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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás - 
EKR000245522019

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

Szterényi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
39651347

Budapest HU110 1011

Fő Utca 14-18.

Mirkó Anita

anita.mirko@chsh.hu



EKR000245522019

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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:

Kbt. 114. § (5) bekezdés: „A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd bármely esetben 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

1 db 2019. június 1. - 2020. május 31. időszakra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás. A szolgáltatás beszerzése és a 
közbeszerzési eljárás alapján létrejött/megkötött szerződés 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. Külön mellékletben (
tömörített fájl):  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 2019  Vagyonvédelem 2019 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 számítástechnikai eszközöket tartalmazó vagyoncsoportok 
esetében: a Világ. A részletes feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.hungarocontrol.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás
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Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. „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)] 4.000.000.000 Ft 2. All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás 
levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény] 2 3. „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] 7 4. „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet

10308024444Generali Biztosító Zrt., 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. „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)] 4.000.000.000 Ft 2. All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás 
levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény] 2 3. „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] 7 4. „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] 50.000.000 Ft 5. 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] 1.000.000 Ft Biztosítási díj összege (nettó Ft) 22.900.000 Ft 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

2A 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:

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:

Igen
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Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. „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)] 4.000.000.000 Ft 2. All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás 
levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény] 2 3. „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] 7 4. „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/

10308024444Generali Biztosító Zrt., 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.

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:

Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 1. „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)] 4.000.000.000 Ft 2. All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás 
levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény] 2 3. „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] 7 4. „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] 50.000.000 Ft 5. 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] 1.000.000 Ft Biztosítási díj összege (nettó Ft) 22.900.000 Ft 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 ajánlatot, valamint 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.

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

A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az „Ár” részszempont esetében lineáris arányosítással, az 1-5. 
részszempontok esetében pontkiosztás elve alapján történik az értékelés.

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:

51

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

Szöveges értékelés:

100.00Generali Biztosító Zrt.

Szöveges értékelés:

340.00Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

biztosításra” vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (10.000.000 Ft, 30.000.000 Ft, 50.000.000 Ft) [Ft/
biztosítási esemény] 50.000.000 Ft 5. 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] 1.000.000 Ft Biztosítási díj összege (nettó Ft) 26.750.000 Ft 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.
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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:

2019.05.27Lejárata:2019.05.18Kezdete:

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

biztosítási esemény] 50.000.000 Ft 5. 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] 1.000.000 Ft Biztosítási díj összege (nettó Ft) 26.750.000 Ft 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 második legkedvezőbb ajánlatot, valamint 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.
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