]

5. melléklet a 44/20] 5. (XI. 2.) MvM rendelethez

KozBESZEF.ZÉ s l ADA T s Azĺs
Összeg ezés a részvételĺjelentkezések elbírálásáľól
I. szakasz: Ajánlatkéľő
I.1) Név és címek ' 6"tay" meg oz eljćlrćłsérlfelelős összes

ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
Postai cím: Puskás Tivadar utca l

l

Váľos: Budaörs

|Postai

iľányítós zám: 2040

II. szakaszz Tárgy
II.1) Meghatáľozás
II.1.1) A közbeszeľzés táľgya: A Radjoaktív Hulladékokat Keze1óKozhasznú Nonprofit Kft. ľészéľenukleáľis kockŁatokľa is
kiteľjedo vagyonbiztosítási szol gáltatások nyújtása

II.Ż)

A közbeszerzés mennyisége
A lĺözbeszerzés mennyisége:

II.2.1)

A

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ľészéľenukleáľis kockázatokľa is kiteľjedő vagyonbiztosításl
szolgáltatások nyújtása.
Biztosított telephely, a kockrŁatviselés helye:
Kiégett Kazetták Atmeneti Táľolója (KKAT) 703l Paks, Pf. l2., Hľsz': 8803/2
Biztosítási fedezet, biztosítási összeg:
Biztosítási összeg:30,424.456'142 Ft, a műszaki dokumentációban részletezettek szeľint (bľuttó nyilvántartási értéken).
Biztosítottköltségtéľítések: l00.000.000Ftbiztosításieseményenkéntésévenként(dekontaminációsköltségekkivételével).
Lirĺitek, szublirĺitek:

Kártéľítésifelső határłjsszeg: 15.000'000.000 Ft biztosítási esernényenként és az időszaka risszesen.
Szublimitek:
Villámcsapás rnásodlagos hatása: 5.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszaka összesen
Nukleáris kiteĺjesztő záradék alapján felmeľü lĺi költségek: l '000'000.000 Ft biztosítási eseményenként és az idoszakra łjsszesen
onľészesedés:
Villámcsapás másodlagos hatása: l.500.000 Ft biztosítási eseményenként
Egyéb esetekben, a nukleáris kiteľjesztő záradéWa is kiterjedően:

|

00.000'000 Ft/ biztosítási eseményenként

IV. szakasz: Eljáľás
IV.l) Meghatározás
tV.1.1) A Kbt. mely ľésze,illetve fcjczctc szcrinti eljáľás keľült alkalmazásra: Kbt. Hamadik Rész XVII. fejezet

lY.l.2) Äz eljárás fajtája: Kbt. l l3. (l) bekezdés szeľinti

tárgyalásos közbeszeľzési eljarás

IV.2) Adminisztľatív információk
ÍY.2.1) Az adott eljáľásra vonatkozó korábbi kiizzététetz
Ą hirdetmény számaaHivatalos Lapban: ' t ]t ]t ]t ]/S t ]tlt ]{ ]t ]t ]t]t]t ]t]
Ą hiľdetmény száma a Közbeszelzési Értesítőben: ' t ]t ]t ]t ]t yt ]t ]t ]t ] (KE-szdnl/évszdnl)

Ív.2'2)
^

kłĺzvetlcn ľészvételifelhívás megkülĺléséneknapia:

2

(20]6/08/]8)

V. szakasz. Az eljárás' illetve részvételiszakasz eľedményeI
Rész száma:

'Ż

Il ] Elnevezés:Biztosítási szeľződés

AtészvéÍęliszakaszeľedményes volt

E

igen

o

nem

V.1 Eľedménytelen eljáľással kapcsolatos infoľmáció'z
v.l.1) A befejezetlcn eljáľás oka

]

A közbeszeľzési

eljáľást eľedménytelennek minősítették.

Az eľedménytelenségindoka:
V.1'2)

A befcjezetlen eljáľást kiivetően indul-e új eljáľás o igen o

V.l'3) Az érvényes ľészvételijelentkezést benyújtól<2

nem

Részvételľejelentkezők neve és címe alkaImasságuk indokolása és ajánlatuknak az éľtékelésiszempont szerinti tartalmi eleme(i)

Y.l,4) Äz éruónytelen részvételi jelentkezést benyúj tĺĺk2
Az éľvénytelenľészvételľejelentkezĺĺk neve, cíIĺeés az éľvénytelenségindoka:

v.2

^

ľészvételiszakasz eredménye'z

V'2'l) Rószvételi jelentkezésel<ľe vonatkozĺí információk
Ą beéľkezettjelentkezések száma:

[l

]

Y,2.2) Äz alkalmas és éľvényesrészvételi jelentkczést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve és címe aIkalmasságuk és minősítésĹik indoka:

AlliavHungáriaZft' l

ľészvételrejelentkezők neve

Közös

CIG Pannónia ElsĺĺMagyaľ Általános Biztosító Ztt.
Geneľali Blztositó Zl't. l
Gľoupama Biztosito ZrÍ. l
HDI Versicheľung AG Magyaľoľszági Fióktelepe /
Union Vienna Insuľance Group Biztosító Zľt. /
Uniqua Biztosító Zľt.
Közös

ľészvételrejelentkezők

székhelye:

1087 Budapest, Könyves K. kľt. 48-52. /
1 033 Budapest, Flóľián téľ1 . /
l06ó Budapest, Teréz ktt. 4Ż-44.

l

l l4ó Budapest, Eľzsébetkirályné útja llC.
l074 Budapest, Dohány u.12-14' l
1082 Budapest, Baross u. l. /
l l38 Budapest, Róber1 Károly l<]'t.70-74'

l

l

Alkalmasságuk és minosítésük indoka: ľészvételľejelentkező a felhívásban eloírtaknak megfelelĺien igazolta, hogy megfelel azelőírt
alkalmassági feltételeknek, továbbá a részvételijelentkezés egyéb szempontból is megfelel az ajźlnlatkéroíelőírásoknak.
V.2,3) A'z alkalmatlan és éľvónytelcn ľészvóteli jelentkezést benyújtólĺ
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelenrészvételrejelentkezők neve és cĺme és minősítésük indoka:

Y,2,4) Ajánlattételľe fclhívni kívánt jelentkezők neve és címe:
Alliar.zHungáriaZft. l
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zlt'

ľészvételľejelentkezők neve:

Közös

Geneľali Biz\ositó ZrÍ' l
Gľoupama Biztositó Ztt. l
HDI Veľsicheľung AG Magyaľoľszági Fióktelepe /
Union Vienna Insurance Gľoup Biztosító Zrt. /
Uniqua Biztosító Zrt'
részvételľejelentkezők székhelye:

Közös

l

l087 Budapest, Könyves K. kľt. 48-52. /
l 033 Budapest, Flórián téľl . /

l

1066 Budapest, Teľézkt. 42-44.
1 l 46 Budapest, Eľzsébet királyné űtja 1 lC.
l074 Budapest' Dohány u. 12-14'
l082 Budapest, Baľoss u. l. /

l

l

l l38 Budapest. Róbeń Károly krt.']0-74.

VI. szakasz: Kiegés zítő információk
VI.l) További infoľm áciőkz'
VI'1'1) Az összegezés elkészítésének
időpontja:

(20 ] 6/1 0/1 4)

vl.l.2) Äz összegezés megküldósénck időpontja:
VI.1.3) Az łisszegezésmódosításának indoka:

vl.l'

)

vI.1.5)

(2016/1 ]/15)

2

Az łisszegezésmódosításának idŕipontja: 2 (éééé/hh/nn)

A módosított összegezés megkiilĺlésénekidőpontja:

2

ęéaé/hh/nn\

Y|.l.6) Äz łisszegezés javításának indoka: Adlĺinisztľációs hiba miatt az Ajánlatkéró aY .2.4. pontot kitöltötte
szeľint, illetve a YI.l.Ż) pontban szereplo dátumot javitotta.
2

VI'l'7) Äz összegezés javításának időpontja:

2

2016/1

]/t5

vI'1.8) A javított łisszegezés megkiildésénel< időpontja:2 2016/t ]/] s
VI'1.9) További informáciĺík: 2

I

2

sziikség szerinti szamban isnléteĘe lneg
adott esetben

azY .2'2) pont

