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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:

2018.10.24

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház számára biztosítási szolgáltatások beszerzése. 1. rész: Vagyon- és 
felelősségbiztosítás I. All Risks vagyonbiztosítás Fedezeti körök: - Üvegtörés kárbiztosítás - 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 2. rész: 
Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása 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 Alkalmazott 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 közbeszerzés dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész XVII.fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján történt. 
Amennyiben valamely Ajánlattevő kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, abban az esetben is az 
értékelési tartomány legkedvezőbb értékéért járó pontot kapja. Alkalmazott értékelési módszer a nettó ajánlati ár esetén: Ajánlatkérő 
számára kedvezőbb a minél alacsonyabb ajánlati ár. Alkalmazott súlyszám: 95. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó 
képleteket a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KH 2016.12.21-i Útmutatója, KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklete szerint 

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:

55746

Az ajánlat értékelése: 1. Biztosítási összeg automatikus visszaállítása az I. All Risks vagyonbiztosítás esetén (Ft
): Súlyszám: 5 Értékelési pontszám: 0,00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 2. Ajánlati ár (
biztosítási díj 12 hónapra, Ft/év) Súlyszám: 95 Értékelési pontszám: 10,00 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 950,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 950,00

Szöveges értékelés:

950Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó 
kormányrendeletben előírtaknak. Ajánlat tartalmi elemei: 1. Biztosítási összeg automatikus visszaállítása az I. All Risks 
vagyonbiztosítás esetén (Ft): 100.000.000 Ft 2. Ajánlati ár (biztosítási díj 12 hónapra, Ft/év): 9.467.745 Ft

10337587444Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

DEK-635/2018.A szerződés száma:

1 - Vagyon- és felelősségbiztosításRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Az eljárás eredményes volt:

DEK-635/2018.A szerződés száma:

2 - Egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításaRész száma, elnevezése:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

A nyertes ajánlattevő nem von be erőforrást nyújtó szervezetet.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 1. eljárási részre egyetlen ajánlat érkezett, mely ajánlat érvényes volt.

10337587444Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

határozzuk meg. Fordított arányosítás: a hivatkozott melléklet A.1.ba) pontja szerint az értékelés módszere képlettel leírva: P=(A 
legjobb)/(A vizsgált )*(P max- P min)+P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála
felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes 
jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Alkalmazott értékelési 
módszer a Minőségi értékelési részszempont esetén: Biztosítási összeg automatikus visszaállítása a I. All Risks vagyonbiztosítás esetén
: 100 MFt – 250 MFt között arányosítás, nagyobb érték a kedvezőbb. Súlyszám: 5 Ennél az értékelési részszempontnál az 
Ajánlattevőnek arra kell megajánlást tennie, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén minimum mekkora összegű kárösszeg 
erejéig nem kerül csökkentésre a kárkifizetés összegével a biztosítási összeg a biztosítási időszak végéig, abban az esetben sem, ha a 
szerződő fél az időszaki biztosítási díjat nem egészíti ki. (lásd: Műszaki leírás >> Egyedi záradékok, megállapodások >> I. All Risks 
vagyonbiztosítás 8. pont) 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. Az értékelhető 
tartományon belüli (100 MFt és 250 MFt közötti) megajánlás esetén az értékelési pontszám kiszámítása során alkalmazandó képletet a
Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározásához” c. közleménye szerint határozza meg Ajánlatkérő. (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/
miniszterelnoksegi-utmutatok Pvizsgált=(A vizsgált-A legkedvezőtlenebb)/(A legkedvezőbb-A legkedvezőtlenebb)*(P max- P min)+P 
min P vizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a 
pontskála alsó határa (0 pont) A legkedvezőbb: az értékelhető tartomány felső értéke (250 millió Ft) A legkedvezőtlenebb: az 
értékelhető tartomány alsó értéke (100 millió Ft) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Amennyiben valamely ajánlattevő 
kedvezőbbet ajánl meg, mint az értékelési tartomány legkedvezőbb értéke, ajánlata abban az esetben is a maximális pontszámot, azaz 
10 pontot kap. Amennyiben Ajánlattevő a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb értéket ajánl meg, abban az esetben is az Ajánlatkérő által 
meghatározott értékelési tartomány legkedvezőbb szintjének értéke kerül a megadott képletbe behelyettesítésre. A fenti módszerekkel
értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a felhívásban megadott súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az össz-pontszáma a legnagyobb.

Igen
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A nyertes ajánlattevő nem von be erőforrást nyújtó szervezetet.

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az 1. eljárási részre egyetlen ajánlat érkezett, mely ajánlat érvényes volt.

10337587444Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

55748

Az eljárás 2. részére egyetlen ajánlat érkezett, mely érvényes volt. Az ajánlatok értékelése a 2. rész esetén a 
Kbt. 76. § (2) a) pontja szerint a legalacsonyabb ár alapján történt.

Szöveges értékelés:

Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó 
kormányrendeletben előírtaknak. Ajánlat tartalmi elemei: Ajánlati ár (biztosítási díj 12 hónapra, Ft/év): 33.000.000 Ft

10337587444Allianz Hungária Zrt., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

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 Kbt. 131. § (8) a) pontja alapján a szerződés a szerződéskötési moratórium lejárta előtt is megköthető.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.12.03Lejárata:2018.11.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

A nyertes ajánlattevő nem von be erőforrást nyújtó szervezetet.

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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

2018.11.22

2018.11.22
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