
15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név: HungaroControl Zrt. 
Postai cím: Igló utca 33-35. 
Város: Budapest Postai irányítószám: 1185 

 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
„2016. június 1. - 2017. május 31. időszakra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás beszerzése a 
HungaroControl Zrt. részére” 

 
II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
1 db, 2016. június 1. - 2017. május 31. időszakra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás. 
 
A szerződés beszerzése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) lévő 
ingatlanok, termelő és egyéb műszaki gépek, berendezések, készletek, befejezetlen beruházások, idegen tulajdonú 
bérlemények, illetve a biztosítási időszak alatti vagyonelem növekmények All Risks vagyonbiztosítási fedezetét szolgálja. 
 
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie az üzemszüneti veszteségekre, költségtérítésre, terrorista, illetve szabotázs 
cselekmények által okozott károsodásokra is. 
 
A vagyonelemek között találhatóak olyan csoportok, amelyek a biztosítási időszak alatt szétilletve összeszerelésre, 
egyszeri vagy többszöri mozgatásra, szállításra kerülnek, illetve a HungaroControl Zrt. személyi állományának (ideértve 
az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagokat is) használatában lévő hordozható eszközök. Amennyiben az All Risks 
alapfedezetből kizárásra kerülnének a szét-, illetve összeszerelési tevékenységből, mozgatásból, szállításból adódó 
kockázatok, illetve mozgatás, hordozás során bekövetkező biztosítási események, akkor szükséges ezeknél a 
vagyonelemeknél a biztosítási fedezetet kiterjeszteni ezekre a kockázatokra, beleértve a telephelyen belüli és telephelyen 
kívüli szállítási kockázatokat is (beleértve a gépjárműből történő lopáskárt is). 
 
Vagyonértékek tételes, csoportosított, újraelőállítási vagy helyettesítési értéken történő megadása a műszaki leírásban és 
táblázataiban történik. 

 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 
A Kbt. Harmadik Része XVII. fejezet szerinti. 
 
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

 
IV.2) Adminisztratív információk  
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
 
IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2016/03/102 (éééé/hh/nn) 

 
 



V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 
Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 
A részvételi szakasz eredményes volt x igen � nem 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 
Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

 
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 
A beérkezett jelentkezések száma: 2 db 
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 
Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk és minősítésük indoka: 
 
Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkező neve és címe: Generali Biztosító Zrt. (1066 
Budapest, Teréz krt. 42-44.) 
Minősítése indoka: Részvételi jelentkezése érvényes, alkalmas a feladat elvégzésére, megfelel mind a részvételi 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeknek, mind a Kbt. vonatkozó előírásainak. 
 
Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkező neve és címe: Allianz Hungária Zrt. (1087 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) 
Minősítése indoka: Részvételi jelentkezése érvényes, alkalmas a feladat elvégzésére, megfelel mind a részvételi 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeknek, mind a Kbt. vonatkozó előírásainak. 
 
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és minősítésük indoka: 
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe: 
Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) 
Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk  
VI.1) További információk: 2 
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2016/03/30 
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:  2016/03/30 
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 
VI.1.9) További információk: 2 
_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
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