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II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1. Szívességi kárfelvétel telepítése (3-10 db) : 3 2. Kárszemle megkezdésének 
vállalt határideje (4-24 munkaóra): 24 3. Ajánlati ár mindösszesen (Ft/év): 5.261.358 Ft Alkalmasság indoklása: ajánlattevő a 

10456017444UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

1 - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CascoRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

165A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 164-402854A 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

DEK-797/2019.: Debreceni Egyetem részére biztosítási szolgáltatások beszerzése. 1. rész: Flotta kötelező gépjármű-felelősség 
biztosítás és casco biztosítás. Jelenlegi mennyiségi adatok: KGFB: 166 db Casco: 21 db Összesen: 187 db 2. rész: Vagyon-, felelősség- 
és egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás Mennyiségi adatok: Vagyonbiztosítás: Jelenlegi biztosítási összegek: Vagyon:
239 695 577 619 Ft ELBER: 8 600 938 276 Ft Szállítmány: 5 millió Ft/kár/év Kombinált felelősség: 100 millió Ft/kár, 100 millió Ft/év 
Költségvetési bevételek összesen (2018. évi): 181 766 906 539 Ft Alkalmazottak száma: 9430 fő EÜ felelősségbiztosítás (Klinikai 
Központ): 20 millió Ft/kár, 100 millió Ft/év EÜ felelősségbiztosítás (Kenézy Egyetemi Kórház): 10 millió Ft/kár, 50 millió Ft/év 3. rész: 
Keret utasbiztosítás szolgáltatás Mennyiségi adatok: Utasnapok száma: 17 000 db

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

Nem von be.

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:

Ellenszolgáltatás összege: 5.261.358 Ft/év. A teljes szerződéses időszakra vetítve (36 hónap): 15.784.074 Ft. Indoklás: 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak, és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

10456017444UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74

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)

1.) Nettó ajánlati ár (mindegyik részajánlattétel esetén): Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az alacsonyabb 
érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: 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 legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlati árat 12 hónapra vonatkozóan egy összegben kell megadni a felolvasólapon Ft/év 
mértékegységben, opciós mennyiségi növekedés nélküli értékben. A megajánlás értéke pozitív egész számban értendő. 2.) Minőségi 
értékelési részszempontok: Minőségi értékelési részszempontok 1., Szívességi kárfelvétel telepítése: A jogalap nélküli kárügyek 
esetében, Magyarország területén bevállalt szívességi kárfelvételek darabszáma éves viszonylatban. Adható megajánlás: 3 - 10 darab, 
ahol maguk a megadott értékek, illetve ezen értékek közötti valamennyi egész számra tett megajánlás érvényes Értékelési módszer: 
egyenes arányosítás. Megajánlás mértékegysége: db Súlyszám: 5 2., Kárszemle megkezdésének vállalt határideje: a Biztosítóba 
történő kárbejelentés dátumától számítottan, a kárszemle megkezdésére vállalt határidő Adható megajánlás: 4 - 24 munkaóra, ahol 
maguk a megadott értékek, illetve ezen értékek közötti valamennyi egész számra tett megajánlás érvényes Értékelési módszer: 
fordított arányosítás Megajánlás mértékegysége: munkaóra Súlyszám: 5

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:

Az ajánlat értékelése: 1. Szívességi kárfelvétel telepítése Értékelési pontszám: 0 pont Súlyszám: 5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 0 pont 2. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje Értékelési pontszám: 0 
pont Súlyszám: 5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0 pont 3. Ajánlati ár mindösszesen (Ft/év): 
Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 90 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 900 pont

Szöveges értékelés:

900UNIQA Biztosító Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta az ajánlati 
felhívásban előírt alkalmassági feltétel teljesítését.
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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)

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:

Az ajánlat értékelése: 1. Szívességi kárfelvétel telepítése Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 5 Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 2. Kárszemle megkezdésének vállalt határideje Értékelési pontszám: 
7,5 pont Súlyszám: 3 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 22,5 pont 3. Kárelőleg kifizetésére vállalt %-os 
mérték: Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 2 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 20 pont 4. Nettó 
ajánlati ár mindösszesen (Ft/év): Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 90 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 900 pont

Szöveges értékelés:

992.5Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1. Szívességi kárfelvétel telepítése (3-10 db): 10 2. Kárszemle megkezdésének 
vállalt határideje (4-24 munkaóra): 9 3. Kárelőleg kifizetésére vállalt %-os mérték (25-75 %): 75% 4. Ajánlati ár mindösszesen (Ft
/év): 141.357.071 Ft Alkalmasság indoklása: ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltétel teljesítést.

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

Az eljárás eredményes volt:

2.A szerződés száma:

2 - Vagyon-, fel. és eg.ügyi szolg., szakmai fel.bizt.Rész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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Az ajánlat értékelése: 1. A pótdíj nélküli, egyszeri kinttartózkodás hosszára tett megajánlás mértéke napokban Szöveges értékelés:

1000Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1. A pótdíj nélküli, egyszeri kint tartózkodás hosszára tett megajánlás mértéke (
90-180 nap): 180 nap 2. Kárügyintézés megkezdésének vállalt határideje (4-24 munkaóra): 4 munkaóra 3. Ajánlati ár 
mindösszesen (Ft/év): 3.910.000 Ft Alkalmasság indoklása: ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően igazolta az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltétel teljesítést.

10389395444Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt, 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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3.A szerződés száma:

3 - Keret utasbiztosítási szolgáltatásRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

Nem von be.

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:

Ellenszolgáltatás összege: 141.357.071 Ft/év. A teljes szerződéses időszakra vetítve (36 hónap): 424.071.213 Ft. Indoklás: 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak, és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. Az eljárásra egyetlen ajánlat érkezett, mely 
érvényes volt.

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

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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:

Nem von be.

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:

Ellenszolgáltatás összege: 3.995.000 Ft/év. A teljes szerződéses időszakra vetítve (36 hónap): 11.985.000 Ft. Indoklás: 
Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó kormányrendeletekben 
leírtaknak, és ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

10389395444Aegon Magyarország Általános Biztosító zrt, 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)

1.) Nettó ajánlati ár (mindegyik részajánlattétel esetén): Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az alacsonyabb 
érték a kedvezőbb: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P max- P min)+P min P: 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 legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az ajánlati árat 12 hónapra vonatkozóan egy összegben kell megadni a felolvasólapon Ft/év 
mértékegységben, opciós mennyiségi növekedés nélküli értékben. A megajánlás értéke pozitív egész számban értendő. 2., Minőségi 
értékelési részszempontok 1. A pótdíj nélküli, egyszeri kinttartózkodás hosszára tett megajánlás mértéke napokban: a Biztosító adott 
biztosított kapcsán egyszerre, annak megszakítás nélküli, kiutazása és kinttartózkodási idejére vállalt – a biztosítási jogviszony pótdíj 
nélküli fenntartására vonatkozó - megajánlása napokban. Adható megajánlás: 90-180 nap Értékelési módszer: egyenes arányosítás 
Megajánlás mértékegysége: naptári nap Súlyszám: 5 2., Kárügyintézés megkezdésének vállalt határideje: a Biztosítóba történő 
kárbejelentés dátumától számítottan, a kárügyintézés megkezdésére vállalt határidő Adható megajánlás: 4 - 24 munkaóra, ahol maguk 
a megadott értékek, illetve ezen értékek közötti valamennyi egész számra tett megajánlás érvényes. Értékelési módszer: fordított 
arányosítás Megajánlás mértékegysége: munkaóra Súlyszám: 5

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

Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 5 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50 pont 2. Kárügyintézés 
megkezdésének vállalt határideje: Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 5 Értékelési pontszám és súlyszám 
szorzata: 50 pont 3. Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft/év): Értékelési pontszám: 10 pont Súlyszám: 90 
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 900 pont
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1., Nem bírált ajánlatok: Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, 
így annak érvényessége nem állapítható meg: • 1. rész esetén: Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. ép. 
• 3. rész esetén: Allianz Hungária Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 70-74. Európai Utazási Biztosító Zrt. 1132 Budapest, Váci út 36-38.

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

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.11.18Lejárata:2019.11.09Kezdete:

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:

2019.11.08

2019.11.08




