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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 
Képviselő-testületének 
2022. decemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére 
vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 
beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására

Előterjesztő: Tóth János jegyző

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

241/2022. (IX. 29.) ÖK. határozatában
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a vagyonbiztosítási és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások megrendelését 
versenyeztetés útján egy új külső szolgáltató alkusz cégen keresztül szerezze be.

242/2022. (IX. 29.) ÖK. határozatában
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a vagyonbiztosítási és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások megrendelését 
beszerzési eljárás lefolytatása útján szerezze be a becsült érték megállapításával.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (Vili. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.

Az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig 3 gazdasági szereplő jelezte részvételi szakaszát, 
azonban az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlattevő sem nyújtott 
be ajánlatot.

Ezért a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani.

A beszerzés tárgyának (műszaki - szakmai tartalom) összetettségére, továbbá a várható ajánlati árak 
többszörösének emelkedésére a Bíráló Bizottság javasolja annak megfontolását, hogy a tárgyi beszerzés 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire tekintettel közbeszerzési eljárás 
útján kerüljön lefolytatásra.

Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó jegyzőkönyvet. A beszerzés teljes iratanyaga a Beruházási 
Osztálytól kikérhető.

Tekintettel arra, hogy a beszerzési eljárás eredménytelennek minősült, javasoljuk a beszerzés 
közbeszerzési eljárás útján történő lefolytatását. Továbbá javasoljuk a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
mértékét nettó 15.000.000,- Ft-ban biztosítani. Ennek megfelelően javasoljuk a 241-242. (IX.29.) Ök. 
határozatok visszavonását és az alábbi új határozatok elfogadását.
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Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

.../2022. (XII...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítás, 
felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” tárgyú beszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja az alábbi indokokra tekintettel:
- Tekintettel arra, hogy a tárgyi beszerzési eljárásban egyetlen ajánlat sem került benyújtásra, 
ezért a beszerzési eljárás eredménytelen

„Ajánlati felhívás XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.”

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 
12.) önkormányzati rendeletének 5. § (8) bekezdésében foglaltak alapján
„(8) Az ajánlatkérő, megrendelő az eljárást, bármely szakaszában, indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilváníthatja és lezárhatja.”

- Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Göd Város Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű
felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzésére” nettó 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint) 
biztosít fedezetként a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Önkormányzat 2023. évi költségvetés 
terhére.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat H.

.../2022. (XH...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére 
vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” 
tárgyú beszerzés eljárást eredménytelennek nyilvánítja és a beszerzési eljárásnak közbeszerzés 
útján történő lefolytatására felkéri a polgármestert.

Forrás: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében nettó 15.000.000.- forintot tervezni 
szükséges.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

ÉS

Határozati javaslat IH. 

.../2022. (XH...) Kt. határozata
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Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére 
vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” 
tárgyban meghozott 241-242. (IX.29.) Ök. határozatokat visszavonja

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 7.

Tisztelettel:



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított
„Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítás, 

felelősségbiztosítás és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” kapcsán 
beérkezett ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2022. november 30.12:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Koller Andrea (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Balatoni Györgyi (pénzügyi helyettes szakértelem)
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére Göd Város Önkormányzatának holnapján 2022. november 
4. napján került sor. Ezzel egyidejűleg 3 gazdasági szereplő részére megküldésre került az 
ajánlattételre történő felhívás.

Az ajánlati felhívás II. pontjában az alábbiak kerültek rögzítésre:
„A beszerzési eljárásban való ajánlattételt Ajánlatkérő' előzetes regisztrációhoz, 
jelentkezéshez köti (előzetes regisztráció, jelentkezés hiányában a benyújtott ajánlat 
érvénytelen!).
Előzetes regisztráció, jelentkezés módja: a biztosítási alkuszoknak, biztosítási közvetítő 
gazdasági szereplőknek 2022. november 10. napja 09:00 óráig a jakabattila@god.hu és a 
tothjanos@god.hu e-mail címen kell jelezniük a részvételi, ajánlattételi szándékukat.. ”

A fentiekben megjelölt határidőig 3 gazdasági szereplő jelezte előzetes részvételi szándékát:
- HBFundo Független Biztosítási és Pénzügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban 
Alkusz) 4281 Létavértes, Széchenyi utca 59.b,
- HUNInsurance Biztosítási Alkusz Kft. (a továbbiakban Alkusz) 1126 Budapest, Tartsay 
Vilmos utca 14.,
- Priority Biztosítási Alkusz Kft. (a továbbiakban Alkusz) 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 
2/D.,

Tárgyi beszerzési eljárással kapcsolatban egy érdeklődő gazdasági szereplő 2022.11.11. 
napján kiegészítő tájékoztatás kérést nyújtott be, mely 2022.11.16. napján megválaszolásra 
került egyidejűleg valamennyi érdeklődő részére.

2022. november 14. napján Ajánlatkérő az alábbiakról tájékoztatta valamennyi gazdasági 
szerepelő!:

„Ajánlattevők a beszerzés tárgyával kapcsolatban, a megfelelő' ajánlat benyújtása 
érdekében továbbikiegészítő' tájékoztatás kérés lehetőségét biztosítja:
Ajánlattevő által feltett további kérdéseket a jakabattila@god.hu és másolatban a 
tothjanos@god.hu e-mailcímekre egyidejűleg kell megküldeni, legkésőbb 2022. november 17. 
napja 10:00 óráig! Az 2022. novemberi 7. napja 10:00 óra határidő túl benyújtott kérdéseket 
ajánlatkérőnek nem áll módjában figyelembe venni, azoknem kerülnek megválaszolásra. 
A fenti határidőben benyújtott kérdésekre a válaszokat ajánlatkérő 2022. november 21. 
napján, az esetlegesen felmerül módosított dokumentumokkal együtt megküldi valamennyi 
ajánlattevő részére! Ajánlattevőknek a kiegészítő tájékoztatás válaszadásban jelzett 
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információknak és a végső dokumentumok figyelembevételével kell benyújtaniuk a végső 
ajánlatukat!
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az ajánlati felhívás egyes pontjait az alábbiak szerint 
módosítja:

X.Ajánlattételi határidő:
2022, november 30. 12.00 óra

XLAz ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papír alapon, zárt 
borítékban(2022. november 30. napjáig 8:00 és 12:00. között ügyfélfogadási időben) 
személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pestiút 81.), vagy 
postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131Göd, Pestiút 81.).

XILAz ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak 
megnevezése: 2131 Göd, Pestiút 81. szám alatta Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 
2022. november 30. napján 12:00órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás 
lebonyolításával megbízottszemély(ek) vagy szervezet.

XIX,Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papír alapon, zárt 
borítékban(2022. november 30. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai 
úton lehet a 2131 Göd, Pesti út81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt 
borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd Város Önkormányzata és a 
Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás és gépjármű
felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése ” Ajánlat ételi határidő előtt TILOS 
FELBONTANI! ” AZAJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt 
formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat 
magyar nyelven lehet benyújtani, az idegennyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi 
figyelembe. ”

2022.11.17. napján további kiegészítő tájékoztatás kérés került benyújtásra, mely 2022.11.17. 
napján megválaszolásra került egyidejűleg valamennyi érdeklődő részére.

Az ajánlattételi határidőig (2022. november 30. 12:00) a fenti tárgyú beszerzési 
eljárásban nem került ajánlat benyújtásra egyetlen gazdasági szereplő részéről sem.

A Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 7.200.000, - HUF

A bírálóbizottság a beszerzési eljárás lezárására vonatkozóan az alábbi 
észrevételeket/döntési javaslatot teszi:

A Bírálóbizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítani az alábbi indokra 
tekintettel:
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Tekintettel arra, hogy a tárgyi beszerzési eljárásban egyetlen ajánlat sem került benyújtásra, 
ezért a beszerzési eljárás eredménytelen

„Ajánlatifelhívás XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására. ”

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. 
(VIII. 12.) önkormányzati rendeletének 5. § (8) bekezdésében foglaltak alapján
„(8) Az ajánlatkérő, megrendelő az eljárást, bármely szakaszában, indokolás nélkül 
eredménytelennek nyilváníthatja és lezárhatja. ”

Figyelemmel a beszerzés tárgyának (műszaki - szakmai tartalom) összetettségére, 
továbbá a várható ajánlati árak többszörösének emelkedésére a bírálóbizottság 
javasolja annak megfontolását, hogy a tárgyi beszerzés a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény rendelkezéseire tekintettel közbeszerzési eljárás útján kerüljön 
lefolytatásra.

A jegyzőkönyv lezárva: 12:20 perckor.

Koller Andrea Balatoni Györgyi
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241/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat részére vagyonbiztosítási 
szolgáltatások ellátásával kapcsolatban

241/2022. (IX. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vagyonbiztosítási és gépjármű
felelősségbiztosítási szolgáltatások megrendelését versenyeztetés útján egy új külső 
szolgáltató alkusz cégen keresztül szerezze be.

Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

242/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás Göd Város Önkormányzat részére vagyonbiztosítási 
szolgáltatások ellátásával kapcsolatban

242/2022. (IX. 29.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vagyonbiztosítási és gépjármű
felelősségbiztosítási szolgáltatások megrendelését beszerzési eljárás lefolytatása útján 
szerezze be a becsült érték megállapításával.

Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal


