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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest 
Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 
„A FŐTÁV Zrt. dolgozói részére biztosítási szolgáltatás nyújtása – K-04/2014”, az alábbi részek szerint: 
 
1. ajánlati rész: Csoportos élet-, és balesetbiztosítás 
2. ajánlati rész: Csoportos egészségbiztosítás 
 
1. ajánlati rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítás 
A FŐTÁV Zrt. dolgozói részére csoportos élet-, és balesetbiztosítási szolgáltatás nyújtása határozott 
időre 2016.03.31-ig. 
2013. december 31-ei állapot szerint a munkavállalók létszáma: 639 fő. 
Dolgozói létszám megoszlását korcsoportonként az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
Kockázatok megnevezését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
A biztosításra vonatkozó további kritériumok: 
IDŐBELI HATÁLY: A nap 24 órája 
TERÜLETI HATÁLY: A világ bármely országa. 
BIZTOSÍTOTT: Az a 18-65 éves korú személy, aki a szerződővel munkaviszonyban áll (1. naptól), 
VÁRAKOZÁSI IDŐ: A kockázati életbiztosításra vonatkozóan 1 hónap. 
KOCKÁZATELBÍRÁLÁS: nincs. 
Díjfizetés gyakorisága: negyedéves. 
A Biztosító a közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének napjával fedezetigazolást állít ki a biztosítás 
fennálltára és a kockázatviselés kezdő időpontjára vonatkozóan. 
 
2. ajánlati rész: Csoportos egészségbiztosítás: 
A FŐTÁV Zrt. dolgozói részére csoportos egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása határozott időre 2017-
03-31-ig. 
Ajánlatkérő csoportos egészségbiztosítás tárgyban keretszerződést köt 46 millió Ft keretösszegben. A 
szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy a határozott idő lejártával. 
2013. december 31-ei állapot szerint a munkavállalók létszáma:639 fő. 
Dolgozói létszám megoszlását korcsoportonként az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 
Műszaki leírás: 
Társaságunk 2014-től a válaszható béren kívüli juttatások (cafeteria) közé tervezi bevezetni az 
egészségbiztosítást. (az igénybe vevők köre évente változni fog) 
Az előzetes felmérések alapján a munkavállalók 15 százaléka választaná ezt a juttatást (a felmérésre adott 
válasz nem minősül kötelező érvényűnek a nyilatkoztatás során). 
Három egészségbiztosítási csomagra kérünk ajánlatot, mely szolgáltatási elemeket az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 
 
Az egészségbiztosításra vonatkozó további kritériumok 
- Minimum 10 fő esetén nincs egészségi kockázat elbírálás 
- Minimum 10 fő esetén nincs várakozási idő 
- Az egészségbiztosítással rendelkező munkavállaló jogosult díjkedvezményre, amennyiben családtagjaira 
köt az ajánlattevőnél egészségbiztosítást. 
- Díjfizetés gyakorisága: havi. 
- A nyertes ajánlattevő két előre egyeztetett időpontban bemutatót tart a Főtáv Zrt. munkavállalói részére 
az egészségbiztosításról és a választható csomagokról. 
- A cafeteriára való jogosultság szünetelése (betegség miatt) esetén a munkavállalónak legyen lehetősége 
a havi díjat fizetni. 
- A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállalónak legyen lehetősége a Főtáv Zrt., mint szerződő 
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helyébe lépni. 
 
3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik rész 121. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás elektronikus 
árlejtés lefolytatásával. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: -  
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívás közzétételének napja 2014. január 
31. KÉ-1866/2014. 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbesz erzésre tervezett anyagi fedezet összege, és 
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból kerül t elvonásra, átcsoportosításra: -  
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):   
1. ajánlati rész (csoportos élet- és balesetbiztosítás): 3 db. 
2. ajánlati rész (csoportos egészségbiztosítás): 2 db. 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az 
értékelési szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei ( részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
1. ajánlati rész (csoportos élet- és balesetbiztosí tás):  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: Negyedéves Biztosítási díj összesen 
(Ft).  
 

- UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  (1082 Budapest, Baross u. 1.), Negyedéves 
Biztosítási díj összesen (Ft): 525 000 Ft. 

 
- CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt.  (1033 Budapest, Flórián tér 1.), Negyedéves Biztosítási díj 

összesen (Ft): 579 999 Ft.  
 

- Generali-Providencia Biztosító Zrt.  (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), Negyedéves Biztosítási díj 
összesen (Ft): 649 900 Ft. 

 
A határidőben benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlásra volt szükség mindhárom ajánlattevő ajánlata 
tekintetében. Ajánlattevők határidőre benyújtották ajánlataik hiánypótlását. Az ajánlatok a hiánypótlást 
követően mindenben megfeleltek az eljárást megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 
jogszabályi előírásoknak. Ajánlattev ők ajánlatai érvényesek és alkalmasak, az ajánlattev ők igazolták, 
hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt. Az ajá nlattev ők így részt vehettek az elektronikus 
árlejtésen. 
 
Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és a CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt. 
Ajánlattevő elektronikus árlejtés során megadott végső árajánlata tekintetében Ajánlatkérő megállapította, 
hogy az több mint 20%-al eltér negatív irányba a közbeszerzés 1. ajánlati részének becsült értékétől 
(aránytalanul alacsony ár). 
A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében Ajánlatkérő tájékoztatást és részletes indokolást kért a nevezett 
Ajánlattevőktől. A bekért indokolás és tájékoztatás a CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt. Ajánlattevő 
részéről az előírt formai követelményeknek megfelelően, 2014. március 21. (péntek) 11:00 óráig, 
határidőben beérkezett. Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  indokolása is beérkezett a kért 
határidőben, azonban az hiányosságot tartalmazott. Az aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokolást 
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ajánlattevő képviseletében két személy írta alá. Az egyik aláíró azonban aláírási jogosultságát nem 
igazolta, azaz nem csatolt, mint aláíró személy aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, illetve 
meghatalmazást (amennyiben nem képviseletre jogosult). Figyelemmel arra, hogy az aránytalanul 
alacsony árra vonatkozó indokolás is az ajánlat részét képezi szükséges volt a hiánypótlás elrendelése. 
Ajánlattevő a hiánypótlást az előírt követelményeknek megfelelően 2014. március 24. (kedd) 16:00 óráig 
határidőben teljesítette. Ajánlatkér ő az aránytalanul alacsonynak értékelt ár miatt bekért UNION Vienna 
Insurance Group Biztosító Zrt. és a CIG PANNÓNIA ÉL ETBIZTOSÍTÓ Nyrt. Ajánlattevő indokolásából 
megállapította,  hogy az adatok, tények, és számítások bemutatása alapján, az ajánlattev ő által 
megajánlott árakon a szerz ődés teljesíthet ősége nincs veszélyben, az tehát minden további nélk ül 
teljesíthet ő és gazdaságilag megalapozott.  
 
2. ajánlati rész (csoportos egészségbiztosítás):  
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Havi Biztosítási díj összesen (I-III. 
csomag) (Ft). 
 

- Generali-Providencia Biztosító Zrt.  (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), Havi Biztosítási díj 
összesen (I-III. csomag) (Ft): 41.500 Ft. 
 

A határidőben benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlásra volt szükség. Ajánlattevő határidőre 
benyújtotta ajánlata hiánypótlását. Az ajánlat a hiánypótlást követ ően mindenben megfelelt az eljárást 
megindító felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, illetve a jogszabályi el őírásoknak. Ajánlattev ő 
ajánlata érvényes és alkalmas, ajánlattev ő igazolta, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt .  

 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):  - 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható 
pontszám alsó és fels ő határának megadása : - 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatk érő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pont határok közötti pontszámot : - 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
 
2. ajánlati rész (csoportos élet- és balesetbiztosí tás): 
 
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 1.)  
 
Ajánlatkérő ajánlattevő 2. ajánlati részre (Csoportos egészségbiztosítás) t ett ajánlatát érvénytelenné  
nyilvánította a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, mert Ajánlattevő ajánlata nem egyezik meg az 
Ajánlatérő által támasztott feltételeknek, így egyéb módon nem felelt meg az eljárást megindító felhívásban 
és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
 
Érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő ajánlata 49. oldalán leírta, hogy „Alapellátás: orvosi rendelkezésre állás” és „Házi vizit, 
családorvoslás” szolgáltatási elem csak Budapesten elérhető.  Továbbá a „Házi vizit, családorvoslás” 
szolgáltatási elem esetében rögzítette, hogy háziorvosok által a vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelő egészségügyi szolgáltatás, melyet a biztosított a szolgáltatást nyújtó háziorvos 
rendelőjében vesz igénybe. Ajánlattevő ajánlata 6. oldalán továbbá nyilatkozott a Kbt. 60. § (3) 
bekezdése vonatkozásában, hogy a szerződést az abban foglalt feltételek szerint teljesíti. 

 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentáció III. Műszaki-szakmai dokumentáció pontjában a 2. ajánlati 
részre vonatkozó műszaki leírásában megfogalmazta azokat a feltételeket, melyeknek 
ajánlattevőknek meg kell felelniük az egészségbiztosítás szolgáltatás nyújtása keretében. A műszaki 
leírásban előírásra került, hogy három egészségbiztosítási csomagra kérünk ajánlatot, egyben 
meghatározásra kerültek a csomagok és azok szolgáltatási elemeinek tartalma. Mindegyik csomag 
és szolgáltatási elem esetén előírás volt az országos lefedettség követelménye.  A szolgáltatási 
csomagok egyben a szerződés 1. sz. mellékletét képezik.  
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Ajánlattevő azonban nem az Ajánlatkérő által elvárt műszaki tartalomnak és szerződéses 
feltételeknek megfelelően adta meg ajánlatát, figyelemmel arra, hogy „Alapellátás: orvosi 
rendelkezésre állás” és „Házi vizit, családorvoslás” szolgáltatási elem csak Budapesten elérhető 
ajánlatkérő által előírt országos lefedettség követelményével szemben. Figyelemmel továbbá arra, 
hogy Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján tett nyilatkozata műszaki szakmai 
tartalommal és a szerződéses feltételekkel ellentmond, annak azonban hiánypótlással történő 
feloldása nem lehetséges, mert az a Kbt. 67. § (7) bekezdésének b) pontjába ütközne, vagyis az 
ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgya vagy a szerződéses feltételeire adott 
tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával járna. 

 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
1. ajánlati rész (csoportos élet- és balesetbiztosí tás): 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Negyedéves Biztosítási díj összesen 
(Ft).  
 

- UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.  (1082 Budapest, Baross u. 1.), Negyedéves 
Biztosítási díj összesen (Ft): 525 000 Ft. 

 
Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást. 
 
2. ajánlati rész (csoportos egészségbiztosítás): 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Havi Biztosítási díj összesen (I-III. 
csomag) (Ft).  
 

- Generali-Providencia Biztosító Zrt.  (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), Havi Biztosítási díj 
összesen (I-III. csomag) (Ft): 41.500 Ft. 

 
Ajánlattevő nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai : - 
 
1. ajánlati rész (csoportos élet- és balesetbiztosí tás): 
Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Negyedéves Biztosítási díj összesen 
(Ft).  
 

- CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt.  (1033 Budapest, Flórián tér 1.), Negyedéves Biztosítási díj 
összesen (Ft): 579 999 Ft.  

 
Ajánlattevő nyújtotta a nyertest követő, azaz a második legkedvezőbb ajánlatot, ajánlata tartalmazta a 
nyertest követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót 
kíván igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), val amint a közbeszerzésnek az a százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alválla lkozók közre fognak m űködni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 
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megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlat tevő ezen szervezet er őforrásaira (is) 
támaszkodik :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. március 28. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. április 6. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. március 26. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. március 27. 
 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
24.* Egyéb információk : - 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


