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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Ajánlati/részvételi felhívás

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72801701Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

2014/24/EU irányelv

Ajánlati/részvételi felhívás

Közzététel dátuma:4435/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Pécsi Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Biztosítási szolgáltatások beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR000246932021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Pécsi Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

12568011202

Búza Tér 8. b. ép.

Pécs HU231 7626

Réger Janka

reger.janka@pvh.hu +36 302993643

www.pvh.hu

Igen

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

11014959202



EKR000246932021

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14010806Fax:+36 14010808Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72512037Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 72805333Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Felelősségű Társaság

Siklósi Út 52

Pécs HU231 7632

Paizs József

paizs.jozsef@biokom.hu +36 302208707

www.biokom.hu

Nem

Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

11541587202

Siklósi Út 52.

Pécs HU231 7632

Paizs József

paizs.jozsef@delkom.hu +36 302208707

www.delkom.hu

Nem

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

23071067202

Nyugati Ipari Út 8.

Pécs HU231 7634

Horváth Sándor

horvath.sandor@tukebusz.hu +36 305206404

www.tukebusz.hu

Nem

APEX-MM Tanácsadó, Szolgáltató és 
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

12107685213

Patics Utca 10. 772

Budajenő HU12 2093

Bodorics István

bodorics@apex-mm.hu

www.pvh.hu
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66510000-8

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246932021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246932021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb típus:

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Egyéb tevékenység:

városüzemeltetés

Biztosítási szolgáltatások beszerzése

EKR000246932021
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

66515200-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Vagyon- és felelősségbiztosítás - BIOKOMII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték ÁFA nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

Biztosítási szolgáltatások beszerzése 14 részben

7632 Pécs, Siklósi út 52.

Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése a BIOKOM Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő részére. 
 
Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő épületek, műtárgyak, gépek, berendezések, és informatikai eszközök és 
készletek vagyonbiztosítása, valamint az ajánlatkérő működésével összefüggő felelősségbiztosítások (külön szerződésben), azzal, hogy 
a biztosítási összeg 4.765.689 eFt, melytől +20%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt. 
 
Vagyonbiztosítás 
A szerződés esetében az együttbiztosítást megengedi ajánlatkérő. 
 
All risks típusú vagyonbiztosítás 
-        Tűz- és kiegészítő elemi károk biztosítása 
-        Betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítás (teljes biztosítható vagyonra) 
-        Lopás és rongálási károk biztosítása 
-        Üvegtörés károk biztosítása 
-        Elektronikai eszközök biztosítása  
-        Szállítmánybiztosítás  
-        Géptörés biztosítás 
 
Felelősségbiztosítás 
Kombinált kártérítési limit: 100.000 eFt/év 
Önrész: 10%, de min. 50 eFt 
-        Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás 
-        Munkáltatói felelősségbiztosítás (üzemi balesetből és egyéb munkaadói felelősségből adódó károkra) 
-        Szolgáltatói felelősségbiztosítás 
-        Környezetvédelmi felelősségbiztosítás 
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II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

-        Egyedi felelősségbiztosítás I.  
        úthibák miatt keletkezett károkra 
        közterületek, parkok, fák karbantartása közben, vagy annak hiánya miatt keletkezett károkra 
-        Egyedi felelősségbiztosítás II.  
Elektromos közösségi kerékpárkölcsönző rendszer működtetése Pécs MJ Városban (70 db elektromos bicikli, 7 db elektromos dokkoló 
állomás). 
-        Egyedi felelősségbiztosítás III.  
Városüzemeltetési feladatok ellátása körében olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amely a szerződő által a 
biztosítottól üzemeltetésre átvett ingatlannal összefüggésben keletkezett, de nem közvetlenül a szerződő üzemeltetési 
tevékenységével, annak hiányos, hibás, késedelmes stb. elvégzésével kapcsolatos, illetve nem közvetlenül arra vezethető vissza.  
-        Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás (D&O biztosítás) 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66514110-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - KGFB és Casco - BIOKOMII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

7632 Pécs, Siklósi út 52.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 
Biztosítási keretszerződés, melynek tárgya a BIOKOM Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő 
személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek és egyéb eszközök kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és casco biztosítása 
 
Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek és egyéb 
rendszámos eszközök kötelező gépjármű felelősségbiztosítása (a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján - 
243 db), és egyes járművek casco biztosítása, melytől +20 % eltérés lehet a szerződés időtartama alatt. 
Az ajánlati árnak a +20%-os díjrészre vonatkozó ajánlatot nem kell tartalmaznia. 
 
KGFB 
A 2009. évi LXII. tv. szerint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nyújtása 
 
CASCO 
–        Kockázatok: 
o        töréskárok biztosítása  
o        tűz és elemi károk biztosítása 
o        gépjármű üvegtörés biztosítás 
o        lopáskár biztosítás 
o        autósegély szolgáltatás (biztosítási esemény: a biztosított gépjármű műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara 
miatti menetképtelenség, biztosítási szolgáltatások: helyszíni javítás, autómentővel való szállítás, lakóhelyre történő hazautazás, 
úticélhoz történő továbbutazás, bérgépjármű igénybevétele, éjszakai szállás) 
o        avulásmentes térítés 
o        poggyászbiztosítás 
o        balesetbiztosítás (járművezetőre) 
–        Önrész:         
o        törés, elemi és lopás károk:          
        Szgk esetén 10% min 50 eFt 
        Tgk esetén 10 % min. 200 eFt  
        Egyéb eszközök 20 % min 200 eFt 
o        üvegtörés károk: 10 %, de utángyártott esetén 0 Ft 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 
 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66512100-3

66511000-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Csoportos élet- és balesetbiztosítás - BIOKOMII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium: Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

7632 Pécs, Siklósi út 52.
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás megrendelése a BIOKOM Nonprofit Kft. munkavállalói részére. 
 
Az ajánlatkérő részére csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás 577 fő részére melytől +20%-os eltérés lehetséges a szerződés 
időtartama alatt.  
Az ajánlati árnak a +20%-os díjrészre vonatkozó ajánlatot nem kell tartalmaznia. 
–        Kért szolgáltatások (minimális szolgáltatási összeg): 
–        baleseti halál         4.000.000 Ft 
–        baleseti rokkantság         5.000.000 Ft 
–        csonttörés         10.000 Ft 
–        28 napon túl gyógyuló sérülés        100.000 Ft 
–        baleseti kórházi napi térítés         3.000 Ft 
–        balesti műtéti térítés         450.000 Ft 
–        közlekedési baleseti halál         2.000. 000 Ft 
–        közlekedési baleseti rokkantság         2.000.000 Ft 
–        haláleseti térítés         2.000.000 Ft 
–        Területi hatály: Magyarország 
–        Védelem: 24 órás. 
–        Fedezet kiterjesztés:  
o        haláleseti térítés esetén a fedezet abban az esetben is fennáll, ha a korábbi betegség hatása jelentkezik a biztosítási időszak 
alatt, valamint a térítés a kockázatviselés kezdetétől jár, türelmi idő kikötése kizárva. 
o        COVID 19 záradék: kórházi fekvőbeteg ellátás esetén (egyszeri min. 30.000 Ft), intenzív osztályon történő kezelés esetén 
(egyszeri min. 50.000 Ft) 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

66515200-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Vagyon- és felelősségbiztosítás – Dél-KomII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók: Nem

Nem

Nem

7632 Pécs, Siklósi út 52.

Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése a Dél-Kom Nonprofit Kft. vagyontárgyai és tevékenységei szerinti 
felelősségbiztosítások tekintetében 
 
Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő épületek, valamint egyes gépek berendezések, készletek és informatikai 
eszközök vagyonbiztosítása, valamint a biztosított társaságok működésével összefüggő felelősségbiztosítások (külön szerződésben) 
azzal, hogy a biztosítási összeg 12.612.299 eFt, melytől +20%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt. 
 
Vagyonbiztosítás 
 
A szerződés esetében az együttbiztosítást megengedi ajánlatkérő. 
 
All risks típusú vagyonbiztosítás 
-        Tűz- és kiegészítő elemi károk biztosítása 
-        Betöréses lopás, rablás és rongálás biztosítás (teljes biztosítható vagyonra) 
-        Lopás és rongálási károk biztosítása 
-        Üvegtörés károk biztosítása 
-        Elektronikai eszközök biztosítása  
-        Szállítmánybiztosítás  
-        Géptörés biztosítás 
 
Felelősségbiztosítás 
Kombinált kártérítési limit: 100.000 eFt/év 
Önrész: 10%, de min. 50 eFt 
 
-        Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás 
-        Munkáltatói felelősségbiztosítás (üzemi balesetből és egyéb munkaadói felelősségből adódó károkra) 
-        Szolgáltatói felelősségbiztosítás 
-        Környezetvédelmi felelősségbiztosítás 
-        Kiegészítő felelősségi kockázatok 
–        Ingatlan és ingóság bérlői felelősség 
–        Ingatlan és ingóság bérbeadói felelősség 
–        Rakodás idegen járműre         
–        Alvállalkozók által okozott károk 
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - KGFB és Casco – Dél-KomII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

–        Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk 
-        Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás (D&O biztosítás) 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66514110-0

Fő CPV-kód(ok):

7632 Pécs, Siklósi út 52.

Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek és egyéb 
rendszámos eszközök kötelező gépjármű felelősségbiztosítása (a kötelező felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján - 
156 db), és egyes járművek casco biztosítása, melytől +20 % eltérés lehet a szerződés időtartama alatt. 
 
KGFB 
A 2009. évi LXII. tv. szerint a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nyújtása 
 
CASCO 
–        Kockázatok: 
o        töréskárok biztosítása 
o        tűz és elemi károk biztosítása 
o        gépjármű üvegtörés biztosítás 
o        lopáskár biztosítás 
o        autósegély szolgáltatás (biztosítási esemény: a biztosított gépjármű műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara 
miatti menetképtelenség, biztosítási szolgáltatások: helyszíni javítás, autómentővel való szállítás, lakóhelyre történő hazautazás, 
úticélhoz történő továbbutazás, bérgépjármű igénybevétele, éjszakai szállás) 
o        avulásmentes térítés 
o        poggyászbiztosítás 
o        balesetbiztosítás (járművezetőre) 
–        Önrész: 
törés, elemi és lopás károk: 10 % min 100 eFt 
üvegtörés károk: 0 Ft 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66511000-5

66512100-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - Csoportos élet- és balesetbiztosítás – Dél-KomII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

Nem

Nem

Nem

Nem

7632 Pécs, Siklósi út 52.

Csoportos élet- és balesetbiztosítási  szolgáltatás megrendelése a Dél-Kom Nonprofit Kft. dolgozói részére. 
 
Az ajánlatkérő részére csoportos élet- és balesetbiztosítási  szolgáltatás 455 fő részére melytől +20%-os eltérés lehetséges a 
szerződés időtartama alatt. 
 
Kért szolgáltatások: (minimális szolgáltatási összeg): 
-        baleseti halál         4.000.000 Ft 
-        baleseti rokkantság         5.000.000 Ft 
-        csonttörés         10.000 Ft 
-        28 napon túl gyógyuló sérülés        100.000 Ft 
-        baleseti kórházi napi térítés         3.000 Ft 
-        balesti műtéti térítés         450.000 Ft 
-        közlekedési baleseti halál         2.000.000 Ft 
-        közlekedési baleseti rokkantság         2.000.000 Ft 
-        haláleseti térítés         2.000.000 Ft 
Létszám: 455 fő  
Területi hatály: Magyarország 
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A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Védelem: 24 órás 
Fedezet kiterjesztés:  
-        haláleseti térítés esetén a fedezet abban az esetben is fennáll, ha a korábbi betegség hatása jelentkezik a biztosítási időszak 
alatt. 
-        a biztosítás minden területére várakozási idő nélkül jön létre 
-        COVID 19 záradék: kórházi fekvőbeteg ellátás esetén (egyszeri min. 30.000 Ft), intenzív osztályon történő kezelés esetén 
(egyszeri min. 50.000 Ft) 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

66515200-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

7 - Vagyon- és felelősségbiztosítás – TükeBuszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.

Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése a TÜKE BUSZ Zrt. vagyontárgyai és tevékenységei tekintetében. 
 
Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő épületek, valamint egyes gépek berendezések, készletek és informatikai 
eszközök vagyonbiztosítása, valamint a biztosított társaságok működésével összefüggő felelősségbiztosítások azzal, hogy a biztosítási 
összeg 7.474.644 eFt, melytől +20%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt. 
 
A vagyonbiztosítás általános feltételei 
 
        A vagyonbiztosítások terén az ajánlattevőnek fel kell vállalnia minden, a műszaki leírás részletesen feltüntetett eszköz, készlet 
biztosítását. A vagyontárgyak esetén vállalja az új értéken, újrapótlási értéken történő biztosítást, a kártérítés alapja az újérték és 
nem alkalmazza az alulbiztosítottság hátrányos következményét a záradékokban szereplő limit erejéig. 
        A vagyonbiztosítás terjedjen ki all risk típusú biztosításként legalább az alábbi kockázatokra: 
o        katasztrófa kockázatokra (árvíz, földrengés, belvíz, felhőszakadás, földrengés, jégverés és hónyomás kár) 
o        vezetéktörésből eredő kárra 
o        füst és hő által okozott károkra  
o        üvegtörés biztosításra (teljeskörűen a speciális üvegre is ki kell terjednie) 
o        betöréses lopás és rablás biztosításra 
o        vandalizmus 
o        elektromos eszközök biztosítására 
        Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy több telephely esetében is csak összevont ingóság-adatok állnak rendelkezésre, így kár 
esetén a TÜKE BUSZ Zrt. központi nyilvántartásában megadott adatok alapján végzi a kárrendezést.  
 
All Risks vagyonbiztosítás: 
        Károk esetén a költségtérítés, romeltakarítás összege: 50.000 eFt/kár 
        A biztosító megtéríti az elektromos áram zárlati hőhatása következtében a biztosított elektromos gépekben, berendezésekben 
vagy felszerelésekben keletkezett tűzkárokat. Limit: 10.000 eFt.  
        Önrészesedés: 10.000,- Ft 
 
Üvegtörés biztosítás: 
        Önrészesedés: 0,- Ft         
        Kártérítési limit: 10.000 eFt/kár/év 
 
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
A biztosítónak a felelősségbiztosítások körében az alábbi területen kell szolgáltatását kifejtenie:  
 
-        általános felelősségbiztosítás 
-        álló járműre fel- ill. arról való lerakodás, fel- és leszállás során okozott, keletkezett károkra, 
-        Az általános felelősségbiztosítás kiterjed az alábbiakra: 
•        általános felelősségbiztosítás,  
•        bérbeadói felelősségbiztosítás 
•        bérlői felelősségbiztosítás 
-        szolgáltatás felelősségbiztosítás 
-        munkáltatói felelősségbiztosítás,  
-        környezetszennyezés felelősségbiztosítás 
-        egyéb felelősségbiztosítás 
-        Gyakorlati szakképzés felelősségbiztosítás 
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II.2.2) További CPV-kód(ok):

8 - Vezető tisztségviselői felelősségbizt. – TükeBuszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

 
        A biztosításnál kombinált kártérítés alkalmazására van lehetőség: 100.000 eFt/év és 50.000 eFt/kár 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

Fő CPV-kód(ok):

7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.

Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás szolgáltatás megrendelése a TÜKE BUSZ Zrt. vezető tisztségviselői, bizottsági tagjai 
részére. 
 
Az ajánlatkérő vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás 3 fő részére, amely esetén az ajánlat +20 % eltérést tartalmaz. 
 
Biztosított: a TÜKE BUSZ Zrt. valamennyi vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság tagja, valamint vezető állású munkavállalója. 
–        Kártérítési limit:        400.000.000.-Ft/kár és 400.000.000.-Ft/év 
–        Önrész: nincs 
–        Kiegészítő biztosítási szolgáltatások a fedezetben: 
–        teljes visszamenőleges fedezet 
–        teljes limit a vezető tisztségviselők személyre kiszabott bírságokra (adójellegű is), hivatalos vizsgálat költségeire, jó hírnév 
sérelmével összefüggő költségekre 
–        12 hónap automatikus kárbejelentési időszak pótdíj nélkül, korlátlan időre kiterjesztett kárbejelentési időszak a távozó vezető 
tisztségviselők részére 
–        a szerződés megtérít a társaságnak minden olyan kárt, amelyet a társaság a biztosított vezető tisztségviselő helyett megtérített 
–        hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségek (kárenyhítési tanácsadás) fedezete a kártérítési limit 25%-áig 
-        Területi hatály: Világ 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

9 - Csop. munkaváll. fel.- és jogvéd.bizt. – TükeBuszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Nem

7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.

Csoportos munkavállalói felelősségbiztosítás és jogvédelmi biztosítás szolgáltatás megrendelése a TÜKE BUSZ Zrt. tekintetében. 
 
A biztosítottak a TÜKE BUSZ Zrt. munkavállalói 487 fő, melytől +20 % eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt. 
 
Kártérítési limit:  
 
Jogvédelmi biztosítás 
Biztosítási összeg: 2.000.000 Ft/kár és 4.000.000 Ft/év biztosítottanként 
Óvadékra: 5.000.000 Ft/kár/év biztosítottanként 
Általános jogi tanácsadás: 30.000 Ft/kár évente két alkalommal biztosítottanként 
 
Munkavállalói felelősségbiztosítás 
Biztosítási összeg: 400.000 Ft/kár és 1.000.000 Ft/év biztosítottanként 
Szublimit: 20.000.000 Ft/év 
 
Önrészesedés: 15.000.- Ft 
 
Tevékenységek, munkakörök létszám adatai gazdasági társaságonként: 
•        gazdasági, ügyviteli, informatikai és forgalmi irodai foglalkozások: 70 fő 
•        üzemfenntartási irodai foglalkozások: 25 fő 
•        üzemfenntartási fizikai foglalkozások: 49 fő 
•        Közlekedési foglakozások (autóbuszvezetők, forgalmi szolgálattevők, diszpécserek): 343 fő 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 
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II.2.3) A teljesítés helye:

66512100-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

10 - Utas- és balesetbiztosítás – TükeBuszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.

Utas- és balesetbiztosítási szolgáltatás megrendelése a TÜKE BUSZ Zrt. tekintetében. 
 
A biztosított társaság 193 db saját gépjárművén, illetve a szerződéses és bérautóbuszon utazó személyek azzal, hogy a díjfizetés alapja 
a biztosított éves árbevétele, mely 2019. évben 2.913.093.120 Ft volt. Ezen mennyiségtől +20%-os eltérés lehetséges a szerződés 
időtartama alatt. 
 
-        Az ajánlattevő elfogadja, hogy a biztosítási esemény bekövetkezéséhez nem szükséges a jármű balesete. 
-        Az ajánlattevő a poggyászkárt megtéríti a csomag jármű csomagtartójából való eltűnése esetén is. 
-        A biztosításnak ki kell terjednie a jogszerűen utazókra és a gépjármű vezetőkre, kísérőkre. 
 
Elvárt biztosítási összegek: 
 
- Közlekedési baleseti halál esetén        2.000.000 Ft 
- Közlekedési baleseti (100%-os) rokkantság esetén        2.000.000 Ft 
- Baleseti kórházi napi térítés (max. 30 nap)        3.000 Ft/nap 
- Csonttörés, csontrepedés, 28 napot meghaladó múlékony sérülés        50.000 Ft 
- Poggyász és ruházat sérülése (jármű forgalmi ok miatti fékezése esetén is)        500.000 Ft 
- Baleseti költségtérítés  
(minden a balesettel, rehabilitációval összefüggő költsége a károsultnak)         500.000 Ft 
- Balesetből eredő személyi okmánypótlás        30.000 Ft 
 
A díjszámítás alapja a biztosított éves árbevétele. 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem
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Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66514110-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

11 - KGFB – TükeBuszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Nem

Nem

Nem

Nem

7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.

Biztosítási keretszerződés, melynek tárgya az ajánlatkérő TÜKE BUSZ Zrt. üzemeltetésében, és/vagy kezelésében lévő 
személygépjárművek, tehergépjárművek, autóbuszok és egyéb eszközök kötelező gépjármű felelősségbiztosítása. 
 
Az ajánlatkérő üzemeltetésében, és/vagy kezelésében lévő személygépjárművek, tehergépjárművek, autóbuszok és egyéb eszközök 
kötelező gépjármű felelősségbiztosítása 193+7 db, melytől a szerződés időtartama alatt + 20 %-kal lehet eltérni. 
A biztosítási szolgáltatást az ajánlattevő a mindenkor hatályos ide vonatkozó jogszabályok, így különösen a 2009. évi LXII. tv. szerint 
köteles teljesíteni. 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66514110-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

12 - Casco – TükeBuszII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

meghatározásra:

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.

Gépjármű CASCO biztosítás szolgáltatás megrendelése TÜKE BUSZ Zrt. gépjárművei tekintetében. 
 
A TÜKE BUSZ Zrt. CASCO biztosítást mindösszesen 7 db gépjárműre kívánnak kötni, melytől +80 % lehetséges a szerződés 
időtartama alatt. 
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

CASCO teljeskörű 
Kockázati körök: 
-        törés kár, 
-        lopáskár (teljes- és részleges) 
-        rablás és vandalizmus kár, 
-        elemi kár, 
-        üvegkár, 
-        extra tartozékok biztosítása. 
 
Kiegészítő biztosítások: 
-        balesetbiztosítás, 
-        poggyászbiztosítás,  
-        szállítás, daruzás, résztörés és totálkár esetén  
-        cseregépjármű a javítás idejére max. 20 nap 
-        sérült gépjármű szállítása javító szervizbe 
 
Önrészesedések 
- kockázati kör esetén a kárösszeg 
- tehergépjármű, autóbusz         10 % de min. 50.000 Ft 
- egyéb jármű, tehergépjármű 2 t-ig        10 % de min. 50.000 Ft  
- üvegtörés esetén az önrészesedés a kárösszeg         10 %-a 
- balesetbiztosítás és poggyászkár esetén         0.- Ft 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

66515200-5

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

13 - Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítás – PVhII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

Nem

Nem

7626 Pécs, Búza tér 8. h. ép.

Vagyonbiztosítási és felelősségbiztosítási szolgáltatás megrendelése a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vagyontárgyai és tevékenységei 
felelősségbiztosítása tekintetében. 
 
Az ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő épületek, valamint egyes gépek berendezések, készletek és informatikai 
eszközök vagyonbiztosítása, valamint a biztosított társaságok működésével összefüggő felelősségbiztosítások azzal, hogy a biztosítási 
összeg 18.418.207 eFt, melytől +20%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama alatt.  
 
Vagyonbiztosítás 
Betöréses lopás és rablás biztosítása 
-        Betöréses lopás, rablás biztosítás, 
-        betöréses kísérlet biztosítása, 
-        betöréses lopás, vagy rablás kapcsán a lezárt épületben okozott rongálási károk 
 
Üvegkár 
Önrészesedés: nincs 
 
Felelősségbiztosítás 
-        Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás 
-        Felelősségbiztosítás üzemi balesetből és egyéb munkaadói felelősségből adódó károkra 
-        Szolgáltatás felelősségbiztosítás (szolgáltatói felelősség) 
-        Kiegészítő felelősségi kockázatok (ingatlan bérbeadói felelősség 7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 9/b) 
-        Rendezvényszervezői felelősség 
-        Környezetszennyezési felelősség 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen



EKR000246932021
A teljesítés fő helyszíne:

HU231 Baranya

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

66516000-0

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

14 - Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás – PVhII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

7626 Pécs, Búza tér 8. h. ép.
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II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadható változatok

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát. A megadott szám technikai szám, annak 
megadása a Kiadóhivatal felé történő továbbítás miatt szükséges.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

99A részvételre jelentkezők tervezett száma:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt 
eljárások kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került 
meghatározásra:

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás szolgáltatás megrendelése a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  vezető tisztségviselői, bizottsági 
tagjai részére. 
 
Az ajánlatkérő vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás 5fő részére. 
–        Kártérítési limit:        400.000.000.-Ft/kár és 400.000.000.-Ft/év 
–        Önrész: nincs 
–        Kiegészítő biztosítási szolgáltatások a fedezetben: 
–        teljes visszamenőleges fedezet 
–        teljes limit a vezető tisztségviselők személyre kiszabott bírságokra (adójellegű is), hivatalos vizsgálat költségeire, jó hírnév 
sérelmével összefüggő költségekre 
–        12 hónap automatikus kárbejelentési időszak pótdíj nélkül, korlátlan időre kiterjesztett kárbejelentési időszak a távozó vezető 
tisztségviselők részére 
–        a szerződés megtérít a társaságnak minden olyan kárt, amelyet a társaság a biztosított vezető tisztségviselő helyett megtérített 
–        hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségek (kárenyhítési tanácsadás) fedezete a kártérítési limit 25%-áig 
-        Területi hatály: Világ 
 
Kockázatviselés kezdete:         2021. július 01. napja 00:00 óra 
Kockázatviselés lejárata:        2024. június 30. napja 24.00 óra 

Igen

Igen

2. Kapcsolatfelvétel a károsulttal a kárbejelentést követően telefonon, 
személyesen vagy e-mailben egész órában megadva (min. 1 óra; max. 48 óra)

20

Nem

Igen

Nem

2021.07.01 2024.06.30

Nem

Nem

Nem
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A jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bek-nek megfelelően, a 
formanyomtatvány benyújtásával kell az alk. követelményeknek való megfelelést igazolnia. Ajánlatkérő az alk. követelmények előzetes 
igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében lévő részletes információk megadását. Jelentkezőnek a IV. rész alfa szakaszát 
kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem. 

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

NemA közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Igazolási mód: 
A jelentkezőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: 
formanyomtatvány) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és 
(2) bekezdésének hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell 
benyújtania (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). 
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint jelentkező nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) 
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, 
igazoló adatbázisokhoz, a gazdaság szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatványban. 
Közös jelentkezés esetén a közös jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 
Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségét. 
A nem magyarországi letelepedésű jelentkezőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország 
jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és 
azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, ill. arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország 
jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások 
benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (8)-(16) §-aiban foglaltaknak megfelelően kell 
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a KR. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező a jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben a jelentkező tekintetében 
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges az EKR által biztosított 
űrlapon. 
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat 
igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a KR. 1–16. §-aira. 
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján gazdasági szereplő nyilatkozhat ajánlatkérő egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben 
elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés 
tekintetében. 

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A 2. számú értékelési részszempont esetében a 48 órát meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

Nem

Nem
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Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
A biztosítási díj negyedévente történő megfizetése a nyertes ajánlattevő a tárgyi negyedévet megelőző hónapban kibocsátott számlája 
alapján történik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben és a Polgári törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1) - (2) 
bekezdésében foglaltak alapján.  
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit, szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, kötbéreket a Részvételi 
Dokumentáció részét képező – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező – Szerződéstervezet tartalmazza. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmatlan az részvételre jelentkező/ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
M.1.1. az 1., a 4., a 7. és a 13.rész rész tekintetében legalább 2 fő középfokú végzettségű szakemberrel, akik külön-külön 
rendelkeznek legalább 36 hónap időtartamú biztosítónál szerzett vagyon- és felelősségbiztosítási kárügyintézői szakmai gyakorlattal. 
M.1.2. a 2., az 5., a 11. és a 12. rész tekintetében legalább 2 fő középfokú végzettségű szakemberrel, akik külön-külön rendelkeznek 
legalább 36 hónap időtartamú biztosítónál szerzett gépjármű-biztosítási kárügyintézői szakmai gyakorlattal. 
M.1.3. a 3. és a 6. rész tekintetében legalább 2 fő középfokú végzettségű szakemberrel, akik külön-külön rendelkeznek legalább 36 
hónap időtartamú biztosítónál szerzett élet- és balesetbiztosítási kárügyintézői szakmai gyakorlattal. 
M.1.4. a 8. és a 14. rész tekintetében legalább 2 fő középfokú végzettségű szakemberrel, akik külön-külön rendelkeznek legalább 36 
hónap időtartamú biztosítónál szerzett vezető tisztségviselői felelősségbiztosítási kárügyintézői szakmai gyakorlattal. 
M.1.5. a 9. rész tekintetében legalább 2 fő középfokú végzettségű szakemberrel, akik külön-külön rendelkeznek legalább 36 hónap 
időtartamú biztosítónál szerzett felelősségbiztosítási kárügyintézői szakmai gyakorlattal. 
M.1.6. a 10. rész tekintetében legalább 2 fő középfokú végzettségű szakemberrel, akik külön-külön rendelkeznek legalább 36 hónap 
időtartamú biztosítónál szerzett baleset-biztosítási kárügyintézői szakmai gyakorlattal. 
Az ajánlatban bemutatásra kerülő szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanaz a személy több rész esetében is bemutatható, 
ha az adott részben meghatározott elvárásnak megfelel. A szakemberek tekintetében benyújtásra kerülő szakmai önéletrajznak 
egyértelműen tartalmaznia kell, hogy mely rész vagy részek tekintetében kerül bemutatásra. Ajánlatkérő a párhuzamos időtartamú 
tapasztalatokat kizárólag egyszer veszi figyelembe. 
Ajánlatkérő a biztosító fogalma alatt a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdés 18. pontjában 
foglaltakat érti. (18. biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás vagy valamely hatályos tagállami szabályozás 
szerint biztosítási tevékenység végzésére jogosult;) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Jelentkező (közös jelentkezők) az előírt alk. követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglaltaknak megfelelően bármely más 
szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet Kbt. 65. § (9) bek-re. 
Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és azon alk. követelmény(eke)t, amelynek 
igazolása érdekében a jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
Közös jelentkezés/ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk. követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló 
gazd. szereplők együttesen is megfelelhetnek. 
A műszaki/szakmai alk. követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – a 
gazd. szereplőknek az ebben a pontban meghatározott dokumentumok benyújtásával kell igazolni. 
M1. Részvételre jelentkező/Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a 
szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: 
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó cégszerű nyilatkozat az jelentkező/ajánlattevő részéről, 
— a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből egyértelműen kiderül az előírt alk. 
feltételek teljesülése. Az önéletrajz időrendi sorrendben, az időtartam év/hónaptól-év/hónapig formátumban történő megadásával 
mutassa be a releváns tapasztalatokat a szakember által ellátott feladat megjelölésével a megvalósítási hónapok feltüntetésével, 
— végzettséget igazoló dokumentum(ok), 
— a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a 
gazd. szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, ill. az EU egy másik tagállamában letelepedett gazd. szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az 
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja. 
A felhívás III.1.3) pontjában az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
kerültek meghatározásra. 

Nem

Nem
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(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IgenAz ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül 
ítélje oda.

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

NemIgénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenFelhívással induló tárgyalásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

NemAz ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(Az EKR a közzétételre kerülő hirdetmény VI.3. További információk pontjában automatikusan megjeleníti a részvételi jelentkezések 
bontási időpontjaként a részvételi felhívás IV.2.7. pontjában szereplő időpontot.)

1. Az ajánlatok értékelésére a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján kerül sor minden részben. Minden rész minden értékelési 
részszempontja esetében ajánlatkérő (AK) a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint. A 
részszempontonként kiosztható ponttartomány: 0-10 pont.  
2. Az ajánlati árat a közbesz. dokumentumokban meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az 
ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő az AKvel szemben érvényesíteni kíván, és 
amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.  
3. Az AK a közbesz. eljárást a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbesz. rendszerben (EKR) folytatja le. Minden 
kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. 
Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű 
segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft.  helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások 
fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) 
4. Az AK felhívja a figyelmet az e-Kr 6. §-ának (1) és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt 41/A §-ában 
és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra.  
5. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jog 
megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.  
6. AK jelentkezőtől és a közös jelentkezést benyújtó nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi 
lehetővé.  
7. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbesz. 
dokumentumok tartalmazzák. A részvételi közbesz. dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás 
nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a részvételi határidő lejártáig. 
8. A Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjai alapján az jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek 
teljesítéséhez a jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés 
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek-ben előírt adatokat.  
9. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bek-re. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a 

VI.3) További információk

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: (Az ajánlatok bontása alatt a részvételi jelentkezések bontása értendő.)

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)1Az időtartam hónapban:vagy

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

2021.05.25Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

2021.04.26 10:00

HU

2021.04.26 12:00

A jelentkezések felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Nem

Nem

Igen

Igen
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

jelentkező a jelentkezés hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során 
bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.  
10. Jelentkező (közös jelentkezés esetén valamennyi jelentkező), a jelentkezésben/ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó és 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az alábbiakat: a cégaláírási 
nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásminta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot 
igazoló dokumentum) egyszerű másolata a jelentkezést/ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személytől. Ha a jelentkezésben/ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk 
aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy ill. egyéni vállalkozó esetében 
aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.  
11. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Bodorics István, lajstromszáma: 00374; 
akadályoztatása esetén Szijártó Attila Balázs, lajstromszám: 00243. 
12. AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.  
13. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, minden benyújtásra kerülő más nyelvű dokumentum fordítását csatolni kell a 
jelentkezéshez/ajánlathoz, valamint jelentkező nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti 
dokumentuméval. 
14. Közös jelentkezés esetében a Kbt. 35. §-a az irányadó. A jelentkezéshez csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely 
tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt a 
jelentkezőt, aki a közös jelentkezők képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell 
terjednie arra, hogy a közös jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös jelentkezők képviseletében eljárhat.  
15. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A 
válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.  
16. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk a jelentkezés 
érvénytelenségét okozhatja.  
17. A IV.2.6) pontban szereplő 1 hónap időtartamú ajánlati kötöttség 30 naptári napot jelent. 
18. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 
19. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 85. § (2) bek. a) és c) pont alapján, az AK igényeit nem lehet kielégíteni a 
piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül, továbbá a szerződés jellegével, 
összetettségével, jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények és az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes 
tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat. 
20. Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére a 2009. évi LXII. törvény és a 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései is 
irányadóak. 
21. A tárgyalás/ok lefolytatásának menetére, és az AK által előírt alapvető szabályaira, az első tárgyalás időpontjára vonatkozó 
információt az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. 
Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátozásra tekintettel.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

Kbt. 148. §-a szerint. 
 
A VI.3) pont folytatása a karakterkorlátozása tekintettel: 
22. A közös AK nevében a közbesz. eljárást a Pécsi Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság folytatja le, azonban a 
megkötött szerződések teljesítése során, az abból fakadó kötelezettségek az AKket önállóan és közvetlenül terhelik. 
23. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 26/04/2021  Helyi idő: 12:00 óra 
24. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbesz. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra 
vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. 
25. AK nem ír elő ajánlati biztosíték teljesítésére vonatkozó kötelezettséget.
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