
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Főtáv Zrt. vezető tisztségviselőinek tevékenységével kapcsolatos 
felelősségbiztosítás, mely a következőket foglalja magában: 
- Biztosítás terjedjen ki a FŐTÁV Zrt és leányvállalatainak vezető 

tisztségviselőire 
- kártérítési limitje kárigényenként és éves szinten összesen: 1 milliárd HUF 

részletes igényt a dokumentáció szakmai melléklete tartalmazza. 

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. VI fejezet 251. § (2) bekezdése alapján 
lebonyolított közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 2.990.000- HUF/év 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 1 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 
Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) 
Ellenszolgáltatás összege: 2.990.000- HUF/év 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: - 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok 
közötti pontszámot: - 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.). 
2.990.000- HUF/év értékben a legalacsonyabb ajánlati árat tette. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt 
követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
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12.* Egyéb információk: - 

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének napja: 2011.12. 06-án közvetlenül három ajánlattevő felkérésével. 

15. Az eredményhirdetés időpontja: az összegzés megküldésével 2011. december 22-
én 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. december 22. 

 


