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1.  Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):  
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: +36-70/396 8129 
E-mail: varga.borbala@vacholding.hu 
 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá 
nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók 
rendelkezésére. A pályázat teljes egészében elérhető a www.vacholding.hu és a www.vac.hu 
honlapon. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Tárgya: Biztosítás a Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és/vagy kezelésében lévő ingatlanok, 

ingóságok vagyonbiztosítása, valamint felelősségbiztosításai az alábbiakban meghatározottak 

szerint, határozott időtartamra. 

Fő tevékenységek: Vagyonhasznosítás, park és útfenntartás, településtisztasági feladatok ellátása 

(kommunális szemétszállítás kivételével), valamint szakipari tevékenységek (pl.: villanyszerelés; 

víz-, gáz-, fűtésszerelés; csatornajavítás; szigetelések stb.), továbbá mélygarázs karbantartás, 

állagmegóvás. 

Szerződő/Biztosított/Ajánlatkérő: 

Váci Városfejlesztő Kft. 

2600 Vác, Köztársaság út 34. 

Együttbiztosított: 

Vác Város Önkormányzata 

2600 Vác, Március 15. tér 11. 

Biztosítás tartama: határozott 

2020.08.24-től 2021.08.23-ig 

4.1. Összkockázatú Vagyonbiztosítás 

Biztosított kockázatok: 

Összkockázatú vagyonbiztosítás (beleértve többek között, de nem kizárólagosan a 

földrengés, árvíz, betöréses lopás és rablás, üvegtörés, a szolgáltatás (pl. gáz, villany, gőz, 

http://www.vacholding.hu/
http://www.vac.hu/
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hő) kimaradásból eredő, valamint a vandalizmus kockázatok fedezetét, az elektronikus 

berendezések biztosítását, a kisebb javítási és/vagy felújítási munkákban keletkezett 

károkat, csőtörés károk esetén az elfolyt víz értékének térítését is)  

 

Biztosított vagyontárgyak (újpótlási, újrabeszerzési értéken): 

1.) Mellékelt részletező szerint.  
 

2.) Süllyedő oszlopok - biztosítási összeg: 15.000.000 Ft, darabonként 3.000.0000 Ft 

#    Helye  Rendszer összetétele  

1. 

Belváros, 

süllyedőhenger 

2600 Vác, Görgey 

Artúr utca 11. 

Süllyedőhenger, intercom, oszlop, kamera és két irányba 

(piros, zöld) jelzőlámpa, mikrohullámú átjátszó 

berendezés  

2. 

Belváros, 

süllyedőhenger 

 

 

2600 Vác, Eötvös 

József utca 1.  

 

Süllyedőhenger, intercom, oszlop, kamera és két irányba 

(piros, zöld) jelzőlámpa, mikrohullámú átjátszó 

berendezés  

3. 

Belváros, 

süllyedőhenger 

2600 Vác, Március 

15. tér 27. 

Süllyedőhenger, intercom, oszlop, kamera és két irányba 

(piros, zöld) jelzőlámpa, mikrohullámú átjátszó 

berendezés  

4. 

Belváros, 

süllyedőhenger 

2600 Vác, 

Köztársaság út 27. 

Süllyedőhenger, intercom, oszlop, két kamera és két 

irányba (piros, zöld) jelzőlámpa, mikrohullámú átjátszó 

berendezés  

5. 

Belváros, 

süllyedőhenger 

2600 Vác, 

Eszterházy utca 14. 

Süllyedőhenger, intercom, oszlop, kamera és egy irányba 

(piros, zöld) jelzőlámpa, mikrohullámú átjátszó 

berendezés  

 

3.) LED lámpák (tartóoszlop nélkül, csak a lámpatest) biztosítási összege: 1.000.000.000 Ft 
 

 

Szublimitek: 

- Üvegkárok:  3.000.000 Ft/kár/év 

- Betöréses lopás- és rablás:  50.000.000 Ft/kár/év 

- Vandalizmus, szándékos rongálás:  5.000.000 Ft/kár/év 

- Szolgáltatás kimaradásából származó károk:  50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év 

- Elektromos berendezések és számítógépek biztosítása:  10.000.000 Ft/kár/év 

- LED térvilágító lámpákban keletkezett károk  250.000 Ft/kár és 1.500.000 Ft/év 
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- Süllyedő oszlopokban keletkezett károk: 1.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év 

- Javítási, felújítási munkákban keletkezett károk: 1.000.000 Ft/kár és 2.500.000 Ft/év 

- Elfolyt vízre vonatkozó záradék szerint: 200.000 Ft/kár és 600.000 Ft/év 
 

   

Önrészesedés: 

- Általánosan:  50.000 Ft/kár 

- Üvegtörés:  5.000 Ft/kár 

- Árvíz károk esetében a mobil gát kiépítéséig (utána általános önrész):  500.000 Ft/kár 

- Szolgáltatás kimaradásból származó károk záradéka esetén:  3 nap, de minimum 250.000Ft/kár 
  
 

Előgondoskodás záradék 

A biztosító a kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási 

összegeket a biztosítási szerződésben (ajánlat, adatközlő, kötvény) rögzített előgondoskodási 

összeggel megnövelve veszi figyelembe. 

Az előgondoskodási összeg célja, hogy a biztosítási időszak alatti értéknövelő 

beruházásokból, beszerzésekből esetlegesen adódó alulbiztosítottságot kiküszöbölje. 

Az előgondoskodási összeg kizárólag a következő vagyoncsoportokra és azok biztosítási 

részösszegeire vonatkozik: 

-épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépítésekre, 
helyreállításokra, felújításokra, nem megfelelő felértékelésekre, 
 
-tárgyi eszközök (számítás technikai eszközök; ügyviteli kommunikációs berendezések; 
egyéb berendezések felszerelések; egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új 
beszerzésekre, helyreállításokra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra, 
nem megfelelő felértékelésekre, 
 
-készletek esetén az új beszerzésekre, 
 
-illetve a biztosításba véletlenül fel nem vett vagyontárgyak fedezetbe vonására 
alkalmazandó. 
 

Az egyes kockázatviselési helyekre meghatározott előgondoskodási biztosítási összegek más 

kockázatviselési helyekre és vagyoncsoportokra nem csoportosíthatók át. 

Jelen záradék sem mentesíti a szerződőt a változásbejelentési kötelezettsége alól. 

A szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, továbbá 

az önrészesedést a biztosítási szerződés (ajánlat, adatközlő, kötvény) tartalmazza. 

A jelen kiegészítő biztosításban nem szabályozottakban a hivatkozott feltételekben foglaltak 

az irányadók. 
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Elemi károk záradéka 

Jelen záradék alapján elemi károk esetében (földrengés, árvíz, vihar, felhőszakadás, jégverés), 

amennyiben több kockázatviselési helyen is károk keletkeznek 72 órán belül (beleértve azt is, 

ha ugyanazon telephelyen többször is), azt a biztosító egy káreseménynek tekinti, és csak 

egyszer vonja le az önrészesedést. 

Betöréses lopásra, rablásra vonatkozó védettségi kategória egyedi záradék 

Minimális mechanikai védelem teljesülése esetén az alkalmazott limit gépek, berendezések; 

készletek; javításra, feldolgozásra, bérmunkára átvett vagyontárgyak; bizományba átvett 

vagyontárgyak; betöréses lopás esetén 6.000.000 Ft/kár, rablás esetén 3.000.000 Ft/kár.  

Készpénz esetén a káridőpontban az értéktároló elhelyezésére szolgáló helyiség védettségi 

kategóriája a minimális mechanikai védelmi követelménynek megfelelően teljesülni kell, így 

az alkalmazott limit betöréses lopás esetén 3.000.000,- Ft/kár, rablás esetén 1.000.000,- 

Ft/kár.  

Egyéb tekintetben a vonatkozó feltételek az irányadóak. 

Részkárok új értéken történő kártérítése és alulbiztosítottság záradék: 

Jelen záradék értelmében a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és 

záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett a biztosító a biztosított vagyontárgyak 

részleges károsodása esetén eltekint az avult értéken történő kártérítéstől, azaz a részkárokat 

új értéken téríti meg. A részkárok új értéken történő kártérítésének felső határa a biztosított, 

károsodott vagyontárgyak biztosítási összege. 

Részleges az a kár, amely a károsodott részek pótlásával, javításával gazdaságosan 

helyreállítható, illetve a helyreállítás műszakilag, az eredeti állapot elérésével lehetséges. A 

biztosító egy esetleges kár esetén - akár egyes telephelyekre vetítve is - lemond az 

alulbiztosítottság vizsgálatáról és a biztosítási kötvényben feltüntetett, a telephelyenkénti 

biztosítási összeget fizeti. 

Jelen záradék kiterjesztését a Biztosító akkor vállalja, ha a megállapított kárösszeg önrésszel 

csökkentett értéke nem meghaladja az 50.000.000,- Ft-ot. 

Szolgáltatás kimaradásából származó károk záradéka 

A jelen záradék keretében a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosító 

szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a jelen záradékban meghatározott első kockázati összeg 

(vagy kártérítési (szub)limit) erejéig a biztosított részére más szervezetek által szolgáltatott 

elektromos áram, víz, gáz, távhő kimaradásából, illetve a szolgáltatási szerződésben előírt 

paraméterek dokumentálhatóan bizonyított megváltozásából származó dologi károkra és az 

azokkal kapcsolatos helyreállítás költségeire. 
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Egyedei záradék elfolyt vízre vonatkozóan: 

Jelen záradék alapján a vonatkozó szerződéses feltételek szerint a csővezeték-hálózatok, azok 

edényzeteinek, szerelvényeinek, csatlakozó tartozékainak törése, repedése, dugulása, egyéb 

meghibásodása miatt kiömlő, elfolyt közegek, anyagok mennyiségi veszteségeként keletkezett 

károk esetleges kizárása a biztosított tevékenység vonatkozásában törlésre kerül az erre 

vonatkozó szublimit erejéig 

4.2. Géptörés biztosítás 

A fedezet szállítási kockázatra (önjáró mozgatásra is) kiterjesztve. 

Biztosított vagyontárgy: 

 Fűnyíró traktor ISEKI SXG22 új értéken: 3 795 000 Ft 

 Fűnyíró traktor Kubota BX 231 és tartozékai új értéken: 8 707 800 Ft 

Önrész: 10 % de min. 25.000 Ft/kár 

4.3. Felelősségbiztosítások 

Biztosított fedezetek: 

• Általános 

• Szolgáltatói 

• Bérbeadói 

• Környezetszennyezési  

• Munkáltatói 

• Parkoló üzemeltetői felelősség 
 

Területi hatály: Magyarország 

Kombinált kártérítési limit:  100.000.000 Ft/kár, 200.000.000 Ft/év 

Szublimit: 

Tevékenységi felelősségbiztosítás esetén:  100.000.000 Ft/kár, 200.000.000 Ft/év 
Ingatlanbérbeadói Felelősség esetén:  100.000.000 Ft/kár, 200.000.000 Ft/év 
Munkáltatói Felelősségbiztosítás esetén:  100.000.000 Ft/kár, 200.000.000 Ft/év 
Szolgáltatók Felelősségbiztosítása esetén:  100.000.000 Ft/kár, 200.000.000 Ft/év 
Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás esetén:  100.000.000 Ft/kár, 200.000.000 Ft/év 
Munkagépek használata záradéka esetében:  1.000.000 Ft/kár, 2.000.000 Ft/év 
A parkolóüzemeltetői felelősségbiztosítási záradék esetében: 50.000.000 Ft/kár/év 
Építés-szerelés záradék esetében: 2.000.000 Ft/kár/év 
Növényi kultúrák záradéka és az Útkezelői, útkarbantartói  
záradék esetében összevontan: 4.000.000 Ft/kár/év 

Önrészek: 50.000 Ft/kár 
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Díjalapok: 
 

Éves árbevétel  (2019) 1 517 929 629 Ft 

Éves bérköltség 338 186 887 Ft 

Foglalkoztatottak száma (fő) 93 

 

A biztosítási fedezet a sérelem díj megfizetésére is kiterjed. 

Kiegészítő záradék(ok): 

A biztosítási fedezet a hivatkozott feltételek és záradékokban foglaltak szerint kiterjed a 

Biztosított kezelésében lévő közterületeken, a Biztosított hibája (pl.: útfenntartási hibák) miatt 

történt elesés, elbotlás, valamint gödörbe, víznyelőbe, aknába lépés/esésekből eredő kártérítési 

igények megtérítésére amennyiben a Biztosított a magyar jog szabályai szerint ezért felelősséggel 

tartozik. 

Ingatlan-bérbeadói Felelősségi Záradék 

Jelen kiterjesztő záradék alapján „Ingatlan-bérbeadói Felelősségi Záradék" kiegészítésre kerül az 

épületen belüli fűtési, vízmelegítési rendszerek, valamint víz és csatorna vezeték rendszerek - 

előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkező – törése, repedése miatti felelősségi 

károkra, beleértve az elfolyt víz költségének megtérítését is. 

Egyebekben az Ingatlanbérbeadói Felelősségi Záradékban foglaltak az érvényesek. 

Munkagépek használata záradéka 

Jelen kiterjesztő záradék alapján a fedezet kiterjed a gépjárművek – a forgalomban való részvétel 

nélküli – munkagépként való használata során keletkezett károkra. 

Jelen kiterjesztő záradék alapján kiterjed a biztosítási fedezet azon károkra, melyeket 

munkagéppel, targoncával, daruval vagy munkagépként használt gépjárművel – a forgalomban 

való részvétel nélkül – munkavégzés során okoznak. Kivétel ez alól az ISEKI SXG22 fűnyíró 

traktor, mely esetében kiterjed a fedezet a forgalomban való részvétel során okozott károkra is. 

Nem tekinti a Biztosító súlyosan gondatlan magatartásnak a rendszám nélküli fűnyíró traktor 

forgalomban való részvételét, amennyiben a forgalomban való részvétel indokolt és Vác 

közigazgatási határain belül történik. 

Növényi kultúrák záradéka 

Jelen kiegészítő feltételek alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen biztosítási 

szerződés felelősségbiztosítási fedezete kiterjed a biztosított kezelésében álló növényi kultúrák 

által okozott károkra. 
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Útkezelői, útkarbantartói záradék 

Jelen kiegészítő feltételek alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen biztosítási 

szerződés felelősségbiztosítási fedezete kiterjed azon károkra, melyeket a biztosított, mint 

útkezelő (ideértve a járdákat is) vagy fenntartó a külön jogszabályban meghatározott 

útkarbantartói kötelezettségének elmulasztásával okozott és amely kár megtérítéséért a magyar 

polgári jog szabályai szerint felelősséggel/kötelezettséggel tartozik. 

A jelen kiterjesztő záradék alapján a biztosító kizárólag az úttest (vagy járda) hibája vagy 

gyűrődése által okozott károkért/nem vagyoni sérelem miatt igényelt sérelemdíj megfizetése iránti 

igényért áll helyt a közút fenntartója vagy kezelője helyett. 

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, 

továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza. 

A parkolóüzemeltetői felelősségbiztosítási záradék: 

Jelen biztosítási záradék alapján a biztosítás kiterjed azon, a biztosítottat terhelő, s neki felróható 

felelősségi károkra, amelyek az általa üzemeltetett parkolókban parkoló gépjárművekben 

keletkeztek, s amelyek a vonatkozó feltételekben lévő kizárások között nem szerepelnek. 

A gépjárművek kárai esetén a kártérítés alapja a káridőpontban érvényes Eurotax Schwacke 

Katalógus. 

A biztosítás - a vonatkozó feltételekben foglaltakon túl - nem fedezi a(z) 

-ismeretlen jármű okozta károkat 
-a jármű és annak alkatrészeinek, tartozékainak lopás, rablás és rongálási kárait 
-a járműben lévő bármilyen érték/áru/poggyász/rakomány kárait 
-a biztosítottnak nem felróható károkat 
-állatok által okozott károkat, az ismeretlen eredetű és megmagyarázhatatlan károkat 
-szabadban tárolt járművek esetében a kivédhetetlen káreseményekből eredő károkat (pl. 
jégverés, esetlegesen lehulló tárgyak) 

 

A biztosítási szolgáltatás káreseményenkénti és biztosítási időszakonkénti felső összeghatárát, 

továbbá az önrészesedést a biztosítási szerződés tartalmazza. 

4.4 Kárinformációk 

2016.-tól: 

Összesen kártérítés: 2 811 161 Ft 

Összesen kártartalék: 0 Ft 

 

Jellemzően üveg, vihar, vezetékes víz és betöréses lopás károk, illetve néhány általános felelősségi 

kár. 
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Legnagyobb kár: csőtörés 2013-ban: 24 913 491 Ft 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 

eljárást lefolytatják: 
 
Határozott idejű biztosítási szerződés. 
 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Szerződés időtartama: határozott idejű, a szerződés 2020. augusztus 24. 00.00 órától 2021. 
augusztus 23. 24.00 óráig érvényes. 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 
 
Pályáztató az ellenszolgáltatás összegét a biztosítási szerződés alapján, negyedévente fizeti 30 
napon belül. 

 

A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést a pályáztató saját forrásból biztosítja. 

 

8. Annak meghatározása, hogy a pályázó tehet-e többváltozatú (alternatív) pályázatot, 
valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása: 

Pályáztató a többváltozatú (alternatív) pályázatot kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat 
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 
 
9. Alkalmassági kritériumok, kizáró okok: 

Az eljárásban az lehet pályázó, alvállalkozó, aki(nek)  
 

1. a pályázat benyújtás időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé köztartozással nem 
rendelkezik, illetve akinek az ajánlattétel időpontjában nincs adó, vagy bármilyen jellegű 
lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 
(kizáró ok) 
 

2. a beszerzés tárgyából származó árbevétele az elmúlt 36 hónapban összességében elérte 
a nettó 3 000 000 Ft-ot. 

 
A megkövetelt igazolási mód: 

1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá (2. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, mint a jelen 
pályázati felhívás megküldése. 

 
2. Pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával 

egyező referenciájáról (szerződés tárgya, a teljesítés időtartama, a szerződő partner neve, 
annak elérhetősége, a szerződés nettó összege) (3. sz. melléklet) 
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10. Pályázati határidő: 

2020. augusztus 12., 10:00 óra 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 
11. A pályázat benyújtásának címe: 

 Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Beszerzési részleg   

 
12. A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 

 2020. augusztus 12., 11:00 óra 
 Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői. 
 
13. Kiegészítő tájékoztatás: 

1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a 
pályázati határidő lejártának napját megelőző 2. munkanapon 10.00 óráig 
varga.borbala@vacholding.hu e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott 
formában. 

2. A kérdések ezt követő 1 munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt 
kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre minden meghívott pályázóhoz. 

3. A pályáztató a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott 
válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül valamennyi pályázó részére 
egyidejűleg megküldi/közzéteszi. 

4. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és 
időpontig fogadja a pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott 
kérdéseket nem köteles a pályáztató megválaszolni. 

  

14.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a pályázatok bontásától számítva. 
 
15. Az eredmény közlésének módja: 
 
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét 
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően 
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés. 
 
16. Egyéb információk: 

1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban korábban 
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás során 
Pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. Formai előírások:  

•  a pályázatot pályázóknak nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
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a pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti, papír alapú példányban kell 
benyújtani (a pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 
csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 
bélyegezni vagy az erre jogosultnak alá kell írni) továbbá benyújtandó 1 db az aláírt 
példányról készített szkennelt példány elektronikus eszközön (pl. CD). 

•    a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan 
személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 
meghatalmazást kaptak; 

• a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Biztosítás 2020”, valamint: „Csak a versenyeztetési 
eljárás során, 2020.08.12.-én 11:00-kor bontható fel!” megjelölést kérjük feltüntetni!  

• A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy 
pályázataikat lehetőség szerint 8-16 óra között adják le, a pályázati határidő lejártának 
napján 8.00-10:00 óráig!) A postán feladott pályázatokat a pályáztató csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő 
lejártát megelőzően sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli. 

3. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia. (1.sz. melléklet) 
4. Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilváníthatja. 
5. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 

legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  
6. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
7. Amennyiben Pályáztató a felhívást módosítja, úgy arról írásban tájékoztatja pályázókat. 
8. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 10 napon belül. 
9. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ 
előírásai. 

10. A létrejövő biztosítási szerződésre a nyertes biztosító társaság köteles a vonatkozó 
hatályos feltételrendszerét alkalmazni. Abban az esetben, ha a 4. pontban bármilyen 
feltétel nem egyezik a nyertes biztosító hatályos biztosítási szabályzatával, feltételével, azt 
a Pályázó elfogadja és köteles az ajánlatban részletezni. 
Amennyiben ezt a nyertes Ajánlattevő elmulasztja, a biztosítási szerződés a jelen Ajánlati 
dokumentációban szereplő feltételek szerint jön létre. 

11. A nyertes pályázó a tevékenysége során meg kell, hogy feleljen a beszerzés tárgyához 
kapcsolódó jogszabályoknak. 

 
 
17. Biztosításközvetítő 

 

Jelen eljárás során létrejövő biztosítási szerződéses jogviszonyban a Pályáztató kizárólagos 

képviseletére és a létrejövő biztosítási szerződések szakmai kezelésére és ápolására a Marsh Kft. 

(1082 Budapest, Futó utca 47-53.) jogosult, mint független biztosítási alkusz, a Pályáztató részéről 

megbízva. A bróker díjazását a nyertes Ajánlattevő az alkuszi együttműködési megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően fizeti. 
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Kapcsolattartó: 

Zoltán Kósa, Junior client executive 
Marsh | Corporate Client Practice 
Corvin Offices | Futó utca 47-53. 1082 Budapest, Hungary 
+36 1 881 7246 | Mobile +36 20 311 5501 | Fax + 36 1 881 7280 

18. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2020. július 31. 
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
 

 

Nyilatkozat az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 

 

 

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.)-nek a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá – 

amennyiben a „Biztosítás a Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonában és/vagy kezelésében lévő 

ingatlanok, ingóságok vagyonbiztosítására, valamint felelősségbiztosításaira” pályázatban nyertes lesz – 

a szerződése megkötésekor nincs és nem lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen 

jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása. 

 

 

……….. 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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Nyilatkozat a referenciáról 

(minta) 

 

 

A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat 

végezte: 

 

 
 

 

……….. 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
 
 

Szerződés tárgya Teljesítés 
időtartama 

Teljesítés összege Megrendelő 
neve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 

     

     

     


