
EKR000886842019 2019.07.22 10:50:34

Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Biztosítási szolgáltatások beszerzéseII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000886842019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Biztosítási szolgáltatások beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000886842019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E40 - Ajánlattételi szakasz

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Erzsébet Tér 7.

Nagykanizsa 8800

Szolgáltatás megrendelés

Biztosítási szerződés kötése három részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint: 1. rész: Vagyon-és felelősségbiztosítás A 
díjajánlatot Összkockázatú (All Risks) vagyonbiztosításra kérjük megadni az alábbi kiegészítő kockázatokkal: Vagyonbiztosítás: - 



EKR000886842019

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 1.részre nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évből 
összesen - minimum 25.000.000,-Ft. értékű -, szerződésszerűen teljesített biztosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy 
több referenciával. 2.részre: nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évből összesen - 
minimum 3.000.000,- Ft. értékű, szerződésszerűen teljesített biztosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy több 
referenciával. 3.részre: nem rendelkeznek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző 3 évből - összesen - 
minimum 1.000.000,-HUF értékű, szerződésszerűen teljesített biztosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó egy vagy több 
referenciával. A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

90

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Betöréses lopás-, lopás, rablás, rongálás és vandalizmus biztosítás - Üvegtörés biztosítás - Vezetékes vízkárokra vonatkozó biztosítás 
Felelősségbiztosítás: - Általános felelősségbiztosítás - Munkáltatói felelősségbiztosítás - Bérbeadói felelősségbiztosítás - Hivatali 
tisztségviselők szakmai felelősségbiztosítása - GDPR biztosítás - Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás - Oktatási, nevelési, 
gyermekellátási tevékenységi felelősségbiztosítás A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító 
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra. 2. 
rész: Teljes - körű Casco biztosítás (flotta) Európai fedezettel 11 járműre, részletesen a műszaki-szakmai dokumentácó szerint A 
közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok „Műszaki
leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra. 3. rész: Egészségügyi szolgáltatók szakmai 
felelősségbiztosítása Az Egészségügyi Alapellátásban részt vevők létszám adatai: • szakorvos 50 fő • szakdolgozó 76 fő Retroaktív 
fedezet: 3 év A közbeszerzés pontos tárgya, mennyisége részletesen az Eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok „Műszaki leírás” részében és a szakmai táblázatokban kerülnek meghatározásra.

36

Ajánlatkérő székhely szerinti (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) közigazgatási területe

Igen

Igen

a szerződés teljes futamideje alatt a Szerződő részére kiemelt V.I.P. ügyfél státusz
biztosít (igen/nem)

10

Nem

Igen

ajánlati ár (HUF/év)

Ajánlatkérő nem alkalmazza.
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EKR-OT-02122/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.07.12

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Az Ajánlattevőnek az éves díjat úgy kell meghatároznia, hogy mindazoknak a tevékenységeknek az ellenértékét tartalmazza, amelyek 
szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez. Bírálati részszempontok mindhárom rész esetében egyezőek. Az M/1 alkalmassági 
követelmény meghatározása kapcsán nyilatkozunk, hogy ellenszolgáltatás összegének feltüntetését azért kértük, mivel a korábbi 
teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos 
viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható, tekintettel arra, hogy nem homogén típusú beszerzési 
tárgyról van szó - hiszen a biztosítási szolgáltatások rendkívül sokfélék lehetnek - , és bármely mennyiségi meghatározás nem tükrözné
Ajánlattevő tényleges teljesítő-képességét, ezért versenyszűkítő hatású lenne. Szerződés hatályba lépése: aláírását követő hónap első 
napja, amely egyúttal a kockázatviselés kezdete.

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
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