemutatása is, feltéve, hogy abból az M.1.) alkalmassági 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az ajánlattételi felhívás megküldését (
lásd V. 3. pont) megelőző három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással vagy az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet által aláírt referencia nyilatkozattal. A referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi 
adatokat: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), - a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), - a 
szolgáltatás tárgya (azokkal az adatokkal, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható), - a
szolgáltatás mennyiségi adatai, - referenciáról információt nyújtó személy neve és elérhetősége, - teljesítés aránya (közös ajánlattétel 
esetén), - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Kapacitásbiztosító 
szervezetek: A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni 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. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdéseire. Az alkalmassági feltétel igazolásának teljesítési
rendje: Az M.1.) alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint ajánlattevőnek elegendő 
nyilatkoznia arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelménynek eleget tesz, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ebben az esetben ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait/nyilatkozatait az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő ugyanakkor – saját választása alapján – 
az M.1.) alkalmassági követelmény teljesítésének igazolásait benyújthatja az ajánlatához is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban benyújtják az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat, 
akkor azok ismételt benyújtására ajánlatkérő nem hívja fel az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbbnek ítélt egy vagy több 
ajánlattevőt, és szükség szerint rendel el hiánypótlást vagy felvilágosítást kérést. AK az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve 
azok értékét külföldi pénznemben történő megadás esetén forintra számolja át a felhívás megküldésének napján érvényes, a referencia
esetén a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az ajánlatban szereplő
, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé 
kell csatolni.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt. V.2.) pont folytatása: 18. 
Biztosítási képviselet: A biztosítási szerződéses jogviszonyban az AK képviseletére és a biztosítási szerződés kezelésére a Regionális 
Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő, biztosítási alkusz lett az AK részéről megbízva. 19. Értékelés az 1. rész 
esetén: Adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont. Módszerek: Az ajánlati ár esetén fordított arányosítást alkalmaz Ajánlatkérő. A „
Biztosítási összeg automatikus visszaállítása a I. All Risks vagyonbiztosítás esetén” minőségi szempont értékelési módszere: 
arányosítás minimum 100 millió Ft, max. 250 millió Ft kárösszeg között, előny a magasabb érték. A 250 millió Ft kárösszeget elérő és 
e feletti megajánlás esetén maximális pontszámot (10 pont) kap Ajánlattevő, 100 millió Ft kárösszeg és ez alatti megajánlás esetén 
minimális pontszámot (0 pont) kap Ajánlattevő. További szabályok a közbeszerzési dokumentumokban. 20. A 2. rész esetén Ajánlatkérő
indokolatlannak tartja, hogy az ajánlati áron kívül más értékelési szempontot is alkalmazzon, mivel az ajánlati áron kívüli más 
értékelési részszempont alkalmazása nem jelentene további lényeges minőségi előnyt az Ajánlatkérő részére. A biztosítási feltételek az
Ajánlatkérő által előre determináltak, a kártérítési limitek, önrészek előre meghatározásra kerültek a kiírásban, a kiírás nem ad 
lehetősége opcionális fedezetekre, ezért nincs más olyan objektíven mérhető paraméter, amelyre vonatkozóan érdemes és célszerű 
lenne értékelési részszempontot alapítani. 21. Ajánlattevő szakmai ajánlatként csatolja díjtájékoztatóját (díjkalkulációját), melynek 
tételesen tartalmaznia kell az egyes biztosított tevékenységek biztosítási díjait. 22. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés 
a) pontban foglalt körülménynek minősül a munkáltatói felelősségbiztosítás kapcsán Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi 
Kórháznak a tárgyi szerződés időtartama alatti +/-10%-kal történő alkalmazotti létszámváltozása és +/-10%-kal történő vagyonérték 
változása. 23. Irányadó jog: a felhívás megküldésének napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételt.
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IV.2.2) Ajánlattételi határidő

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

NemKeretmegállapodás több ajánlattevővel

NemKeretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindegyik rész esetén: A biztosítási díjak naptári negyedévente előre, a díjbekérő (számla) kézhezvételének napját követő 30 napon 
belül magyar forintban, banki átutalással, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal kerülnek kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (
1), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 2017. évi CL. 
törvényben foglaltak figyelembe vételével. Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. Késedelmi kötbér: Vetítési alapja és 
mértéke: az érintett módozat egyhavi biztosítási díj 1 %-a/nap. A kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, ezt meghaladó 
késedelem esetén rendkívüli felmondás. További feltételeket a szerződéstervezet tartalmaz.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

feltételben előírt követelménynek történő megfelelés megállapítható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés 
tárgyán kívül egyéb szolgáltatásokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szolgáltatások 
szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben ajánlattevő vagy az 
alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban/nyilatkozatban szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját 
teljesítés arányát veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági 
szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK, hiánypótlás: HP 1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017.(XII.19.) Korm
. r. az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. AT-ktől az 
EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg. 2. 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT – közös ajánlattétel esetén valamennyi AT -, illetve adott esetben az ajánlatban
aláíró, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő aláírásra jogosult képviselőjének a 2006. évi V. tv 9. § (1) szerinti 
aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba
foglalt meghatalmazást. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 3. Amennyiben bármely, az 
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt AT felelős magyar nyelvű 
fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége AT felelőssége. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a felelős 
fordítás tekintetében AT-nek nyilatkoznia kell. 4. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és a Kbt. 114. § (2) szerint, továbbá a 
Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjai tekintetében. 5. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) szerint arról, hogy alk. igazoló szervezetet 
von-e be az eljárásba. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. Amennyiben AT kapacitást biztosító 
szervezetet vesz igénybe, úgy a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 67. § (3) alapján kell eljárnia. 6. AK a Kbt. 71. § szerinti HP-re 
biztosít lehetőséget. AK a Kbt.71. § (6) alapján nem rendel el újabb HP-t arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az 
ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb
HP. 7. AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak 
tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. § szerint. 9. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak 
felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepel a Kbt. 68. § (4) szerinti összes adat. Az ajánlati árat 12 hónapra vonatkozóan 
egy összegben kell megadni a felolvasólapon. 10. Ha az AK az Összegzésben a 2. legkedvezőbb AT-t is meghatározza, akkor a 
nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített szervezettel köti meg a 
szerződést. 11. A tárgyi eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. r. hatálya alá tartozik. 12. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 114. 
§ (8) teljesülése esetén AK köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja 
szerinti eredménytelenségi okot. 14. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 113. § (2) alapján az eljárásban kizárólag azok a gazd
. szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az AK az ajánlattételi felhívást megküldte. Bármely gazd. szereplő, amelynek az AK az
ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazd. szereplővel is, amelynek az AK nem küldött 
felhívást. Az AK az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazd. szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére a felhívást.
15. Amennyiben AT, alvállalkozó, vagy az alk. igazolására igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - 
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 16. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: 
OO707. 17. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5)-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Technikai okokból
(karakterkorlát) a felhívás ezen pontjának folytatását lásd a III.1.2.) pontban.

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő: 2018.11.05 11:00

HU

60

2018.11.05 13:00

Nem




