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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.dmrvzrt.hu/hu/FooldalA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.drv.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax: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

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Vezetői felelősségbiztosítás beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000511302022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

11226002214

Tanácsház Utca 7

Siófok HU232 8600

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.drv.hu/

Igen

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.dmrvzrt.hu/hu/Fooldal

Nem
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Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.edv.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://trvzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.ervzrt.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

11069186205

Tardonai Út 1

Kazincbarcika HU311 3700

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.ervzrt.hu/

Nem

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

11265832216

Kossuth Lajos Út 5

Szolnok HU322 5000

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://trvzrt.hu/

Nem

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

11186748211

Sárberek Egyéb 100

Tatabánya HU212 2800

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.edv.hu/

Nem

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13100887204

Dobozi Út 5.

Békéscsaba HU332 5600

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802



EKR000511302022

II.szakasz: Tárgy

Az Ajánlatkérők (mint Szerződők) a jelen közbeszerzési eljárás keretén belül közbeszerzési részenként vásárolják meg a következő 
időszakra vonatkozóan a vezetői felelősségbiztosítás fedezetét. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Vezetői felelősségbiztosítás beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.univerzalbeszerzo.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:+36 203441802Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.vizmuvek.hu/hu/kezdolap/ugyintezesA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

https://www.alfoldviz.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Nem

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

10898824244

Váci Út 182.

Budapest HU 1138

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 203441802

https://www.vizmuvek.hu/hu/kezdolap/ugyintezes

Nem

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

25719499243

Hamzsabégi Út 37

Budapest HU11 1114

Petrás Zsuzsa

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

https://www.univerzalbeszerzo.hu/
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Vezetői felelősségbiztosítás a DRV Zrt. részéreRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

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

86A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 086-233223A 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

Második rész XV. fejezete

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 2 970 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950,00 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 

Szöveges értékelés:

950.00Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 4 078 000 Ft, amely 7,28 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
691,88 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 25%, amely 5 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 25 pont.

Szöveges értékelés:

716.88Generali Biztosító Zrt.

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 3 385 000 Ft, amely 8,77 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
833,53 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

833.53Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 2 970 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0% 

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

Az alkalmasság indokolása: 
 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 4 078 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
25% 

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

Az alkalmasság indokolása: 
 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 3 385 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0% 
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Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 2 970 000 Ft 
 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek.  
 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat.  
 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek.  
 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 
tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát.  
 
Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta. 

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:

előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.
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Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Vezetői felelősségbiztosítás a DMRV Zrt. részéreRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 3 385 000 Ft 
 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek.  
 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
második legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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:

Igen
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Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 
tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 

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:

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás megajánlás 4 798 000 Ft, amely 8,34 pontot ér, amely a súlyszámmal 
(95) szorozva 
792 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 25%, amely 5 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 25 pont.

Szöveges értékelés:

817.00Generali Biztosító Zrt.

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 4 000 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

950.00Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 4 798 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
25%

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

alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 4 000 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%
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Az 1. sz. köztes döntés szerint: 
 
Az ajánlattevő felolvasólapja az ajánlati ár részszempontra vonatkozóan nettó 5 280 000 Ft összegű megajánlást tartalmaz. Az 
ajánlat bírálata során áttekintésre került az ajánlattevő által az ajánlatához csatolt ártábla, amely nettó 2 870 000 Ft összegű 
ajánlati árat tartalmaz. Az Ártáblán megjelenik a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
elnevezés, ezért megállapítható, hogy az ajánlattevő nem más közbeszerzési rész ártábláját csatolta a 2. részhez.  
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 14. pontja a következő előírásokat tartalmazza az „1. Ajánlati ár” értékelési 
részszempont tekintetében: 
„Ajánlatkérő közbeszerzési részenként az 1. értékelési részszempont (Ajánlati ár) keretében a Felolvasólapon feltüntetett 

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:

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 4 000 000 Ft 
 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta.
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10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - Vezetői felelősségbiztosítás az ÉRV Zrt. részéreRész száma, elnevezése:

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

összeget értékeli.  
Közbeszerzési részenként a megajánlást a felolvasólapon kell megadni.  
A táblázatban kizárólag az E5 cellát kell kitölteni.  
Az ajánlati árat HUF-ban meghatározva, pozitív számban kell megadni. 
A felolvasólapon az E6 cellában generált összeget kell feltüntetni. E cella tartalma képezi az ajánlattevői megajánlást, amely 
alapján Ajánlatkérő az ajánlatokat értékeli.  
Az „Ártábla” E6 cellájában szereplő összegnek meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árral.  
Az „Ártáblá”-ban az ajánlatkérő által megadott biztosítási limit nem módosítható!  
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással 
sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.  
Az Ajánlattevő az ajánlati áron kívül egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé.  
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 
megvalósításához, teljesítéséhez szükségesek.  
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni 
minden ajánlattevői kifizetési igényt.  
Ajánlatkérő nem fogad el olyan későbbi díjkövetelést, melynek indoka az, hogy valamely elem kimaradt az ajánlatból vagy 
Ajánlattevő rosszul irányozta elő a tétel mennyiségét, sem pedig arra irányuló díjkövetelést, ami a teljesítéshez szükséges anyag 
beszerzési árának változását követően módosult ajánlattevő költségének terhére.  
Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a műszaki specifikációban meghatározott szakmai tartalomnak és a részletes szerződéses 
feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.  
Az Ártábla sorai nem törölhetők, nem vonhatók össze, nem egészíthetők ki. Nullás megajánlás nem elfogadható.  
Amennyiben ajánlattevőnek az Ártáblával kapcsolatban bármilyen észrevétele, javaslata van, azt kiegészítő tájékoztatás kérés 
keretében kell jeleznie az ajánlatkérő felé.  
Árfolyamok: Az ajánlatok elkészítése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a felhívás 
feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Ha valamely devizát a MNB nem 
jegyez, az adott devizára Ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított 
EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Referenciáknál a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
Átszámítás esetén ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) 
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.” 
Az ajánlat nem felel meg a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 14. pontjában előírtaknak. 
A Kbt. 71. § (8) bekezdése a következőket rögzíti: „A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és 
(5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő 
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében 
csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés 
esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az 
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.” 
Az ajánlati ár – a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes joggyakorlata alapján - nem tekinthető nem jelentős, egyedi 
részletkérdésnek, amelyre tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján ezen ellentmondással kapcsolatban hiánypótlási felhívás 
kibocsátásának, felvilágosítás kérésének nincs helye. 
Megállapítható továbbá, hogy az ártáblán szereplő összeg, valamint a felolvasólapon szereplő megajánlás közötti eltérés nem 
minősül a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hibának, ezért az eltérés feloldására a Kbt. alapján jogszerű lehetőség 
nincs.  
A Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, amennyiben „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.” 
Az ajánlat a fentiek alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségi ok fennállására tekintettel 
érvénytelen. 

Igen
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Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 
tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 

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:

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 5 630 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

950Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 6 080 000 Ft, amely 9,26 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
879,69 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

879.69Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 5 630 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
25%

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 6 080 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%
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Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 6 080 000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
második legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 5 630 000 Ft 
 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 
Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 4 800 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

950.00Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 5 210 000 Ft, amely 9,21 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
875,24 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

875.24Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 4 800 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 5 210 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

4A szerződés száma:

4 - Vezetői felelősségbiztosítás a TRV Zrt. részéreRész száma, elnevezése:

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

Igen
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Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 5 210 000 Ft 
 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 4 800 000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 
tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 
Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta.

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
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Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 

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

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 2 940 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

5A szerződés száma:

5 - Vezetői felelősségbiztosítás az ÉDV Zrt. részéreRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
második legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

Igen
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Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 

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

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 2 700 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950,00 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

950.00Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 3 598 000 Ft, amely 7,50 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
712,90 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 25%, amely 5 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 25 pont.

Szöveges értékelés:

737.90Generali Biztosító Zrt.

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 2 940 000 Ft, amely 9,18 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
872,45 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

872.45Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 2 700 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 3 598 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
25%
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Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 2 940 000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
második legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 2 700 000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 
Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 11 500 000 Ft, amely 4,31 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) 
szorozva 
409,33 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

409.33Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 4 955 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

950.00Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 11 500 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 4 955 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

6A szerződés száma:

6 - Vezetői felelősségbiztosítás az Alföldvíz részéreRész száma, elnevezése:

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

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 4 955 000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 
tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 
Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta.

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:
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Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 9 598 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
25%

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

Az alkalmasság indokolása: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt követelményeknek. 
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 7 600 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%

10337587444Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

7A szerződés száma:

7 - Vezetői felelősségbiztosítás - Fővárosi VízművekRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Igen
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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)

Az 1. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum 1. sz. mellékletének 1. pont aa) alpontjának (fordított 
arányosítás) módszerével alszempontonként számítja ki a pontszámokat. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
Az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez képest – fordított arányosítással számított módon – kevesebb pontot kap. 
Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló 
pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát. Amennyiben valamennyi ajánlat 
azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja. 
A 2. értékelési részszempont tekintetében: 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevők kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) című dokumentum V. pontja szerinti, két szélső (legkedvezőtlenebb és 
legkedvezőbb) érték közé eső megajánlásra vonatkozó képlet alapján számítja ki a pontszámokat, azaz az ajánlatkérő részére a 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (10), a többi megajánlás a legkedvezőbb tartalmi elemhez képest kevesebb 
pontot kap. 
Az értékelés során adható pontszámok 0-10 pontig terjedhetnek. 
A pontozási módszer rövid ismertetése: az adott értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján meghatározott legkedvezőbb értékre 10 pontot ad, az ajánlatkérő az általa a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb értékre 0 pontot ad. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé 
eső megajánlás a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra, az adott értékelési részszemponthoz 
tartozó fenti képletek alkalmazásával. Az ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a 
súlyszámmal. Ajánlatkérő az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedesjegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok 
pontszámát. 
Valamennyi értékelési részszempont esetében: 
A kapott pontszámok összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Közbeszerzési részenként az eljárás nyertese az az 
ajánlattevő, aki az adott részre vonatkozóan a legmagasabb összpontszámot kapta.

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:

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 4 312 000 Ft, amely 10 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
950 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

950.00Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 9 598 000 Ft, amely 4,49 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
426,80 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 25%, amely 5 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 25 pont.

Szöveges értékelés:

451.80Generali Biztosító Zrt.

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): megajánlás 7 600 000 Ft, amely 5,67 pontot ér, amely a súlyszámmal (95) szorozva 
539 pont. 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os 
előleg mértéke: megajánlás 0%, amely 0 pontot ér, amely a súlyszámmal (5) szorozva 0 pont.

Szöveges értékelés:

539.00Allianz Hungária Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (nettó Ft/év): 4 312 000 Ft 
2. A biztosítottat terhelő előre látható és a biztosító által jóváhagyott költségek finanszírozására nyújtott %-os előleg mértéke: 
0%
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.07.22Lejárata:2022.07.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/év): 4 312 000 Ft 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
Az ajánlattevő benyújtott minden dokumentumot, amelyet a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok, az eljárást megindító 
felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok előírnak. E dokumentumok formailag és tartalmilag megfelelőek, 
teljeskörűek, azokban hiba vagy hiányosság nem állapítható meg. Az ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt, megfele a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek, továbbá megfelel a felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban valamint a jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek. 
Az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány) szerinti 
legkedvezőbb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.

25383371241Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Magyarország 1139 Budapest, Váci út 99.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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: 2022.07.11

2022.07.11
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