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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 13280631Fax:+36 13280630Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374168Fax:Telefon:E-mail:

KlaudiaDr.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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Vagyon- és felelősségbiztosításKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001523722021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság

14077340244

Pozsonyi út 56

Budapest HU110 1133

Zilahi Gréta

ZilahiGreta@mnv.hu +36 301531545

https://www.mnv.hu

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda 18118607241

Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.

Budapest HU110 1054

Kabai Ildikó

kabai.ildiko@nagyeskiss.hu

https://www.mnv.hu
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

KÉ-24757/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 245-645920A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Az MNV Zrt. részére vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés beszerzése 
Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás beszerzése biztosítási szerződés 
keretében. 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mindenkori tulajdonában, valamint kezelésében lévő vagyontárgyak vagyonbiztosítása. 
Jelenlegi biztosítási összegek: 
Vagyonbiztosítás: 2 077 229 188 738,- HUF 
ELBER: 100 000 000,- HUF/kár/év 
Géptörésbiztosítás: 10 000 000,- HUF/kár és 50 000 000,- HUF/év 
Szállítmánybiztosítás: 3 000 000,- HUF/kár/év 
A biztosítandó vagyonállomány a szerződés időtartama alatt 30 %-kal eltérhet a közbeszerzési eljárás megindításakoritól. 
Továbbá Ajánlatkérő általános és speciális tevékenységéből eredő felelősség károk megtérítésére vonatkozó biztosítás. 
Felelősségbiztosítás: 250 000 000,- HUF/kár és 500 000 000,- HUF/év 
Kockázatviselés kezdete előfedezet alapján: 2021.12.01. napja 0:00 óra 
Kockázatviselés helye: 
Vagyonbiztosítás esetén: Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő ingatlanok (a közbeszerzési dokumentumok között 
rendelkezésre bocsátott adatközlőben részletezve), az Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy kezelésében lévő ingóságok esetén 
Magyarország területe. 
ELBER: fixen telepített eszközök esetén az ingatlan címe, mobil berendezések esetén Magyarország területe. 
Felelősségbiztosítás: Magyarország területe. 
A részletes feltételeket és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Vagyon- és felelősségbiztosítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, 
Módszere: 1. ár (éves díj): fordított arányosítás; 2-3. részszempont: egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. 
szám, 2020. március 25.).

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

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

Szöveges értékelés:

900CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Éves díj (HUF): 589 843 922 
Káralakulástól függő díjvisszatérítés mértéke (min. 0 %, max. 20 %) : 0 
Kárelőleg mértéke (min. 0 %, max. 50 %): 0 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok 
előírásainak, melyre tekintettel érvényes.

14440306444CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán 
Krt. 11. B épület

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Igen
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő ajánlatában nem csatolta az ártáblázatot. 
Az eljárást megindító felhívás VI.3) pontjának 6.) alpontja szerint „Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az általa kitöltött 
ártáblázatot (xls és cégszerűen aláírt pdf formátumban is).” A Közbeszerzési Dokumentáció az ajánlati ár kapcsán az alábbiakat 
rögzítette: 
„Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni: 
-        a felolvasólapon fel kell tüntetni az adott Biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményekkel csökkentett éves 
összesen biztosítási díjat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiek szerinti éves díj kizárólag az ajánlatok 
összehasonlítására szolgáló ajánlati ár. A szerződés vonatkozásában a tényleges éves díj a szerződés aláírásának napján 
érvényes állományi adatok (adatközlő), valamint az ajánlattevő által ajánlatában megajánlott díjtétel, egységár 
figyelembevételével kerül meghatározásra, … 
-        A díjtételnek és egységáraknak fix összegűnek kell lennie, azaz ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen 
hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A Felolvasólapon szerepeltetendő Éves díj (HUF) összegét a jelen Dokumentáció V. fejezet 1. sz. iratmintaként csatolt Ártáblázat 
szerint kell megadni. Ajánlattevőnek az Ártáblázatban szereplő tételre (díjtétel) ajánlatot kell adni pozitív számmal, hat 
tizedesjegy pontossággal.” 
 
Fentiek alapján az UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő ajánlatot az ártáblázatban szereplő tételekre nem tett, mely a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés rendelkezéseire figyelemmel hiánypótlás keretében nem orvosolható. Előbbiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

10456017444UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert 
Károly Körút 70-74

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Éves díj (HUF): 589 843 922 
Az értékelési szempontok szerinti (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat.

14440306444CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt., Magyarország 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 
11. B épület

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő



EKR001523722021

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.04.04Lejárata:2022.03.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.03.24

2022.03.24
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