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A Kbt. 113. § (1) bekezdés alapján a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint 

ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a 

megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást 2018. március 08. napján küldte meg 

a Közbeszerzési Hatóságnak, mely alapján ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerint – jelen részvételi felhívás 

megküldésével – összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló kétszakaszos tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít.  

 

Ajánlatkérő a részvételi felhívás megküldésével, ezúton kéri fel az Ön által képviselt céget. 

 

I.  A Kbt. 50. § (2) bekezdés szerinti kötelező tartalom 

 

1. Az Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail; honlap) 

HungaroControl Zrt. 

Tákos József beszerzési és anyaggazdálkodási osztályvezető  

1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

Telefon: +36 12934513 

Fax: +36 12934036 

E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu 

 

2. Az Ajánlatkér ő nevében eljáró személy 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet 

dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159) 

Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945; 4172 Biharnagybajom Bajcsy-Zsilinszky utca 31.) 

Tel: +36 1 457-8040     

Fax: +36 1 457-8041 

e-mail cím: anita.mirko@chsh.hu  

  

3. Közbeszerzési eljárás fajtája 

A Kbt. Harmadik Része szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló kétszakaszos 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás.  

Tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 114. § (5) bekezdés szerinti jogalap, 

„ tárgyalásos eljárás […] bármely esetben alkalmazható”. 
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4. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes 

elektronikus elérhetősége 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus 

úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi elérhetőségen: 

http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes  

 

5. Közbeszerzés tárgya, mennyisége 

1. Tárgya: „2018. június 1. – 2019. május 31. időszakra vonatkozó All Risks vagyon-és 

üzemszünetbiztosítás beszerzése a HungaroControl Zrt. részére” 

 

2. Teljes mennyiség, feladat tartalma: 

1 db 2018. június 1. - 2019. 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 

egyszeri vagy többszöri mozgatásra, szállításra kerülnek. Ezeknél a vagyoncsoportoknál az 

alapbiztosítást szükséges kiterjeszteni a szállítás közben keletkezett károkra is.  

 

Vagyonértékek tételes, csoportosított, újraelőállítási értéken történő megadása külön 

mellékletben (tömörített fájl) történik, melynek része a műszaki leírás, táblázatok és 

vagyonértékelő által összeállított Excel táblázat.   

 

CPV kód: 66000000-0 [Pénzügyi és biztosítási szolgáltatás] 

 

Külön mellékletben (tömörített fájl): 



 

6 
 

� Műszaki leírás, mely tartalmaz 1 db összefoglaló táblázatot is a vagyonértékekről és két db 

táblázatot a biztosítási időszakra tervezett árbevételről, 

� Vagyonértékelő által készített Excel táblázat a biztosítandó vagyonelemekről (az 

újraelőállítási értékek feltüntetésével) 

� A vagyonértékelés alá nem eső vagyonértékekről (készletek, idegen tulajdonú 

bérlemények, előgondoskodási összeg), az ÉRMO és KÜKO és SZIM által használt 

hordozható eszközökről és a FOGO FV500 Mobil Aggregáttal kiegészített kalibráló 

eszközökről készített táblázatokat  

� Tűzvédelem 2018 

� Vagyonvédelem 2018 

 

A részletes feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza. 

 

6. Szerződés meghatározása 

Biztosítási szerződés. 

 

7. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor 

Nem kerül sor. 

 

8. Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

Határozott idejű, 2018. június 1-jén 00.00 órától 2019. május 31-én 24.00 óráig tartó időtartam 

(közép-európai idő szerint) 

Kockázatviselés kezdete: 2018. június 1. 00.00 óra (közép-európai idő szerint). 

Kockázatviselés vége: 2019. május 31. 24.00 óra (közép-európai idő szerint). 

 

9. Teljesítés helye 

Kockázatviselés helye: A HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában 

(vagyonkezelésében) földrajzilag Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanok, épületek, 

építmények, műszerek, készletek, gépek, bútorok, eszközök, berendezések, raktáron lévő tárgyi 

eszközök, befejezetlen beruházások, készletek, idegen tulajdonú bérlemények, az ún. 

„előgondoskodási összeg”, valamint a kalibráló eszközök+FOGO FV500 Mobil Aggregát 

esetében a területi hatály: Magyarország, míg a mozgatásra kerülő mobiltelefon készülékeket 

és tartozékaikat, mozgatásra kerülő fotó- és videotechnikai eszközöket és hordozható 
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számítástechnikai eszközöket tartalmazó vagyoncsoportok esetében: a Világ. 

 

10. Ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, részvételre jelentkező előlegre nem jogosult. 

A biztosítási díjrészletekről a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő nyertes 

ajánlattevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosult számlát kiállítani.   

 

A biztosítási díj fizetése negyedéves részletekben történik, egyenlő időközökben.  

A számla kiállítás legkorábbi dátumai:  

1. díjrészlet: 2018. június 15. 

2. díjrészlet: 2018. szeptember 14. 

3. díjrészlet: 2018. december 14. 

4. díjrészlet: 2019. március 14. 

 

Az ajánlatkérő az igazolt teljesítés/részteljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj 

megfizetése a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében 

átutalással történik, a Kbt. 135. § (1); (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kifizetés 

az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésnek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.  

 

11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Nem releváns. 

 

12. Többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása, tájékoztatásul az 

eljárás ajánlattételi szakaszhoz 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetőségét kizárja. 

 

13. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása, tájékoztatásul az eljárás 

ajánlattételi szakaszhoz 

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel:  

A beszerzés tárgyából adódóan nem értelmezhető a részekre bontás, így a több részre történő 

ajánlattétel sem.  
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14. Ajánlatok értékelési szempontja (76. §), tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi 

szakaszához 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § 

(2) bekezdés c) pontja szerint. 

 

Részszempont 
Adható 

pontszám alsó 
és felső határa 

Súlyszám 

1.) Biztosítási díj összege (nettó Ft) 1,00 – 5,00 60 

2.) „Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit 
All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” a 
vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke 
(4.000.000.000 Ft, 8.000.000.000 Ft, 10.000.000.000 
Ft) [Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak)] 

1,00 – 5,00 13 

3.) All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos 
önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási 
esemény] 

1,00 – 5,00 10 

4.) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All 
Risks vagyon- és üzemszünet biztosításra” 
üzemszünetbiztosítási részére vonatkozó levonásos 
önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap, 3 nap, 7 nap) 
[nap/biztosítási esemény] 

1,00 – 5,00 8 

5.) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All 
Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” 
vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész 
mértéke (10.000.000 Ft, 30.000.000 Ft, 50.000.000 
Ft) [Ft/biztosítási esemény] 

1,00 – 5,00 8 

6.) All Risks alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a 
Műszaki leírás Összefoglaló táblázat. 1-17. és 19. 
számú sorokban feltüntetett vagyoncsoportok 
esetében egységesen (500.000 Ft, 750.000 Ft, 
1.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény] 

1,00 – 5,00 1 

 

Értékelési ponttartomány  

Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-5 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, az 5 pont 

a legjobb érték. 

 

Értékelési módszer: A „ legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési 

szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 

ponthatárok közötti pontszámot:  

Az 1. értékelési részszempont esetében lineáris arányosítással a 2-6. részszempontok esetében 
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pontkiosztás elve alapján történik, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. 

 

Az eljárás jelen, részvételi szakaszában a Kbt. 85. § (1) bekezdése alapján a részvételre 

jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a 

szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre 

tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, 

úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 73. § (3) bekezdésének 

alapján. 

 

15. Kizáró okok és utalás a megkövetelt igazolási módokra 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

• Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, 

valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 

62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá esik. 

• Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre 

jelentkező), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki 

részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont) 

 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, részvételi jelentkezésben 

csatolandó nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

• A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 

alapján a kizáró okok fenn nem állásáról részvételre jelentkezőnek (közös részvételre 

jelentkezőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie jelentkezésében (7. számú melléklet 

szerinti tartalommal), 

• Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 

tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni jelentkezésében arról, hogy az 

érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 

okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).  

• A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) 

pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia részvételre jelentkezőnek, a Kbt. 67. § 

(1) bekezdés szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint: 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
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k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt 

vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) 

vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha 

a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni. 

 

Rögzíthető, hogy a 2018. január 01-től hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés kb) pontjában foglalt kizáró ok (olyan társaság, 

amely 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 nem képes megnevezni) valamint a hozzárendelt, a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 8. § ib) pontjában meghatározott igazolási mód között az összhang nem 

biztosított. 

 

Fentiek alapján, a hivatkozott kizáró ok teljeskörű igazolása érdekében, részvételre 

jelentkezőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja tekintetében, a hatályos 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaira figyelemmel is 

szükséges megtenniük nyilatkozatukat (8-9. számú melléklet). 

• A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 

igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 

foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat 

valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül 

vélelmezi. 

 

16. Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt igazolási 

módokra 
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Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

P1)  

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a részvételi felhívás 

megküldést megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából 

származó (vállalati vagyonbiztosítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem 

érte el összesen a 17.000.000,- Ft-ot. 

 
 
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen 

is megfelelhetnek. 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, jelentkezésben csatolandó 

nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az alkalmassági feltételek 

esetében a részvételi jelentkezésben csupán arról köteles nyilatkozni, a fentiekben 

nevesített (P1) alkalmassági feltétel kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 

részletes adatokat nem köteles megadni. (10. számú mellékletek) 

 

A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum 

követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági 

követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a 

részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (13. számú melléklet) 

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. (14. számú 
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melléklet) 

 

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező más szervezet 

kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek 

igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági 

követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az 

adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

2. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke: 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt (P1) alkalmassági feltétel) saját 

nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 

69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek 

figyelembevételével: 

 

P1) 

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolnia kell - a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - nyilatkozatot a részvételi 

felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés 

tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy 

részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. 

 

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 19. § (3) bekezdése. 

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére 

is. 
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A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra benyújtandó igazolások kapcsán, az ajánlathoz csatolandó 

nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsátja 

rendelkezésre. [Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pont] 

 

17. Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények és utalás a megkövetelt 

igazolási módokra 

Az alkalmasság minimumkövetelményei: 

M1) 

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha a részvételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen 

legalább 1 darab, legalább egy éven keresztül folyamatosan teljesített, legalább 17.000.000,- Ft 

éves biztosítási díj értékű, a közbeszerzés tárgyára (vállalati vagyonbiztosítás) vonatkozó 

referenciával.  

 

A referenciamunka akkor tekinthető a Részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 

36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, 

de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a) bek a). 

 

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia 

igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes 

ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az 

ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett 

Részvételre jelentkező / ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan 

arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 

 

A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az 

alkalmassági feltételek teljesülésének. 

 

M2) 

Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 

1 fő szakirányú felsőfokú (közgazdasági, biztosítási, pénzügyi vagy jogi) végzettséggel és 

legalább 3 éves biztosítási gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 
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A fenti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is 

megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerinti, jelentkezésben csatolandó 

nyilatkozatok / igazolások ismertetése: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a gazdasági szereplő az alkalmassági feltételek 

esetében a részvételi jelentkezésben csupán arról köteles nyilatkozni, a fentiekben 

nevesített (M1 – M2) alkalmassági feltételek kapcsán, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. (11 – 12. számú mellékletek)  

 

A Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági 

minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági 

követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a 

részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (13. számú melléklet) 

 

Csatolni kell a részvételi jelentkezésben 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. 

 

A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 

szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 

igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha 

az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 

teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját 
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kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 

szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.  

 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe 

más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 

vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 

kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 

alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó 

követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy 

ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés 

teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben 

foglaltaknak megfelel. 

 

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező más szervezet 

kapacitására támaszkodva (is) felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek 

igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági 

követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az 

adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

2. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke: 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt (M1) – M2) alkalmassági feltétel) saját 

nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi 

felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 

69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani, az alábbi feltételek 

figyelembevételével: 

 

M1) 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján részvételre 

jelentkező nyilatkozata a részvételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben 
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végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásáról legalább az alábbi 

tartalommal: 

• a szolgáltatás tárgyának (mennyiségének) olyan részletes bemutatása, hogy abból 

megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés.  

• az ellenszolgáltatás nettó összege, 

• az ellenszolgáltatásból részesülés aránya (%), 

• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), min. év / hónap bontásban,  

• a teljesítés helye; 

• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy 

neve és telefonszáma,  

• a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy 

a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ra is. 

 

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya 

bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / 

referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

részösszeget/mennyiségi adatot.  

 

M2) 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint alapján azoknak a 

szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, 

végzettségük / képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: 

- részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a szakember a szerződés teljesítésének 

teljes időszaka alatt rendelkezésre áll; 

- a szakmai tapasztalat vonatkozásában a szakember saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajza,  

- végzettséget / képzettséget igazoló okiratok egyszerű másolati példányban. 

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére 

is. 
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A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői 

felhívásra benyújtandó igazolások kapcsán, az ajánlathoz csatolandó 

nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsátja 

rendelkezésre. [Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pont] 

 

18. Részvételi határidő 

2018. március 28. napja 11.00 óra 

 

19. Részvételi jelentkezés benyújtásának címe, módja 

A részvételi jelentkezést tartalmazó csomagot a részvételi határidőn belül, hétfőtől péntekig 

8.30 – 17.00 óra között, a határidő lejártának napján 8.30 – 11.00 óra között lehet benyújtani a 

következő címen:  

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet 

 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott részvételi jelentkezéseket az átvevő 

érkezteti, az átvétel pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. A 

részvételi jelentkezés akkor minősül a részvételi határidőn belül beérkezettnek, ha a részvételi 

jelentkezést tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb a részvételi felhívásban 

meghatározott határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel 

dokumentáltan – az ajánlatkérő képviselőjének birtokában van.  

 

Az részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más 

helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek 

következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben a részvételre jelentkezőt 

terheli.  

 

Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától a részvételi jelentkezések bontásáig 

az ajánlatkérőkön kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. A részvételi jelentkezések 

csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérők 

kötelesek gondoskodni. 

 

A részvételi jelentkezés postai benyújtásából eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. 

A postai úton eljuttatott részvételi jelentkezések csomagolási épségéért ajánlatkérők 
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felelősséget nem vállalnak. A részvételi jelentkezés postai úton csak tértivevényes 

küldeményként nyújtható be. A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak 

akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő 

lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése 

minősül.  

 

20. Eljárás nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 

benyújtható-e a részvételi jelentkezés 

Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be részvételi jelentkezés. 

 

Fentieknek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül 

csatolásra a részvételi jelentkezéshez, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 

magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött 

csatolva.  

 

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében a részvételre 

jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek (3. számú melléklet). 

 

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással – ajánlatkérői hiánypótlást 

követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés 

értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre 

jelentkező felelős. 

 

21. Részvételi jelentkezés felbontásának helye, ideje, bontáson jelenlétre jogosultak 

Helye: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület 7. emelet. 

Ideje: 2018. március 28. napja 11.00 óra 

Részvételre jelentkező a bontásra külön meghívót nem kap.  

 

Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a részvételre jelentkezők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét). 

 

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés felbontásáról és a Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti adatok 

ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld 
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valamennyi részvételre jelentkezőnek.  

 

Bontáson jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig 

a Kbt. 68. § (1); (5) bekezdésében foglaltak szerint.  

 

22. Ajánlati kötöttség, tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. 

Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végső ajánlat benyújtásától) 

számított harminc nap. 

 

Az ajánlatkérő fenntartja ennek a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően 

dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével 

befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, az 

ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő 

által - a 87. § (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - meghatározott 

időre. 

 

23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja 

2018. április 05. 

 

24. Ajánlati biztosíték, tájékoztatásul az ajánlattételi szakaszhoz 

Ajánlatkérő, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti ki.  

 

25. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e különleges feltételek 

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései. 

 

26. Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre vonatkozó hivatkozás 

Nem releváns. 
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II.  Egyéb információk 

 

27. Egyéb információk / benyújtandó igazolások, nyilatkozatok: 

1.) A részvételi jelentkezést tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. 

A tartalomjegyzékben az oldalak számát is dokumentálni kell (összes oldalszám 

feltüntetése). 

 

2.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 

vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint), megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú melléklet). 

 

3.) A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a 

Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint), megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (2. számú melléklet). 

 

4.) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a 

részvételre jelentkező nyilatkozatát megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 

személy által aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (nemleges 

nyilatkozat is csatolandó) (4. számú melléklet szerint), azaz már a részvételi 

jelentkezésben meg kell jelölni:  

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre 

jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés 

benyújtásakor már  ismert alvállalkozókat. 

 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen 

az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 

alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 



 

21 
 

5.) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 

a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű 

másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). 

 

6.) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-

mintáját, aki(k) a részvételi jelentkezést illetve annak részét képező nyilatkozatokat 

aláírták. 

 

7.) Amennyiben a részvételi jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági 

szereplő vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján 

más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást. 

 

8.) Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével –a képviseletre jogosult személy 

által aláírt nyilatkozat, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, 

vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő 

elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának részvételi jelentkezésben 

történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. 

személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). 

 

9.) A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, a 

részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) 

rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett 

devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 

jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése 

szerinti ország központi bankja által érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték 

képezi. A részvételi jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját 

árbevétel esetén az üzleti év fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján 

érvényes devizaárfolyamok képezik. 
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10.) Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést, amely esetben a 

közös részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 

közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 

A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. 

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, 

valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás 

kérése esetében az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, 

tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

A közös részvételre jelentkezők (későbbiekben közös ajánlattevők) a szerződés 

teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

A közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az részvételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem közösen nyújt be részvételi 

jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az 

erre vonatkozó szándéknyilatkozatot (az együttműködési megállapodást majd az 

ajánlattételi szakaszban, az ajánlathoz kell csatolni). 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását. 

 

11.) Részvételi felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 

 

12.) A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési 

dokumentumban foglaltak az irányadóak.  

 

13.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a 

részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ajánlatkérő a részvételre jelentkezők pénzügyi és 

gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg [lásd [P1); M1) – M2)]] 
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14.) A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a 

dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 

benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását 

[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat)], továbbá az eljárás ajánlattételi szakaszában a Kbt. 66. § (2) bekezdése 

szerinti nyilatkozat (3. számú melléklet). 

 

15.) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése 

valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő az 

ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást tart. 

 

16.) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás 

lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti 

korlátozást nem alkalmazza. 

 

17.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot nem 

alkalmazza. 

 

18.) A részvételi jelentkezésben esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 

 

19.) A részvételi jelentkezések benyújtásával járó összes költséget, kockázatot a részvételre 

jelentkezőnek kell viselnie. 

 

20.) Jelen részvételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei az irányadók. 

 

28. Részvételi felhívás megküldésének napja 

2018. március 21. 


