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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 14578041Fax:+36 14578040Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12934036Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás (HUN)Közbeszerzés 
tárgya:

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR000755102018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
79157614

Budapest HU110 1185

Igló Utca 33-35.

Tákos József

Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu +36 12934513

https://www.hungarocontrol.hu/

Szterényi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
39651347

Budapest 1011

Fő Utca 14-18.

Mirkó Anita

anita.mirko@chsh.hu
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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:

18157/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 195-442121A 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:

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) 
bekezdés: Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd az ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható.

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

Szerződés meghatározása: Felelősségbiztosítási szerződés. Tárgya: „2019. április 1. – 2020. március 31. időszakra szóló, a 
HungaroControl Zrt. magyar légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási szerződés” A 
biztosítási események számától függetlenül 1 200 000 000 USD biztosítási összegű, 01.04.2019. 00:00 órától - 31.03.2020. 24:00 óráig
tartó biztosítási időszakra szóló, a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdésében előírt, légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási szerződés a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás (HUN)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

https://www.hungarocontrol.hu/

: Kbt. Második rész, XV. fejezet szerinti

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
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Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; 10337587-4-44); Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, 
Teréz Körút 42-44.; 10308024-4-44); UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74; 10456017-4-44) mint 
közös ajánlattevő Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Nettó ajánlati ár [biztosítási díj a biztosítási 
időszakra vonatkozóan (USD)]: 1.976.400,- Indokolás: Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, végleges 
ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalás lezárásakori feltételeinek, 
érvényességi előírásainak, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb 

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:

Szöveges értékelés:

Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; 10337587-4-44); Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, 
Teréz Körút 42-44.; 10308024-4-44); UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74; 10456017-4-44) mint 
közös ajánlattevő Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Nettó ajánlati ár [biztosítási díj a biztosítási 
időszakra vonatkozóan (USD)]: 1.976.400,- Indokolás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére, ajánlata / végleges ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum tárgyalás 
lezárásakori feltételeinek, érvényességi előírásainak.

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:

1A szerződés száma:

Igen
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VI.1.1) pont: figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdés b) pontjára

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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

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:

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:

ajánlatot, valamint a kizáró okok és az alkalmassági követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön 
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett, így ajánlattevő érvényes és – figyelemmel az 
ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.

2019.02.28

2019.02.28
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2018.11.12 13:04:47 anita.mirko

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.27 10:16:58 anita.mirko
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