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ELŐTERJESZTÉS

„Biztosítási szerződés az aj~folatkérő vabryoni eszközeinek és felelősségének az ajánlati
dokumentáci6ban részletezett feltételek szerinti biztosításá ra" tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlatainak elbírálásáról
Tisztelt Pénzü gyi és KöltsébTVetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság!
A Bizottság PTB 167/2018. (V. 24.) számú határozatával elfogadta a „Biztosítási szerződés az
vagyon i eszközeinek és fel el ősségének az ajánlati dokumentációban részletezett
feltételek szerinti biztosítására" tárgyú. a Kbt. 11 3. § szerinti közbeszerzési eljárás eljárást
megindító felhívásának lényeges tartalmi elemeit és felkérte a polgármestert, hogy
intézkedjen az elj árás megindítása érdekében.
ajánl atkérő

Az ajánlattételi felh ívásban megállapított ajánlattételi határidő 20 18. június 5. 10.00 óra volt,
mely a Signal Iduna Biztosító Z rt. aján l attevő el őzetes vitarendezés kezdeményezését
követően 2018. június 12. 10:00 órára módosul t.
Az ajánlattételi határidőig a mellékelt bontási jegyzőkönyvben rögzítettek alapján három
fe lkért és 2 részvéte li szándékát j e l ző aj ánlattevő nyújtotta be aj ánlatát. Az ajánlatok
fe lbontása határidőben történt.
Az ajánlatok értéke lését négy tagból álló Bírálóbizottság végezte. Az
j egyzőkönyv az előte1jesztés melléklete.

értékelésről

készült

Kérem, hogy a Bírálóbizottság javaslatait fi gyelembe véve, a Tisztelt Bizottság hozza meg
döntéseit.
Budapest, 20 18.júni us 19.
T isztelettel:

JÍL~ A~
Németh Angéla
alpolgármester
Melléklet:
Bontási jegyzőkö nyv
Összegezés

Téma:ele,l ős:

,
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Jegyződroda ~------~„,
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Jegyzo1 lattamozas: 2018. JUn1us „ .... , nap

~L,

Alai ras: ............ .. ... .... . .. .. . .

Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és
Vagyongazdálkodási Bizottsága úgy dönt, hogy

l. a „Biztosítási szerződés az ajánlatkérő vagyoni eszközeinek és felelősségének az
ajánlati dokumentációban részletezett feltételek szerinti biztosítására" tárgyú, a
Kbt. 11 3. § szerinti közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítj a.
2. felkéri a polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert, hogy gondoskodjon a
költségvetésben a rendelkezésre álló fedezet összegének megemeléséről az ajánlatok
ismeretében és azt követően az elj árás ismételten kerüljön kiírásra.
3. felkéri a polgármesteri j ogkörben eljáró alpolgármestert, hogy a hatályos biztosítási
szerződést 2018. december 3 1-i g hosszabbítsa meg.
Határid ő :

Felelős:

2018.június 25. (döntésre)
20 J8. október 9. (fedezet megemelésére)
2018. december 3 J. (új közbeszerzési eljárás lebonyolítására)
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester

A határozatok elfogadásához név szerinti szavazás és
szükséges.

egyszerű

szavazattöbbség

Jogszabályi hivatkozás:
A
A

kö zbes ze rzések rő l

képvi se lő-testületi

szóló 20 15. év i CX LIII. tv. 27. §,
hatáskörök átruh ázásáról szóló 2 1/2004. (JV. 30.) ök. rende let 1. § b) po nt.
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B ONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
A „Biztosítási szerződés az aj án l atkérő v agyoni eszközeinek és felelősségének az ajánlati
dokumentációban részletezett feltéte lek szerinti biztosítására" tárgyában kiírt, a Kbt. 11 3. §
szerinti közbeszerzési eljárás 1. sz. ajánlatának felbontásáról
201 8. június 12. napján. 10 órakor

Ajánlattevő:

Generali Biztosító Zrt.
székhely: 1066 Budapest, Teréz krt.
Az ajánlat csomag olása:

m e g fo l c l ő

nem

m egfe lelő

Ajánlati ár (HUFt
A biztosítás díja

Biztosítandó l<ockázato!<

Ft/ év
Vagyonbiztosítás

9.933.977, -

Felel ősségb iztos ítás

1.584.000,-

-·

Mindösszesen:

11 .5 17.977,-

E llenjcgyzcra;

k

I~

dr. Trinu M.iklíu

Fel elő s akkretl italt
közbeszerzési SL<iktao~ csadó
Lajstromszám : 004 52

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
A „Biztosítási szerződés az aj á nlatkérő vagyoni eszközeinek és felelősségének az ajánlati
dokumentációban részletezett feltételek szerinti biztosítására" tárgyában kiírt, a Kbt. 113. §
szerinti közbeszerzési eljárás 2. sz. ajánlatának felbontásáról
2018. június 12. napján. 10 órakor

Ajánlattevő:

Groupama Biztosító Zrt.
székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
Az ajánlat csomagolása:

megfe l e l ő

nem

megfele l ő

Ajánlat i ár (HUF):

Biztosítandó kockázatok

A biztosítás díja

Ft I év
Vagyonbiztosítás

Felelősségbiztosítás

Mindösszesen:

11 .745.676,-

1.137.172,-

12.882.848,-

EUenjcgyzcm:

L~

dr. Trion Miklós

Felclös nk.krcditált
közbcszerLési szaktanl\csndó
Lajstromszám: 00452

BONTÁSI JEG YZŐKÖ NYV
A „Biztosítási szerződé s az aj án l atkérő vagyoni eszközeinek és felelősségének az ajánlati
dokumentációban részletezett feltételek szerinti biztosítására" tárgyában kiírt, a Kbt. 113. §
szerinti közbeszerzési eljárás 3. sz. ajánlatának felbontásáról
20 18. június 12. napján. 10 órakor

Ajánlattevő:

Union Vienna lnsurance Group Zrt.
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 1.

Az ajánlat csomagolása:

megfelelő

nem megfelelő

Ajánlati ár (HUF):

Biztosítandó kockázatok

A biztosítás díja
Ft/ év

Vagyonbiztosítás

9.687.290,-

Felelősségbiztosítás

2.888.000,-

Mindösszesen:

12.575.290,-

Ellenj cgyzcm:

L0'

dr. Trinn M.iklos

Felelő s akkreditált
közbeszenési szaktaoácsad6
Lajstromszám: 00452

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
A „Biztosítási szerződés az ajá nl atkérő vagyoni esz~{ÖZeinek és fe l e l ősségének az ajánlati
dokumentációban részletezett feltételek szerinti biztosítására" tárgyában kiírt, a Kbt. 113. §
szerinti közbeszerzési eljárás 4. sz. ajánlatánal< felbontásáról
2018. június 12. napján . 10 órakor

Ajánlattevő: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Az ajánlat csomagolása:

megfelelő

nem

megfele l ő

Ajánlati ár (HUF}:

Biztosítandó kockázatok

A b iztosítás díja
Ft I év

Vagyonbiztosítás

6.132.795,-

Felelősségbiztosítás

1.500.000,-

Mindösszesen:

7.632.795,-

Elleoj cgyzem:

h. ~'

dr. Trinn Miklós

Felelös akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00452

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
A „Biztosítási szerződés az aj á nlatkérő vagyoni eszközeinek és fe l e lősségének az ajánlati
dokumentációban részletezett fe ltételek szerinti biztosítására" tárgyában kiírt, a Kbt. 113. §
szerinti közbeszerzé si eljárás 5. sz. ajánlatának fe lbontásáról
2018. június 12. napján. 10 órakor

Ajánlattevő:

Signal Biztosító Zrt.
székhely: 1123 Budapest, A lkotás u. 50.
megfel e lő

Az ajánlat csomagolása:

nem

m eg felelő

Aján lati ár (HUF):

Biztosítandó kockázato~<

A biztosítás díj a
Ft/ év

Vagyonbiztosí tás

12.459.832 ,-

Felelősségbiztosít ás

2.408.582,-

14.868.414,-

Mindösszesen:

-

L U---:

Ellenjcgyzcm :
dr. Trinn Miklós

Felclös akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

Lnjslromszám: 00452

JELENLÉTI

iv

A „BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ VAGYONI ESZKÖZEINEK ÉS
FELELŐSSÉGÉ NEi< AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓBAN RÉSZLETEZETT
FELTÉTELEK SZERINTI BIZTOSÍTÁSÁRA"
TÁF~GYÁBA N l<l[RT, A l<BT.

113.

§SZERINTI

l<ÖZBESZERZÉS I ELJÁRÁS AJÁNLATAINAI< BONTÁSÁRÓL 2018. JÚNIUS

12. NAPJÁN

Jelen vanna k:
Ajánlattevő részéről:

cégnév

székhely

fax/e-maii

aláírás

. . ... ...... .t
Ajánlatkérő részéről:

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.horich.szilvia@bpxv.hu

Valkó Gy. Judit

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.info@valko-biztositasok.hu . ~

Olaszné Csontos Renáta 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.csontos.renata@bpxv.hu
dr. Trinn Miklós

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.trinn.miklos@bpxv.hu

.„

~

Hörich Szilvia

.9~

L

.
.~

Tisztelt Ajánlattevők!
Tekintettel arra, hogy az ajánlatok felbontásakor egyetlen ajánlattevő sem képviseltette,
a közbesze rzé se kről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 68. § (4) bekezdésében
foglaltaknak megfel e l ően ezt'.1ton tájékoztatja Ajánlattevőket , hogy Ajánlatkérő 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (11 . 28.) önkormányzati rendelete és a közbeszerzési eljárás
becsült értéke alapján a rendelkezésre álló fedezet ös szege
Ajánlatkérő

évi nettó 9.000.000,- HUF,
a szerződés teljes időtartamára vonatkoztatva nettó 27 .000.000 ,- HUF.
Budapest, 2018. június 12.

Budapest Főváros XV. Kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Ajá nlatkérő képviseletében

EUcnjcgyzcm:

b~

dr. ' in• Mlklós

Felelös akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00452

14. melléklet a 4412015. (Xl. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáró l

1. szakasz:

Ajánlatk é rő

1
1.1) Név és címek (j elölje meg az eljárásért felelös összes ajánlatkéröt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Postai cím : Bocskai u. 1-3.
Város : Budapest

Postai irányítószám: 1153

·~~~~~~~~~~

II. szakasz : Tárgy
11.1) Meghatározás
L1.1) A közbeszerzés tárgya : Biztosítási szerződés az aján latkérő vagyoni eszközeinek és
az ajánlati dokumentációban részletezett feltételek szerinti biztos ítására.

G

felelősségének

~~~~~~~~~---'

11.2) A közbeszerzés mennyisége

2.1) A közbe sze rzés mennyisége:

~

észletes mennyiség:

agyonbiztosítások összesen 34 529 040 OOO,- Ft é rtékű 97 db ingatla nra és a bennük található
vagyontárgyakra vonatkozóan:
- elemi kár biztosítás meghatározott kockázatok szerint
1
- gázszivárgás okozta káresemények biztosítása
- betöréses lopás- és rablásbiztosítás
- vandalizmus által okozott károk biztosítása
- üvegbiztosítás
F el elősségb iztosítások 50 .OOO. OOO Ft/káresemény és 100. OOO.OOO Ft/év limitösszegekre
- általános felelősségbiztosítás
- munkáltatói fe l e lősségbiztosí t ás
- oktatási szolgáltatói fe l elősség bi ztosítás
1 - bérlői felelősségbiztosítás
- bérbeadói felelősségbiz tosítás
!- önkormányzati (közigazgatási) szolgáltatói felelősségbiztosítás
- egyéb intézményi szolgáltatói felelősségbiztosítás
utak üzemeltetése körében gépjá rművekbe n okozott károk fe l elősségbiz tosítása
1
- játszóterek és játszótéri eszközök üzemeltetésére vonatkozó felelősségbiztosítás
- fák, fasorok által okozott károk fe lelősségbiztosítása
JA dokumentációban részletezett feltéte lek mellett.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. §
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --IV.2) Admini sztratív információk
2
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
1
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ )[ )[ ]/S [ )[ )[ ]-[ ][ ][ )[ ][ )[ ][ ]
1
A hirdetmény száma a Köz beszerzési Értesítőben: [ ][ ]( ][ ][ ]/[ )[ ][ ]( ] (KÉ-számlévszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
2
meg küldés ének, illetőleg a Közbeszerzés i Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/05/24

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
2
ismertetése:
Kbt. 28. § (2) bekezdés g) pont
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A

szerződés

1

2
szám a: [1 ] Rész s záma: [] Elnevezés : Biztosítási

szerződés

Az eljárás eredményes volt o igen X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcso latos információ

_J

2

V .1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minösitették.
Az eredménytelenség indoka: 75. § (2) bekezdés b) pont
o A szerződés megkötését megtagadták

f

-·

V.1.2) A befejezetlen eljárást

-

követően

indul-e új eljárás X igen o ne m

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és cime alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.
Ajánlattevő alkalmas a felad at ellátására .
Biztosítási díj: lásd 1. melléklet
Biztosítási feltételek, kockázati fedezetek: lásd 1. melléklet
Kárrendezési - kártérítési feltételek : lásd 1. melléklet
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
Ajánlattevő alkalmas a feladat ellátására.
Biztosítási díj: lásd 1. melléklet
Biztosítási feltételek, kockázati fedezetek: lásd 1. melléklet
Kárrendezési - kártérítési felté telek: lásd 1. melléklet
2

V.1.4) Az érvénytelen aján latot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44 .
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont: Ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlás i felhívásban foglaltaknak.
Union Vienna lnsurance Group Zrt.
11082 Budapest, Baross u. 1.
1 Kbt. 73 . § (1) bekezdés e) pont: Ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.
Signal IDuna Biztosító Zrt.
11 23 Budapest, Alkotás u. 50 .
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont:

Ajánlattevő

nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban fog laltaknak.

------------~

V.2 Az eljárás eredménye 2
- - -V.2.1 ) Ajánlatok ra vonatkozó informác iók
A beérkezett ajánla tok száma: [ 5 )

-

------------~

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő k

Groupama Biztosító Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet királyné (1tja 1/C .
Ajá nlattevő alkalmas a feladat ellátására.
Biztosítási d íj: lásd 1. melléklet
Biztosítási feltételek, kockázati fedezetek : lásd 1. melléklet
Kárrendezési - kártérítési feltételek: lásd 1. mell éklet
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Ü llői út 1.
Ajánlattevő alkalmas a feladat ellátására.
Biztos ítási d íj: lásd 1. melléklet
Biztosítási feltételek, kockázati fedezetek: lásd 1. melléklet
Kárrendezési - kártérítési feltételek: lásd 1. mel léklet
2
V.2.3) Az ajánlatok érték elése
(A z alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnal< az ajánlattevő 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.)

l~z ajánlatok értékelését az 1. melléklet tartalmazza.
~V. 2.4)
1

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső hatá_ra_:_1_-_
10_0_ _ _ _ ____.

V.2.5) Az ajánlato k értéke lése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az aj ánlatok részszem po nto k szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
a ponthatárok közötti po ntszá mot:
Abban az esetben , ha az alacsonyabb érték a ked ve zőbb :
P = (A legjobb/ A vizsgált) * (P max - P min) + P min
Abban az esetben, ha a magasa bb érték a kedvezőbb:
P =(A vizsgált/ A legjobb) * (P max - P min)+ P min
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontská la felső határa
P min : a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
V.2.6) A nyertes aj á nla ttevő
kiválasztásának indokai:---V.2 .7) A nyertes ajánlatot

neve,

címe,

követő l eg kedvezőbb

az

ellenszolg áltatás

ajánlatot

tevő

összege

és

ajánlata

neve, címe, az ellenszolgáltatás

összege és ajánlata kiválasztásá nak indokai : 2 ·-··

lv.2.8) Alv állalkozó(k) igénybe vétele2 o igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i) , amely(ek)nek teljesítéséhez az

1

ajánlattevő

alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legked vezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i) , amely(ek) nek teljesítéséhez az aján la ttevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
-

-

V.2.9) Alvá llalkozó (k) megnevezése:

- -

2

- - -- - - - ------<

2
V.2.10)
Az
alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
szervezetek
Az erőforrást nyC1jtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelö lése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlatte v ő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelö lése, amely(ek)
igazolása érdekében az aján l attevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkod ik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tev ő ajánlatában :

- - - - - - -- - -- - - - - - - - <

2

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ~jánl_atot tevők neve, címe és az érvényte le~é~~~d_
o_
k a_:____ __ _ __ _ _ ~
VI. szakasz:

Kiegészítő

információ k
2
Vl.1) További információk:
Vl.1.1) A
Kezdete:

-

szerződ és kötés i

-

időtartama

moratórium
I I I Lejárata: I I I

Vl.1 .2) Az összegezés elkészítésének

időpontja :

Vl.1 .3 ) Az összegezés megküld ésének

időpontja :

2018106119

-

201 8106120

2
Vl.1 .4) Az összegezés módosításának indoka
---2
Vl.1 .5) Az összegezés módosításának időpontja {éééélhh! nn)
Vl.1 .6) A módosított összegezés megküldésének

időpontja 2

-

(é ééélhhl nn)

---

Vl.1.7) Az összegezés javításának indoka 2
--2
Vl.1 .8) Az összegezés javításának idö pontja (éééé/hh/nn)
Vl.1.9) A javított összegezés m eg küldésének
Vl.1 .1 0) További információk :

időpontja- 2

(éééélihhlnn)
- --

2

-
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~élnlattevo

Részszempont

Sülyszarnok

AEGON Biztositó Zn

Pontszam

Ajánlat

GENERALI Biztositó Zn

Sulyozott

Ajánlat

Pontszam

Eves b iztos ítás i díj :
Vagyonbiztosítás
Fele l ősségbiztosítás

A biztosítási feltételek, kockázati
fedezetek t erj edelme a védettség
szempontiából
Vagyonbiztosítás :
Elemikár biztosítás meghatározott
kockázatok szerint
Gázszivárgás okozta káresemények
biztosítása
Betöréses lopás- és rablásbiztosítás
Vandalizmus által okozott károk
biztosítása
Üvegbiztosítás

25
20

&érlői felelősségbiztosítás
Bérbeadói felelősségbiztosítás

Kárrendezési - kártérítési
feltételek szempontjából
Kárelőleg. százalékos mértéke
Avultatás mértéke
Vállalt kárrendezési idő
Összesen :
Sorrend Pontérték alaPián :

Tel./Fax. 06 (1) 269-5408

Ajánlat

Pontszarn

6 132 795
1 500 OOO

10,00
10,00

250 ,00
200.00

9 933 977
1 584 OOO

6,17
9.47

9.0

10.00

80,00

9,0

10.00

80,00

9.0

1,0
5,0

10,00
10,00

10,00
80,00

1,0
4,5

10.00
9.00

10,00
72,00

1,0
__
5,0-

2.5

8.33
8,33 '

8,33
33,32

3,0
3,0

10.00
10,00

10,00
40,00

40,00 40 .00
20 ,00
10.00
20 ,00
2Q.OO
20.00
20.00
20 ,00
20.00

3,0
3,0
3.0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0·
3,0
3.0

10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10.00
10.00
10.00
10.00

40.00
40,00
20.00
20,00
20,00
20.00
20,00
20.00
20,00
20,00

10,00
10, 00
10,00

20,00
50,00
20,00

154 ,25 11 745 676
189AO 1 137 172

5.22
13,19

SIGNAL Biztosító Zrt
Aj ánlat

SUlyozo:t
pontszám

Pontszam

UNION V1enna GrOllP Zn

Súlyozott

Ajánlat

Pontszarn

pomszam

130.50 12459832
263.80 2 408 582

4.92
6.23

123 ,00 9 687 290
124 ,60 2 888 OOO

Sulyozoll
pontszám

6,33
5,19

158.25
103.80

8
10,00

80,00

9.0

10.00

80 ,00

9,0

10,00

80,00

10,00
10,00

10.00
80,00

1,0
5,0

10,00
10,00

10,00
80 ,00

1,0
5,0

10,00

16:00

10.00
80 ,00

13,33
10,00

13,3 3
40,QQ

4,0
3,0

13.33
10.00

4,0
13,33
4.2c00 - - 3,0 J

10,00

13,33
40,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
1-0,0Ö

40,00
-40,00
20.00
20,00
20.00
20,00
20.-0Ö
20.00
20.00
20,00
-

3,0
3,0
3,0

10,00
10.00
10,00
10,00
10.00
10.00
10,00
10.00
10,00
10,00-

40,00
3,0
40,00
3,0
20 .00
3,0
20,00
20,00
3,0
2Q._CJQ
-20 ,00
3,0
20,00
20,00
3,0
20,00
~

10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10.00
10.00
10.00
10,00

40,00
40 ,00
20 ,00
20 ,00
20 .00
2Q ,OO
20 ,00
20 ,00
2.Q,00
20,00

8 .33
20 ,00
10 ,00

16.66
100 .00
20,00

1
8
1

--

2.~

4

Felelő sségb iztosí tások :

Általános felelősségb iztosítás
Munkáltatói felelős sé gbizto sí tás
Oktatási és Szolg áltatói felelősség
Játszóterek üzemeltetése fe lelősség
Egyéb intézményi szolg . fele lősség
Önkormányzati közigazg .felelősség
Fák , fasorok által okozott károk
Utak üzemeltetése által okozott kár

GROUPAMA Biztositó Zn

Sulyozott

pomszam

pontszám

1. sz. melléklet

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2

2
5
2

100

-

3,0
3.0
3,0
1,5
3,0
3,0
_ _3_.o_
3,0
3,0

10,00
10,00
10,00
5.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

0,0
0,5
0,5

0,00
10,00
10.00

-

~

-

1

__Q_.Q.O
50.00
20,00

961 ,65
2

60,0

- -

o~~0 ,5

4,0

3:0
3,0
3,0
1
3'0 1
3,0

~.Qj
3.0

_1_Q_
3,0
3,0
3,0

~

- -1 - - -

80,0 1
1,0

-

11

13,33
20,00
20,00

2~ -

100,00
40,00 -

885,65

1024,29

3

1

VALKOR·INTERNATIONAL
Biztositasi Alkusz, Kepv1seleti. Tanácsadó és Szakertöi Kft.
1066 Budapest. Teréz krt. 40.

3,0
3,0 '
3,03,0
3,0_
3.,2_
3,0

o~
0,5

----o.51

0,00
10,00
10,00

- 3:-0·
- 3:0
3.o·

-

0,00
50,00 20,00

50,0
1,0 i
0,5

1 3~ 33

780,93

862,04

5

4
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