
(;ja. szamu eloterjesztes 
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Jegyzoje 

Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

a ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras reszveteli szakaszanak 

meginditasarol, a reszveteli felhivas elfogadasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei egyseges vagyon- es 
felelossegbiztositasara vonatkoz6an az Allianz Hungaria Biztosit6 Zrt.-vel 2011. december 
15-en kotOtt biztositasi szerzodes 2014. december 31-en lejar, ezert kozbeszerzesi eljarast 
irtunk ki. 

A ,Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljarasban mindket ajanlattevo (a Groupama 
Garancia Biztosit6 Zrt., valarnint az Allianz Hungaria Zrt.) ajanlata ervenytelen lett. 

A Gazdasagi es Penzligyi Bizottsag- a 2014. december 9. napjan tartott rendkiviili tilesen- a 
,Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es intezrnenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyti kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasar61 sz616 
43/2014. (XII. 9.) hatarozataban a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat es 
intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa targyban kiirt a kozbeszerzesi eljarast 
eredmenytelennek nyilvanitotta. 

Ennek ertelmeben a kozbeszerzesi eljarast ismetelten ki kell imi. 

Az uj kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasa miatt szilksegesse valt a korabbi, 321042959 
kotvenyszarnu biztositasi szerzodes 3 h6nappal, 2015. marcius 31. napjaig tOrteno 
meghosszabbitasa, arnelyet a 2014. december 12. napjan kelt leveliinkben az Allianz 
Hungaria Zrt.-nekjeleztiink. 

II. V egrehajtas feltetelei 

A Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat altai az altalanos kozbeszerzesi 
tanacsadassal megbizott Dr. Magyar Adrienn hivatalos kozbeszerzesi tanacsad6 elkeszitette a 
,Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa" targyti kozbeszerzesi eljarashoz a reszveteli felhivast. 

A kozbeszerzesi eljaras becsult ertekere figyelernrnel a kozbeszerzesi eljaras iratanyaga a 
kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi CVIII. tOrveny (a tovabbiakban: Kbt.) II. resz szerinti uni6s 
eljarasrendben lefolytatott hirdetmeny kozzetetelevel indul6 targyalasos eljarasra iranyad6 
eljarasi szabalyok szerint kerult osszeallitasra. A kozbeszerzesi eljaras harom eves idotartarnra 
kertil kiirasra. 

A targyalas lefolytatasanak menetet az eljaras masodik szakaszaban kiadasra kertilo 
ajanlatteteli felhivas tartalmazza. A targyalasos eljaras lefolytatasat indokolja, hogy az 
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ajanlatkero kiilon-kiilon targyalhat az egyes ajanlattevokkel a biztositasi szerzodes 
felteteleirol, es annak alapjan kedvezobb feltetelek mellett tud vegso ajanlatot kemi es kapni. 
A targyalasos eljaras lefolytatasat indokolja tovabba, hogy a potencialis ajanlattevoi kor 
resztvevoi (a biztosit6k) olyan egyedi szerzodeses felteteleket is meghataroznak, amelyek egy 
altalanos- valamennyi ajanlattevo altai elfogadhat6- szerzodestervezetben nem rogzithetok, 
igy a kozbeszerzesi eljaras eredmenyessegehez a szerzodestervezetet az ajanlattevokkel 
kozosen kell kialakitani, figyelembe veve az ajanlattevok altalanos szerzodesi felteteleit is. A 
szerzodeses feltetelekrol sz616 targyalas biztositasanak hianyaban - a korabbi evek azonos 
targyu kozbeszerzesi eljarasban szerzett tapasztalataira tekintettel - val6sziniisitheto, hogy 
nem lenne ajanlattevo, ezaltal a kozbeszerzesi eljaras eredmenytelen lenne. 

III. Hahisvizsgalat 

Az uj kozbeszerzesi eljarast 2015. marc ius 31. napjaig kell lebonyolitani, amelynek sikeres 
befejezesekent lehetoseg van az Onkormanyzat es intezmenyei reszere egy kedvezo, minden 
fontos reszteriiletre kiterjedo megfelelo arfekvesii biztositasi szerzodes megkotesere a nyertes 
aj anlattevovel. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. december '~Y\ '~ ~\,~i 
~~;:_~sztian 

1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

... /2014. ( ...... ) hatarozata 
a ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 

felelossegbiztositasa" targyu kozbeszerzesi eljaras reszveteli szakaszanak 
meginditasarol, a reszveteli felhivas elfogadasarol 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a ,Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" 
targyu kozbeszerzesi eljaras reszveteli felhivasat az 1. melleklet szerinti tartalommal 
j 6vahagyj a. 

2. A Kepviselo-testlilet a ,Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es 
intezmenyei vagyon- es felelossegbiztositasa" targyli, a kozbeszerzesekrol sz616 2011. evi 
CVIII. t5rveny II. resz szerinti uni6s eljarasrendben lefolytatott hirdetmeny kozzetetelevel 
indul6 targyalasos kozbeszerzesi eljaras meginditasatj6vahagyja. 

Hatarido: azonnal 
Feladatkoreben erintett: az aljegyzo 

a Gazdasagi es Penzugyi Foosztaly vezetoje 
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II. MELLEKLET 

1 HU Hirdetmenyminta 2- Ajanlati/reszveteli felhivas 



EUROP AI UNIO 
Az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjanak Kiegeszit6 Kiadvanya 
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax:+: 

.____ ____ _. E-mail:o.is~publications.europa.eu Informaci6 es online formanyomtatv~ 

AJANLATI/RESZVETELI FELHiV As 

2004/18/EK iranyelv 

I. SZAKASZ: AJANLATKERO 

1.1) Nev, cim es kapcsolattartasi pont(ok) 

Hivatalos nev: Budapest F6varos X. keriilet Nemzeti azonosit6:(ha ismert) 
K6banyai Onkormanyzat 

Postai cim: Szent Laszlo ter 29. 

Varos: Postai Orszag: HU 
Budapest iranyit6szam: 

1102 
Kapcsolattartasi pont( ok): Telefon: +36 14338250 

Cimzett: dr. Aziz-Malak Nora 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu Fax: +36 1 4338-230 

Internetcim(ek) (adott esetben) 
Az ajanlatker6 altalanos cime: (URL) 

A felhasznal6i oldal cime: (URL) 

Elektronikus hozzaferes az informaci6khoz: (URL) 

Az ajanlatok es a reszveteli jelentkezesek elektronikus benyujtasa: (URL) 

Reszletes informaci6k megadasahoz hasznalja az A. mellekletet 

Tovabbi informaci6 a kovetkez6 cimen szerezhet6 be 

D A fent emlitett kapcsolattartasi pont( ok) lSI Egyeb (toltse ki az A. melleklet I) pont} at) 

A dokumentaci6 es a kiegeszit6 iratok (a versenyparbeszedre es a dinamikus beszerzesi 
rendszerre vonatkoz6k is) a kovetkez6 cimen szerezhet6k be 

D A fent emlitett kapcsolattartasi lSI Egyeb (toltse ki az A. melleklet II) pont} at) 
pont(ok) 

Az ajanlatokat vagy reszveteli jelentkezeseket a kovetkez6 cimre kell benyujtani 

D A fent emlitett kapcsolattartasi lSI Egyeb (toltse ki az A. melleklet III) pont} at) 
pont(ok) 
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1.2) Az AJANLATKERO TIPUSA 

D Miniszterium vagy egyeb nemzeti 
vagy szovetsegi hat6sag, valamint 
regionalis vagy helyi reszlegeik 

D Nemzeti vagy szovetsegi iroda/hivatal 
D Regionalis vagy helyi hat6sag 
[g] Regionalis vagy helyi iroda/hivatal 

1.3) Fo tevekenyseg 

[g] Altalanos kozszolgaltatasok 
D Honvedelem 
D Kozrend es biztonsag 
D Komyezetvedelem 
D Gazdasagi es penzligyek 
D Egeszsegligy 

1.4) Beszerzes mas ajanlatkerok neveben 

D Kozjogi intezmeny 
D Eur6pai intezmeny/iigynokseg vagy 

nemzetkozi szervezet 
D Egyeb (nevezze meg): _____ _ 

D Lakasszolgaltatas es kozossegi rekreaci6 
D Szocialis vedelem 
D Szabadido, kultura es vallas 
D Oktatas 
D Egyeb (nevezze meg): 

Az ajanlatkero mas ajanlatkerok neveben vegzi a beszerzest: D igen [g] nem 
(igen wilasz eseten, ezekre az ajcmlatkerokre vonatkoz6an towibbi informaci6kat az A. 
mellekletben adhat meg) 

II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA 

11.1) MEGHATARozAs 

11.1.1) Az ajanlatkero altai a szerzodeshez rendelt elnevezes: 

Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felelossegbiztositasa 

11.1.2) A szerzodes tipusa es a teljesites helye 
(csak azt a kateg6riat valassza- epftesi beruhazas, arubeszerzes vagy szolgaltatasmegrendeles 
-, amelyik a leginkabb megfelel a szerzodes vagy a kozbeszerzes(ek) targyanak) 

D Epitesi beruhazas 

D Kivitelezes 
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D Arubeszerzes 

D Adasvetel 

[g] 
Szolgaltatasmegrendeles 

Szolgaltatasi kateg6ria 
szama: 6 
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D Tervezes es kivitelezes D Lizing A szolgaltatasi 

D Kivitelezes, ba.rmilyen D Berlet 
kateg6riakat lasd a Cl. 
mellekletben 

eszkozzel, m6don, a nyertes D Reszletvetel 
ajanlattev6 altai meghata.rozott 
kovetelmenyeknek megfelel6en D Ezek kombimici6ja 

A teljesites helye: 
Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat kozigazgatasi tertilete 

NUTS-k6d HU-101 NUTS-k6d 

NUTS-k6d NUTS-k6d 

11.1.3) Kozbeszerzesre, keretmegallapodasra es dinamikus beszerzesi rendszerre (DBR) 
vonatkozo informaciok 

[2J A hirdetmeny kozbeszerzes megval6sitasara iranyul 

D A hirdetmeny keretmegallapodas megkotesere iranyul 

D A hirdetmeny dinamikus beszerzesi rendszer (DBR) letrehozasara ininyul 

11.1.4) Keretmegallapodasra vonatkozo informaciok (adott esetben) 
--

D Keretmegallapodas tObb ajanlattev6vel D Keretmegallapodas 
egy ajanlattev6vel 

A tervezett keretmegallapodas resztvev6inek_szama 

vagy 

(adott esetben) maximalis letszama 

A keretmegallapodas idotartama 

Id6tartam ev( ek)ben: vagy h6napban: 

Indoklas arra az esetre vonatkoz6an, ha a keretmegallapodas id6tartama meghaladja a negy evet: 

A kozbeszerzeseknek a keretmegallapodas teljes idotartamara vonatkozo becsiilt 
osszerteke (adott esetben, csak szamokkal): 

Becstilt ertek afa nelktil: Penznem: -----

VAGY: es _______ kozott Penznem: ____ _ 

A keretmegallapodas ala . an megkotend6 szerz6desek erteke es gyakorisaga (ha ismert): 
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11.1.5) A szerzodes vagy a beszerzes( ek) rovid meghatarozasa: 

Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat es intezmenyei vagyon- es 
felel6ssegbiztositasa 

11.1.6) Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV) 

Fo szojegyzek Kiegeszito szojegyzek (adott esetben) 

Fo targy 66510000-8 - -

- - -
- - -
- - -
- - -

Tovabbi 
targy(ak) 

11.1.7) A kozbeszerzesi megallapodasra (GPA) vonatkozo informaciok 

A szerz6des a kozbeszerzesi megallapodas (GP A) hatalya ala tartozik: ~ igen D 
nem 

11.1.8) Reszek (a reszekre vonatkoz6 reszletes informaci6k megadasahoz a B. melleklet sziikseg 
szerint tobb peldanyban is hasznalhat6) 

A beszerzes reszekb61 all: D igen ~nem 

(igen valasz eseten) Az ajanlatok benyujthat6k 

0 egy reszre 0 egy vagy tObb reszre 0 valamennyi reszre 

11.1.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatok) vonatkozo informaciok 

Elfogadhat6k valtozatok (altemativ ajanlatok) Oigen ~nem 

II. 2) SZERZODitS SZERINTI MENNYISEG 

11.2.1) Teljes mennyiseg (valamennyi reszt, meghosszabbitast es opci6t beleertve, adott 
esetben) 

Vagyon-es felel6ssegbiztositasi szerz6des Budapest F6varos X. kerlilet K6banyai Onkormanyzat 
es intezmenyei szamara az alabbi vagyoncsoportokra: 
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1. vagyonbiztositas 
2. altalanos felelossegbiztositas 
3. munkaltat6i felelossegbiztositas 
4. berbead6i felelossegbiztositas 

Vagyonbiztositas: 
Intezmenyi epiiletek, raktarak, epitmenyek vagyonbiztositasa 

Alap es Kiegeszito kockazatok 56 097 073 000 Ft 
Biztositasi osszeg: 56 097 073 000 Ft 
Onresz: 10% de min 25 000 Ft/kar levonasos 
100% Onkormanyzati tulajdonban levo lak6epiiletek eseteben onreszesedes nincsen 

Karteritesi limit (ek) a biztositasi osszegen belli!: 
- Elektromos aramingadozasab61, es/vagy tulfesziiltsegebol eredo karok 5 M Ft/kar/ev 
- Elektromos berendezesekben keletkezett tuzkarok 5M Ft/kar/ev 
- Biztositasi esemeny kovetkezteben karosodott/szennyezodott hivatalos iratok 
helyreallitasa, tisztitasa es/vagy szaritasa 5M Ft/kar/ev 

Dvegbiztositas minden iivegtipusra es meretre 5M Ft/kar/ev 

Betoreses lopas, rablas, vandalizmus, kiildottrablas biztositas 2 149 778 000 Ft 

6nresz: 1 0% de min 1 0 000 Ft/kar levonasos 

Keszpenz, ertekcikk biztositas: 30 000 000 Ft, amely az alabbiakat foglalja magaban: 

- penztarban tarolt keszpenz, 
- a hivatal penztarosa altai szallitott keszpenz (Bankb61), 
- intezmenyi keszpenzszallitas es tarolas, 
- alkalmank:ent tarolt utalvanyok erteke. 

Karteritesi limit (ek) a biztositasi osszegen beliil: 350 000 000 Ft/kar/ev 

- Lopas 

- Keszpenz biztositas 

- Kiildottrablas 

- Szandekos rongalas 

- Intezmenyek belso udvarain talalhat6 szabadban levo 

szabadban levo jatsz6teri eszkozok, szabadban, 

emlektablak, szobrok, disz kutak, fesziiletek es 

szokokutak szandekos rongalasa. 

4M Ft/kar 8M Ft/ev 

4M Ft/kar 8M Ft/ev 

2M Ft/kar 4M Ft/ev 

1M Ft/kar es 10M Ft/ev 

1M Ft/kar es 5M Ft/ev 

A beazas karok tekinteteben az epites vagy felujitas alatt all6 epiiletek ideiglenes tetozetenek 
elegtelensege miatt keletkezett karok tekinteteben az onkormanyzat a limitet az alabbiakban 
hatarozza meg: 5milli6 Ft/kar es 5 milli6 Ft/ev 
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II. FelelOssegbiztosihis: 

Tevekenysegi felelossegbiztositas kiterjesztve a kozfoglalkoztatottakra is 
- Munkaltat6i felelossegbiztositas kiterjesztve a kozfoglalkoztatottakra is 
- Berloi felelossegbiztositas 
- Berbead6i felelossegbiztositas 
- Onkormanyzati alkalmazottak felelossegbiztositasa 
- Szolgaltat6i felelossegbiztositas kiterjesztve a kozfoglalkoztatottakra is 
- Kiterjesztes az S1 (azaz sorgyar egyes) telephelyhez tartoz6 pincerendszer tulajdonosaval 
szemben tamasztott felelossegi karokra 

A felelossegbiztositasnak ki kell terjednie a koztertiletek, kozparkok uzemeltetoi, karbantart6i 
minosegben okozott karokra. 

Feieiosseg biztositasi fedezettei szemben tamasztott elvarasok: 
Biztosit6 kockazati koronkent ajanlataval megegyezo dijtetel alkalmazasa mellett lehetoseget 
biztosit az egyes kockazati limitek biztositasi even beltili dijfeitOltesre. 

Kombinalt limit az Onkormanyzat es intezmenyei vonatkozasaban: 30 M Ft/kar es 30 M Ft/ev 

Szublimit az Onkormanyzat es intezmenyei vonatkozasaban 

- Kozutkezeloi minosegben okozott karok pl. katyu 10M Ft/kar/ev 
- Sorfak, pincerendszer, parkfenntart6i minosegben okozott karok 10M Ft/kar/ev 
- Onkormanyzati aikalmazottak felelossegbiztositasa 10M Ft/kar es 50 M Ft/ev 
- Munkaltat6i felelossegbiztositas 10M Ft/kar es 20M Ft/ev 
- Kozfoglaikoztatottak altai okozott karok 5 M Ft/kar es 10M Ft/ev 
- Termekfelelosseg biztositas 5 M Ft/kar es 10M Ft/ev 
- Oktatasi, nevelesi, gyermekellatasi tevekenyseg soran 
okozott karok feleiossegbiztositasa 5 M Ft/kar es 10M Ft/ev 
- Az onkormanyzati vagyon uzemeltetesebol eredo karok 5 M Ft/kar es 10M Ft/ev 
Az Onkormanyzat altai kezelt es fenntartott utak kezelese, 
tisztitasa, sikossag mentesitese soran okozott karok felelossegbiztositasa 5 M Ft/kar/ev 
- Az Onkormanyzat altai kezelt es fenntartott parkok mukodtetese 
soran okozott karok felelossegbiztositasa 5 M Ft/kar/ev 
- Rendezvenyszervezoi feleiossegbiztositas 5 M Ft/kar es 10M Ft/ev 

Onreszesedes: 10% de min 10 000 Ft/kar levonasos 

Kockazatviseles kezdete: 2015. aprilis 01. napjan 0:00 ora 

kivetel 24db parkol6 automata, valamint a 100% onkormanyzati tulajdonu ingatianok 
(kiegeszito iratok 1/B mellekiete), ahoi a kockazatviseles kezdete 2015. Junius 01. napjan 0:00 
6ra. 

Evfordui6: minden evben a kockazatviseles kezdetenek a napja 

Reszvetelre jelentkezo biztositson lehetoseget ev kozbeni fedezet m6dositasra, illetve a 
biztositand6 vagyontargyak korenek ev kozbeni m6dositasra ajanlataval megegyezo dijtetellel az 
adott kockazatra. 
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A 1 00%-os onkormanyzati tulajdonu lak6ingatlanokra (tarsashazak) es a parkol6 automatakra 
ajanlatker6nek van ervenyes biztositasa, halasztott hatalyu fedezetvallahist ker. (A 
kockazatviseles kezdete 2015.junius 01.0:00 6ra). 

Biztosit6 az alapbiztositasi biztositasi esemeny bekovetkezte eseteben a biztositottsagot 50 
milli6 forintig nem, vizsgalja pro-rata karszamitast nem alkalmaz. 

A reszletes szakmai tartalom az ajanlatteteli szakaszban keriil kiadasra. 

(adott esetben, csak szamokkal) 

Becslilt ertek afa nelklil 65 500 000 Ft Penznem: HUF 

VAGY: 

es kozott 

11.2.2) V eteli jogra ( opciora) vonatkozo informacio ( adott esetben) 

Vetelijog (opci6) 0 igen [2J nem 

(igen valasz eseten) A veteli jog meghatarozasa: 

(ha ismert) A veteli jog ( opci6) gyakorlasanak tervezett ideje: 

Penznem: ____ _ 

h6napban: _____ vagy napban: _____ (a szerzodes megkatesetol szamitva) 

11.2.3) Meghosszabbitasra vonatkozo informaciok (adott esetben) 

A szerz6des meghosszabbithat6 D igen [2J nem 

A lehetseges meghosszabbitasok szama (ha ismert): vagy: _____ es 
kozott -----

(ha ismert) Az arubeszerzesre vagy szolgaltatasmegrendelesre iranyul6 meghosszabbithat6 
szerz6desek eseteben a tovabbi szerz6desek tervezett Utemezese: 

h6napban: _____ vagy napban: _____ (a szerzodes megkotesetol szamitva) 

11.3) A SZERZODES IDOT ARTAMA V AGY A BEFEJEZES HAT ARIDEJE 

Az id6tartam h6napban: 36 vagy napban: _____ (a szerzodes megkatesetol szamftva) 

VAGY: 

Kezdes 
Befejezes 
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(nap/h6nap/ev) 
(nap/h6nap/ev) 
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES MUSZAKI INFORMACIOK 

111.1) Az alvallalkozoi szerzodessel kapcsolatos feltetelek 

111.1.1) A szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek: (adott esetben) 

A nyertes aj{mlattev6 ASZF-je szerint 

111.1.2) Fo finanszirozasi es fizetesi feltetelek es/vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi 
rendelkezesekre: 

Ajtmlatker6 a biztositasi dijat eves dijfizetesi gyakorisaggal- evente el6re - fizeti meg a nyertes 
ajanlattev6nek a Kbt. 130.§ (1), (5), (6) bekezdese es a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdese alapjan 
atutalassal, 30 napos fizetesi hatarid6vel. 

A kifizetesre rnegfelel6en iranyad6ak az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny 36/A. §

ban foglaltak. 

Az ajanlattetel, a szerz6des es a kifizetesek penznerne: HUF. 

111.1.3) A kozos ajanlatot tevo nyertesek altalletrehozando gazdasagi tarsasag, illetve jogi 
szemely: (adott esetben) 

Ajanlatker6 kizarja a letrehozasanak lehet6seget. 

111.1.4) Egyeb kiilonleges feltetelek (adott esetben) 

A szerz6des teljesitesere kUlonleges feltetelek vonatkoznak ~ igen D nern 

(igen wilasz eseten) A klilonleges feltetelek rneghatarozasa: 

A szerz6dest biztosit6kr61 es a biztositasi tevekenysegr61 sz616 2003. evi LX. torveny hatalya 
ala tartoz6 szervezet teljesitheti, vagy olyan szolgaltat6, arnely a fenti tOrveny hatalya ala tartoz6 
szervezet szolgaltatasat kozvetiti. 

111.2) Reszveteli feltetelek 

111.2.1) Az ajanlattevo/ reszvetelre jelentkezo szemeiyes helyzetere vonatkozo adatok (kizaro 
okok), ideertve a szakmai es cegnyilvantartasokba torteno bejegyzesre vonatkozo eloirasokat is 

Az alkalrnassag rnegitelesehez sziikseges adatok es a rnegkovetelt igazolasi rn6d: 

Az eljarasban nern lehet reszvetelre jelentkez6, alvallalkoz6, es nern vehet reszt az alkalrnassag 
igazolasaban olyan gazdasagi szerepl6, akivel szernben a Kbt. 56. § (1) bekezdeseben rneghatarozott 
kizar6 okok valarnelyike fennall. 

Az eljarasban nern lehet reszvetelre jelentkez6, akivel szernben a Kbt. 56. § (2) bekezdeseben 
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meghatarozott kizar6 ok fennall. 

A reszveteli jelentkezesben a reszvetelre jelentkezonek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a 
tovabbiakban: Korm. rendelet) 2-10.§-a alapjan nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizar6 okok 
hatalya ala, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontja es a 4. §f) pont fc) alpontjaban foglaltak szerint kell igazolnia. A kizar6 okokra vonatkoz6 
nyilatkozatnak a reszveteli felhivas feladasanak napjanal kesobbi datumunak kelllennie! 

A reszvetelre jelentkezonek a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben eloirtak szerint kell nyilatkoznia arr61, 
hogy a szerzodes teljesitese soran nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1) bekezdese szerinti kizar6 okok 
hatalya ala tartoz6 alvallalkoz6t, valamint az altala alkalmassaganak igazolasara igenybe vett mas 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdese szerinti kizar6 okok hatalya ala. 

111.2.2) Gazdasagi es penziigyi alkalmassag 

Az alkalmassag megitelesehez szukseges adatok Az alkalmassag minimumkovetelmenye( i) 
es a megkovetelt igazolasi m6d: (adott esetben): 

Pl. A Kbt. 55. § (1) bekezdesenek d) pontja es a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdesenek a) pontja alapjan a reszvetelre 
jelentkezo - att61 ftiggoen, hogy mikor jott letre, 
illetve mikor kezdte meg mukodeset, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezesre allnak- csatolja: 
valamennyi szamlavezeto penzugyi intezmenytol 
szarmaz6, a reszveteli felhivas feladasat61 
visszafele szamitott 12 h6nap soran vezetett 
valamennyi penzforgalmi szamlajara vonatkoz6, 
a felhivas feladasanal nem regebbi keltezesu 
nyilatkozatot az alabbi kotelezo tartalommal: 
- a vezetett szamla szama, szamlanyitas datuma 
- szamlajan a felhivas feladasat61 visszafele 
szamitott 12 h6napban 30 napot meghalad6 sorba 
allitas volt-e. 

P2. Reszvetelre jelentkezo csatolja a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes c) 
pontja alapjan a felhivas feladasanak napjat 
megelozo 3 uzleti evre vonatkoz6 kozbeszerzes 
targyab61 (biztositasi szolgaltatas) szarmaz6 -
AF A nelkiil szamitott - arbevetelerol sz616 
nyilatkozatot, att61 fliggoen, hogy reszvetelre 
jelentkezo mikor jott letre, illetve mikor kezdte 
meg tevekenyseget, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezesre allnak. 

Ha a reszvetelre jelentkezo a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes c) pontja 
szerinti irattal azert nem rendelkezik, mert olyan 
jogi formaban mukodik, amely tekinteteben az 

Pl. Alkalmas a reszvetelre jelentkezo, 
amennyiben a szamlavezeto penzugyi 
intezmenyektol szarmaz6 nyilatkozatok szerint a 
jelen reszveteli felhivas feladasat61 visszafele 
szamitott 12 h6napon beliil egyik szamlajan sem 
fordult elo 30 napot meghalad6 sorba allitas. 
Ajanlatkero a sorba allitas kitetel alatt a 2009. evi 
LXXXV. torveny 2. § 25. pontjaban 
meghatarozott fogalmat erti. 

P2. Alkalmatlan a reszvetelre jelentkezo, ha a 
reszveteli felhivas feladasanak napjat megelozo 3 
uzleti evben a kozbeszerzes targyab61 (biztositasi 
szolgaltatas) szarmaz6 - altalanos forgalmi ad6 
nelkul szamitott - arbevetelenek osszege nem erte 
el a 45 milli6 Ft-ot. 
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arbeveteir6I szoio nyilatkozat benyujtasa nem 
lehetseges, az e pontokkai kapcsoiatban ei6irt 
aikaimassagi koveteimeny es igazoiasi mod 
heiyett barmely, az ajaniatker6 altai megfeiei6nek 
tekintett egyeb nyiiatkozattai vagy 
dokumentummai igazoihatja penzugyi es 
gazdasagi aikaimassagat. Az erintett reszveteire 
jelentkez6 kiegeszit6 tajekoztatas kerese soran 
koteies aiatamasztani, hogy oiyan jogi formaban 
miikodik, ameiy tekinteteben az arbeveteir6I 
szoio nyiiatkozat benylijtasa nem Iehetseges es 
tajekoztatast kemi az e pontokkai kapcsoiatban 
ei6irt alkaimassagi koveteimeny es igazoiasi mod 
heiyett az alkaimassag igazoiasanak ajaniatker6 
altai eifogadott modjarol. (31 0/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeiet 14. § (3) bekezdes). 

Reszvetelre jelentkez6 (kozos reszvetelre 
jeientkez6k) az ei6irt aikaimassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy 
szemeiy) kapacitasara tamaszkodva is 
megfeleihet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdeseben 
fogialtaknak megfeiei6en. 
Amennyiben a reszveteire jeientkez6 az 
aikalmassagi koveteimenyeknek barmeiy mas 
szervezet (vagy szemeiy) kapacitasara 
tamaszkodva kivan megfeieini, ugy reszvetelre 
jelentkez6 aikaimassagat a Kbt. 55. § (5)-(6) 
bekezdesei szerint koteies igazoini. 

A kapacitasait rendeikezesre bocsato szervezet az 
ei6irt igazoiasi modokkai azonos modon koteies 
igazoini az adott aikaimassagi felteteinek t6rten6 
megfeieiest, tovabba koteies nyiiatkozni, hogy a 
szerz6des teijesitesehez szukseges er6forrasok 
rendelkezesre allnak majd a szerz6des 
teijesitesenek idotartama aiatt. 

Amennyiben reszveteire jeientkez6 a penzugyi es 
gazdasagi aikaimassagi felteteiek szerinti 
alkaimassagat mas szervezet (vagy szemeiy) 
kapacitasara tamaszkodva igazolta, akkor a 
kapacitast rendeikezesre bocsato szervezet 
kezeskent feiei a Ptk. 6:419.§-a szerint. 

111.2.3) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag 

Az aikaimassag megiteiesehez szukseges Az aikaimassag minimumkoveteimenye(i) 
adatok es a megkoveteit igazoiasi mod: (adott esetben): 
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Ml. Reszveteire jeientkez6 ismertesse a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeiet 15. § (3) 
bekezdes a) pontja aiapjan a reszveteii feihivas 
feiadasat6I visszafeie szamitott 3 ev (36 
h6nap) jeient6sebb kozbeszerzes targya 
szerinti (biztositasi szoigaltatas) szoigaltatas 
nyujtasi referenciait a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeiet 16. § (1 )-(2) bekezdeseben 
meghatarozott formaban igazolva. 

Ajaniatker6 rogziti, hogy amennyiben egy 
gazdasagi szerepi6 referenciakent oiyan 
korabbi tevekenyseget kivan bemutatni, 
ameiyben konzorcium vagy projekttarsasag 
tagjakent teijesitett, abban az esetben az 
Ajanlatker6 csak azt fogadja ei az aikaimassag 
igazoiasakent, ameiy konzorciumi tagkent 
vagy projekttarsasag tagjakent sajat hanyadban 
kielegiti az ei6irt aikaimassagi felteteieket, 
figyeiemmei a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben 
meghatarozottakra is. (kerjiik emiatt a teijesites 
bemutatasar61 sz6I6 nyiiatkozatban adjak meg 
a sajat teijesites merteket szazaiekban vagy 
forintban). 

Amennyiben a szoigaltatas megrendeiesre 
vonatkoz6 referencia kozos reszvetelre 
jeientkez6kre vonatkozik, es a 
referenciaigazoias nem allithat6 ki az egyes 
reszveteire jeientkez6k altai teijesitett 
szolgaltatasok eikiilonitesevel, ugy az 
ajaniatker6 a referencia igazoiast, vagy 
nyiiatkozatot barmeiyik, a teijesitesben reszt 
vett reszveteire jeientkez6 reszer61 az 
ismertetett szoigaltatas egesze tekinteteben 
koteies eifogadni, felteve, hogy a teijesites a 
kozos reszveteire jeientkez6k egyetemieges 
feiei6ssegvallaiasa mellett tOrtent, es az 
igazoiast benyujt6 reszveteire jeientkez6 altai 
vegzett teijesites aranya eierte a 15%-ot. 

A Kbt. 55. § (4) bekezdeseben fogialtak 
aiapjan az egyiittes megfeieies megengedett. 
Reszveteire jeientkez6 (kozos reszveteire 
jeientkez6k) az ei6irt aikaimassagi 
koveteimenyeknek barmeiy mas szervezet 
(vagy szemeiy) kapacitasara tamaszkodva is 
megfeieihet a Kbt. 55. § ( 4 )-( 6) bekezdeseben 
fogialtaknak megfeiei6en. 
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Ml. Aikaimatian a reszveteire jeientkez6, ha 
nem rendeikezik a reszveteii feihivas 
feiadasat61 visszafeie szamitott 3 evben (36 
h6napban) teijesitett, legaiabb egy darab, 
onkormanyzati vagy koltsegvetesi szervezettel 
kotOtt biztositasi szerz6dessei, amely szerz6des 
erteke eierte a nett6 45 milli6 Ft-ot es amely az 
aiabbi biztositasi tevekenysegek mindegyiket 
magaban fogialta: 

- vagyonbiztositas 
- altaianos feiel6ssegbiztositas 
- munkaltat6i feiei6ssegbiztositas 
- berbead6i feiei6ssegbiztositas. 

HU Hirdetmenyminta 2 - Ajanlati/reszveteli felhivas 



Amennyiben reszvetelre jelentkez6 az 
alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas 
szervezet (vagy szemely) kapacitasam 
tamaszkodva kivan megfelelni, ugy reszvetelre 
jelentkez6 alkalmassagat a Kbt. 55. § (5)-(6) 
bekezdesei szerint koteles igazolni. 

A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet 
az eloirt igazolasi m6dokkal azonos m6don 
koteles igazolni az adott alkalmassagi 
feltetelnek t6rten6 megfelelest, tovabba koteles 
nyilatkozni, hogy a szerzodes teljesitesehez 
sziikseges eroforrasok rendelkezesre allnak 
majd a szerzodes teljesitesenek idotartama 
alatt. 

III.2.4) Fenntartott szerzodesekre vonatkoz6 informaci6k (adott esetben) 

D A szerzodes vedett muhelyek szamara fenntartott 

DA szerzodes teljesitese vedett munkahely-teremtesi programok kereteben tOrtenik 

III. 3) Szolgaltatas megrendelesre iranyul6 szerzodesekre vonatkoz6 kiilonleges 
feltetelek 

III.3.1) Adott foglalkozasra (kepzettsegre) vonatkoz6 informaci6k 

A szolgaltatas teljesitese egy adott foglalkozashoz (kepzettseghez) van kotve D igen cgj nem 

(igen wilasz eseten) A vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezesre t6rten6 hivatkozas: 

III.3.2) A szolgaltatas teljesiteseben szemelyesen kozremiikodo szemelyek 

A szervezeteknek kozOlniuk kell a szolgaltatas teljesiteseben szemelyesen kozremukod6 
szemelyek nevet es kepzettseget D igen cgJ nem 

IV. SZAKASZ: ELJARAs 

IV.l) Az eljaras fajtaja 
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IV.l.l) Az eljaras fajtaja 

D Nyilt 

D Meghivasos 

D Gyorsitott meghivasos A gyorsitott eljanis alkalmazasanak indokolasa: 

~ Targyahisos Megtortent a reszvetelre jelentkez6k kivalasztasa, 
megjelOlese (a targyalasos eljaras egyes tfpusai eseteben) 
D igen nem 

(igen wilasz eseten a kiwilasztott reszvetelre jelentkezok 
nevet es cimet a Vl3) szakaszban (Towibbi informaci6k) kell 
megadni) 

D Gyorsitott targyalasos A gyorsitott eljaras alkalmazasanak indokolasa: 

D Versenyparbeszed kereteben 

IV.1.2) Az ajanlattetelre vagy reszvetelre felhivando jelentkezok letszama vagy keretszama 
(meghivasos es targyalasos eljaras, versenyparbeszed) 

A gazdasagi szerepl6k tervezett szama 

VAGY: 

Tervezett minimum es (adott esetben) maximalis letszama 

Ajelentkez6k szamanak korlatozasara vonatkoz6 objektiv szempontok: 

-

IV.l.3) Az ajanlattevok letszamanak csokkentese a targyalas vagy a versenyparbeszed 
soran (targyalasos eljaras, versenyparbeszed) 

Igenybe vettek tobbfordul6s eljarast annak erdekeben, hogy fokozatosan csokkentsek a 
megvitatand6 megoldasok, illetve a megtargyaland6 ajanlatok szamat D igen ~nem 

IV. 2) Biralati szempontok 
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IV.2.1) Biralati szempontok (jelolje be a megfelelo rovatot/rovatokat) 

[SIA legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas 

VAGY 

0Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat az alabbiak szerint 

0 az alabbiakban megadott reszszempontok (a reszszempontokat sulyozassal vagy- ha 
sulyozasra bizonyithat6an nines lehetoseg- csokkeno fontossagi sorrendben kell 
megadni) 

0 a dokumentaci6ban, az ajanlati/reszveteli felhivasban, az ajanlatteteli felhivasban, 
illetve az ismertetoben meghatarozott reszszempontok 

Reszszempont Sulyszam Reszszempont Sulyszam 

1. 6. 

- -
-- -

2. 7. - -

-- -
- -

3. 8. 

- -
-- -

4. 9. 
- -

-- -

5. 10. 

--

IV.2.2) Elektronikus arlejtesre vonatkozo informaciok 

Elektronikus arlejtest fognak alkalmazni 0 igen [SI nem 

(igen valasz eseten, ha szukseges) Tovabbi informaci6k az elektronikus arlejtesrol: 

IV.3) Adminisztrativ informaciok 

IV.3.1) Az ajanlatkero altai az aktahoz rendelt hivatkozasi szam: (adott esetben) 
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IV.3.2) Az adott szerzodesre vonatkozoan sor keriilt korabbi kozzetetelre 
cgj nem 

0 igen 

(igen valasz eseten) 

0 El6zetes tajekoztat6 
kozzetett hirdetmeny 

A hirdetmeny szama a Hivatalos Lapban : 

D Egyeb korabbi kozzetetel (adott esetben) 

A hirdetmeny szama a Hivatalos Lapban: 
A hirdetmeny szama a Hivatalos Lap ban : 
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IS 

IS 
IS 

0 Felhaszna16i oldalon 

I I 

I I 
I I 

(nap/h6naplev) 

(naplh6naplev) 
(nap/h6naplev) 

HU Hirdetmenyminta 2 - Ajanlati/reszveteli felhfvas 



IV.3.3) A dokumenhici6 es a kiegeszito iratok vagy ismertetok beszerzesenek feltetelei 
(versenyparbeszed eseten) 

A dokumentaci6 beszerzesenek hatarideje 

Datum: 0410212015 (nap/h6nap/ev) Id6pont: 17:00 

A dokumentacioert fizetni kell 0 igen [gj nem 

(igen valasz eseten, csak szamokkal) Ar: Penznem: --

A fizetes feltetelei es m6dja: 

IV.3.4) Ajanlatteteli vagy reszveteli hatarido 

Datum: 0410212015(nap/h6nap/ev) Id6pont: 17:00 

IV.3.5) Az ajanlatteteli felhivas megkiildese a kivalasztott jelentkezok reszere (ha ismert, 
meghiwisos es targyalasos eljaras, valamint versenyparbeszed eseten) 
Datum: I I (nap!h6nap/ev) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a palyazatok (palyamiivek), illetve reszveteli 
jelentkezesek benyiijthat6k 

0 Az EU barmely hivatalos nyelve 

[gj Az EU kovetkez6 hivatalos nyelve(i): HU 

D Egyeb: 

IV.3. 7) Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama 

I I -ig (naplh6naplev) 
VAGY 

Az idotartam h6napban: vagy napban: (az ajanlatteteli hatarido 
lejartat6l szamitva) 
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IV.3.8) Az ajanlatok felbontasanak feltetelei 

Datum: I I (nap/h6nap/ev) 

(adott esetben) Hely: 

Az ajanlatok felbontasanjelenletre jogosult szemelyek (adott esetben) 
igen 0 nem 

Id6pont: 

(igen wilasz eseten) Tovabbi informaci6k ajogosultakr61 es a bontasi eljarasr61: 

D 
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---------------------------------------------------------------------------------------

VI. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK 

VI.l) A kozbeszerzes ismetlodo jellegere vonatkoz6 informaciok (adott esetben) 

A kozbeszerzes ismetl6d6 jellegu D igen 12SJ nem 

(igen wilasz eseten) A tovabbi hirdetmenyek kozzetetelenek tervezett ideje: 

VI.2) Europai unios alapokra vonatkoz6 informaciok 

A szerz6des eur6pai uni6s alapokb61 finanszirozott projekttel es/vagy programma! kapcsolatos 
D igen I2SJ nem 

(igen wilasz eseten) Hivatkozas a projekt( ek)re es/vagy program( ok)ra: 

VI.3) Tovabbi informaciok (adott esetben) 

1. Az elj aras reszveteli szakaszaban aj anlat nem tehet6! 

2. A reszvetelre jelentkez6nek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesre, Kbt. 40. § (1) 
bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is csatoland6ak a nyilatkozatok. 

3. A reszveteli jelentkezeshez csatolni kell a reszvetelre jelentkez6, az alkalmassag igazolasaba 
bevont (kapacitast nyujt6) gazdasagi szerepl6 cegjegyzesre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot alair6 kepvisel6 alairasi cimpeldanyat vagy alairas mintajat. Amennyiben a 
reszveteli jelentkezes cegjegyzesre jogosultak altai meghatalmazott(ak) alairasaval keriil 
benyujtasra, a teljes bizonyit6 ereju maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia kell a 
meghatalmazott alairas mintajat is. 

4. Folyamatban Iev6 valtozasbejegyzesi eljaras eseteben, a reszveteli jelentkezeshez csatolni kell 
a cegbir6saghoz benyujtott valtozasbejegyzesi kerelmet es az annak erkezeser61 a cegbir6sag 
altai megkiildott igazolast a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint. 

5. Forditas: a reszveteli jelentkezesben foglalt valamennyi igazolast es dokumentumot magyar 
nyelven kell benyujtani. Az ajanlatker6 a nem magyar nyelven benyujtott dokumentumok 
reszvetelre jelentkez6 altali felel6s forditasat is koteles elfogadni. 

6. Iranyad6 Jog: A reszveteli felhivasban nem szabalyozott kerdesek vonatkozasaban a 
kozbeszerzesr61 sz616 2011. evi CVIII. t5rveny es vegrehajtasi rendeleteinek el6irasai szerint 
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kell eljarni. 

Ininyad6 ido: A reszveteli felhivasban, valamint az eljaras soran valamennyi 6raban megadott 
hatarido kozep-eur6pai helyi ido szerint ertendo. (CET) 

7. Ajanlatkero a hianyp6tlas, valamint a felvilagositas keres lehetoseget a Kbt. 67. §-ban 
foglaltaknak megfeleloen biztositja. 

8. A Kbt. 36. § (3) bekezdese alapjan a jelen felhivasban eloirt dokumentumok egyszerii 
masolatban is benyujthat6ak, kiveve, ahol a jogszabaly ettol elteroen rendelkezik. 

9. Kozos reszvetelre jelentkezes eseten a vezeto ceget meg kell jelOlni, es kozos reszvetelre 
jelentkezoknek egyetemleges felelosseget kell vallalniuk, valamint konzorciumi megallapodast 
kell kotni, amelynek tartalma a Kbt. 25. §-aban foglalt valamennyi kikotesre kiterjed. 

10. A Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan az eloirt alkalmassagi kovetelmenyeknek a reszvetelre 
jelentkezok barmely mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is megfelelhetnek, 
a kozottiik fennall6 kapcsolat jogi jellegetol fliggetlenlil. Ebben az esetben meg kell jelOlni a 
reszveteli jelentkezesben ezt a szervezetet es a reszveteli felhivas vonatkoz6 pontjanak 
megjelOlesevel azon alkalmassagi kovetelmenyt (kovetelmenyeket), amelynek igazolasa 
erdekeben a reszvetelre jelentkezo ezen szervezet erOforrasara (is) tamaszkodik. 

Amennyiben a reszvetelre jelentkezo a Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan az eloirt alkalmassagi 
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet (vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan 
megfelelni, koteles reszveteli jelentkezesehez csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdes a)-c) pontjai 
szerinti nyilatkozatokat. 

A reszvetelre jelentkezo a reszveteli jelentkezesben koteles csatolni a kapacitasait 
rendelkezesere bocsat6 szervezet nyilatkozatat arr61, hogy a szerzodes teljesitesehez szlikseges 
eroforrasok a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt rendelkezesre fognak allni. (Kbt. 55.§ (5) 
bekezdes). 

11. Ajanlatkero tajekoztatja a reszvetelre jelentkezoket, hogy az eljaras folyaman a 
kapcsolattartas es a klilonbozo dokumentumok (kiegeszito tajekoztatas, bontasi jegyzokonyv 
stb.) megklildese elsosorban fokozott biztonsagu elektronikus alairassal ellatott e-mailen 
tortenik. 

12. A reszveteli jelentkezest a reszveteli hatarido hatarido lejartaig, munkanapokon 09.00-
13.00 6ra kozOtt, az reszveteli hatarido lejartanak napjan 09-17:00 6ra kozott lehet leadni a 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em.131. irodaban. A reszveteli jelentkezeseket irasban 
es zartan, a felhivas altai megjelOlt kapcsolattartasi pontban megadott cimre kozvetlenlil vagy 
postai uton kell benyujtani a reszveteli hatarido lejartaig. A postan feladott reszveteli 
jelentkezeseket az ajanlatkero csak akkor tekinti hataridon bellil benyujtottnak, ha annak 
kezhezvetelere a reszveteli hatarido lejartat megelozoen sor kerlil. A reszveteli jelentkezes, 
illetve az azzal kapcsolatos postai klildemenyek elvesztesebol eredo kockazat a reszvetelre 
jelentkezot terheli. 

13. A Kbt. 61. § (1) bekezdese alapjan a reszveteli jelentkezest irasban es zartan, egy papir alapu 
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peldanyban, ajelen felhivasban megadott cimre kell benyujtani. Ajanlatker6 el6irja a papir alapu 
peldannyal mindenben megegyez6, egy elektronikus masolati peldany benyujtasat CD-n. Az 
elektronikus masolati peldanynak jelsz6 nelkiil olvashat6, de nem m6dosithat6 .pdf, vagy azzal 
egyenertekii kiterjesztesii file-nak kelllennie. 
A reszveteli jelentkezest zart csomagolasban, magyar nyelven kell benyujtani. A benyujtott 
reszveteli jelentkezes peldanyahoz borit6lapot kell kesziteni. A benylijtott reszveteli jelentkezes 
peldanyanak borit6lapjan ttintessek fel a beszerzes targyat, a ,reszveteli jelentkezes" kifejezest, a 
reszvetelre jelentkez6 nevet, cimet. A papir alapu es az elektronikus masolati peldany kozotti 
elteres eseten a papir alapu peldany tartalma az iranyad6. 

A reszveteli jelentkezesben lev6 minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell irnia az 
adott gazdasagi szerepl6nel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy szemelyeknek 
aki(k) erre a jogosult szemely( ek)t61 irasos felhatalmazast kaptak. 

A reszveteli jelentkezes minden olyan oldalat, amelyen - beadasa el6tt - m6dositast hajtottak 
vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a m6dositasnal is 
kezjeggyel kell ellatni. 

A reszveteli jelentkezesnek az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan a 
reszvetelijelentkezesben szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak. 

14. Ajanlatkero az ajanlati arat Teljes biztositas (vagyon- es felelosseg) eves dijaban (netto 
Ft) keri megadni es a teljes biztositas eves netto dijat ertekeli. Az eves biztositasi dij nem 
tartalmazhat karmentessegi kedvezmenyt! 

15. A szakmai tartalmat ajanlatkero az ajanlatteteli szakaszban bocsatja rendelkezesre. 

16. A hirdetmeny kozzetetelevel indulo targyalasos eljaras alkalmazasanak indoka: Kbt. 
89.§ (2) d) pontja, mivel a szerzodeses feltetelek csak az ajanlattevokkel kozosen 
hatarozhatoak meg. 

17.Uzletkot6: F. L. Sz. Biztositasi Alkusz Kft. (Grid k6d: 742785843) 

VI.4) Jogorvoslati eljaras 

VI.4.1) A jogorvoslati eljarast lebonyolito szerv 
--

Hivatalos nev: Kozbeszerzesi Hat6sag Kozbeszerzesi Dont6bizottsag 

Postai cim: Riad6 u. 5. 

Varos: Postai iranyit6szam: I Orszag:HU 
Budapest 1026 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: 

Internetcim (URL): Fax: 

A bekeltetesi eljarast lebonyolito szerv (adott esetben) 
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Hivatalos nev: 

Postai cim: 

Varos: Postai iranyit6szam: I Orszag: 

E-mail: Telefon: 

Intemetcim (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kerelmek benyujtasa (tdltse ki a VI4.2. rovatot VAGY szukseg eseten a 
VI 4. 3. rovatot) 

Ajogorvoslati kerelmek benyujtasanak hataridejere vonatkoz6 pontos informaci6: 
Kbt. 13 7. § szerint 

VI.4.3) A jogorvoslati kerelmek benyujtasara vonatkozo informacio a kovetkezo szervtol 
szerezheto be 

Hivatalos nev: Kozbeszerzesi Hat6sag Kozbeszerzesi Dontobizottsag 

Postai cim: Riad6 u. 5. 

Varos: Budapest Postai I Orszag:HU 
iranyit6szam: 1026 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: 

Intemetcim (URL): Fax: 

VI.S) E hirdetmeny feladasanak idopontja: I I (nap/h6nap/ ev) 
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A. MELLEKLET 

TOV ABBI CIMEK ES KAPCSOLATTARTASI PONTOK 

I) Tovabbi informacio a kovetkezo cimeken es kapcsolattartasi pontokon szerezheto be 

Hivatalos nev: Budapest Fovaros X. keriilet I Nemzeti azonosito: (ha ismert) 
Kobanyai Onkormanyzat 
Postai cim: Szent Laszlo ter 29. 

Varos: I Postai iranyitoszam: Orszag:HU 
1026 

Kapcsolattartasi pont( ok): Telefon: +36 14338250 

Cimzett: dr. Magyar Adrienn 
E-mail: magyar.adrienn2@upcmail.hu Fax: +36 14338230 

Intemetcim (URL ): 

II) Cimek es kapcsolattartasi pontok, ahonnan a dokumentacio es a kiegeszito iratok 
beszerezhetok 

Hivatalos nev: Budapest Fovaros X. kerUlet Nemzeti azonosito: (ha ismert) 
Kobanyai Onkormanyzat 

Postai cim: Szent Laszlo ter 29. 

V aros: Budapest Postai Orszag: HU 
iranyitoszam: 
1026 

Kapcso1attartasi pont( ok): Telefon: +36 14338250 

Cimzett: dr. Magyar Adrienn 
E-mail: magyar.adrienn2@upcmail.hu Fax:: +36 14338230 

Intemetcim (URL ): 

--

III) Cimek es kapcsolattartasi pontok, ahova az ajanlatokat/reszveteli jelentkezeseket kell 
benyujtani 

Hivatalos nev: Budapest Fovaros X. kerUlet I Nemzeti azonosito: (ha ismert) 
Kobanyai Onkormanyzat 
Postai cim: Szent Laszlo ter 29. 1. em. 131. 

V aros: Budapest Postai Orszag:HU 
iranyitoszam: 
1026 

Kapcsolattartasi pont( ok): Telefon: +36 14338250 

Cimzett: dr. Aziz-Malak Nora 
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E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu Fax:: +36 14 338230 

Intemetcim (URL): 

IV) A masik ajanlatkero cimei, amely neveben az ajanlatkero a beszerz est vegzi 

Hivatalos nev: Nemzeti azonosit6: (ha is mert) 

Postai cim: 

Yaros: Postai in1nyit6szam: Orszag: 

--------------------(Az A. melleklet IV) szakasza szukseg szerint tobb pe 'ldcmyban is 
haszndl hat6) ------------------
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B. MELLEKLET 

RESZEKRE VONATKOZO INFORMACIOK 

Az ajanlatkero altai a szerzodeshez rendelt elnevezes: ___ _ 

Resz szama Elnevezes: 

1) Rovid meghatarozas 

2) Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV) 

Fo szojegyzek Kiegeszito szojegyzek (adott 
esetben) 

Fo targy - - -

- - -
- - -
- - -
- - -

Tovabbi targy(ak) 

3) Mennyiseg 

(ha ismert, csak szamokkal): Bee stilt koltseg afa nelktil Penznem: 

VAGY: 

es kozott Penznem: 

4) A szerzodes idotartamara vagy kezdetere/befejezesere vonatkozo kiilonbozo idopontok 
feltiintetese (adott esetben) 

Az id6tartam h6napban: vagy napban: (a szerzodes megkotesetol 
szamitva) 
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VAGY 
Kezdes 
Befejezes 

I I 
I I 

(nap/h6naplev) 
(nap/h6naplev) 

5) Tovabbi informaciok a reszekrol 

------------------------ (Ezt a mellekletet a reszek szamanak megfele/6 peldanyban kell hasznalni) -

Cl. MELLEKLET 

A II. SZAKASZBAN (A SZERZODES TARGY A) EMLITETT 
SZOLGALTATASI KATEGORIAK 

20041181EK ininyelv 

Kategor 
ia 

Targy 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

26 

Karbantartasi es iavitasi szolgaltatasok 
Szarazfoldi kozlekedesi szolgaltatasok 2, beleertve a pancelozott jarmiivel vegzett 
szolgaltatasokat es a futarszolgalatokat, kiveve a postai ktildernenyek szallitasat 
Legi szernelyszallitasi es teherfuvarozasi szolgaltatasok, kiveve a postai kuldernenyek 
Szarazfoldi 3 es legipostai klildernenyek szallitasa 
Tavkozlesi szolgaltatasok 
Penzligyi szolgaltatasok: a) Biztositasi szolgaltatasok b) Banki es befektetesi szolgaltatasok 4 

Szarnit6gepes es azzal osszefliggo szolgaltatasok 
Kutatasi es fejlesztesi szolgaltatasok 5 

Szarnviteli, konyvvizsgal6i es konyvelesi szolgaltatasok 
Piackutatasi es kozvelerneny-kutatasi szolgaltatasok 
Vezetesi tanacsad6 szolgaltatasok 6 es az ezzel osszefliggo szolgaltatasok 
Epiteszeti szolgaltatasok; rnelyepitesi szolgaltatasok es integralt rnelyepitesi szolgaltatasok; 
varosrendezesi es tajrendezesi szolgaltatasok; az ezekkel osszefliggo tudornanyos es rniiszaki 

' _.]' • .1 ~1 ' .1 .1 . . ~1 . ' .1 .1 u ' .l 

A 2004/18/EK ininyelv 20. cikke szerinti es IIA. melleklete szerinti szolgaltatasi kateg6riak. 
Kiveve a 18. kateg6riaba tartoz6 vasuti szaJ!itasi szolgaltatasokat. 
Kiveve a 18. kateg6riaba tartoz6 vasuti szallitasi szolgaltatasokat. 
Kiveve az ertekpapirok es egyeb penztigyi eszki:izi:ik kibocsatasaval, eladasaval, vetelevel vagy atruhazasaval kapcsolatos 
penztigyi szolgaltatasokat es ajegybanki tevekenyseget (szolgaltatast). 
Nem tartoznak ide tovabba: a fold, meglev6 eptiletek vagy egyeb ingatlan, illetve az arra vonatkoz6 jogok barmilyen 
penztigyi eszki:iz segitsegevel ti:irten6 megvasarlasahoz vagy berlesehez kapcsol6d6 szolgaltatasok. Mindazona!tal az 
adasveteli vagy berleti szerz6des megki:itesevel egyidejuleg, vagy az ilyen szerz6des megki:itese el6tt utan barmilyen 
formaban megki:iti:itt, penztigyi szolgaltatasra iranyul6 szerz6desek az iranyelv hatalya ala tartoznak. 
Kiveve a kutatasi es fejlesztesi szolgaltatasokat, nem ertve ide azt az esetet, ha annak eredmenyet kizar6lag az ajanlatker6 
hasznositja tevekenysegi ki:ireben, es az ellenszolgaltatastteljes mertekben az ajanlatker6 teljesiti. 
Kiveve a valasztottbir6sagi es bekeltetesi szolga!tatast. 
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13 
14 
15 
16 

Kategor 
ia 
szama 7 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

27 

E.eklamszoh!altatasok 
EpUlettakaritasi szolgaltatasok es ingatlankezelesi szolgaltatasok 
Kiad6i es nyomdai szolgaltatasok, eseti vagy szerz6deses alapon 
Szennyviz- es hulladekkezelesi szolgaltatasok- fert6tlenitesi es hasonl6 szolgaltatasok 

Targy 

Szallodai es ettermi szolgaltatasok 
Vasuti szallitasi szolgaltatasok 
Vizi szallitasi szolgaltatasok 
Szallitasi mellek- es kiegeszit6 szolgaltatasok 
Jogi szolgaltatasok 
Szemelyzetelhelyezesi es -ellatasi szolgaltatasok 8 

Nyomozasi es biztonsagi szolgaltatasok, kiveve a 
Oktatasi es szakkepzesi szolgaltatasok 
Egeszsegugyi es szocialis szolgaltatasok 
Sz6rakoztat6, kulturalis es sportszolgaltatasok 9 

Egveb szolgaltatasok 

A 2004/18/EK inmyelv 21. cikke es liB. melleklete szerinti szolga!tatasi kateg6riak. 
Kiveve a munkaszerzodeseket. 

pancelozott jarmuvel vegzett 

Kiveve a musorszolgaltat6k altai kotott, musoranyagok megszerzesevel, fejlesztesevel, sajat vagy koprodukci6s 
keszitesevel kapcsolatos, illetve a musorszolgaltatasi idotartammal kapcsolatos szerzodeseket 
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