14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs

Postai irányítószám: 2040

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is
kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása.
Biztosított telephely, a kockázatviselés helye:
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 7031 Paks, Pf. 12., Hrsz.: 8803/2
Biztosítási fedezet, biztosítási összeg:
Biztosítási összeg: 30.424.456.142 Ft, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint (bruttó
nyilvántartási értéken).
Biztosított költségtérítések: 100.000.000 Ft biztosítási eseményenként és évenként (dekontaminációs
költségek kivételével).
Limitek, szublimitek:
Kártérítési felső határösszeg: 15.000.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen.
Szublimitek:
Villámcsapás másodlagos hatása: 5.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen
Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő költségek: 1.000.000.000 Ft biztosítási
eseményenként és az időszakra összesen
Önrészesedés:
Villámcsapás másodlagos hatása: 1.500.000 Ft biztosítási eseményenként
Egyéb esetekben, a nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 100.000.000 Ft/ biztosítási
eseményenként
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik
Rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Biztosítási szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen
 nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Közös ajánlattevők neve:
Magyar Atompool Biztosítók:
Allianz Hungária Zrt. /
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. /
Generali Biztosító Zrt. /
Groupama Biztosító Zrt. /
HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe /
Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. /
Uniqua Biztosító Zrt.
Közös ajánlattevők székhelye:

1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52. /
1033 Budapest, Flórián tér 1. /
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. /
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. /
1074 Budapest, Dohány u. 12-14. /

1082 Budapest, Baross u. 1. /
1138 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Ajánlati ár:
25.997.679 Ft + 0 Ft áfa
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy megfelel
az előírt alkalmassági feltételeknek, továbbá az ajánlat egyéb szempontból is megfelel az ajánlatkérői
előírásoknak.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti
tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
a ponthatárok közötti pontszámot: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Közös ajánlattevők neve:
Magyar Atompool biztosítók:
Allianz Hungária Zrt. /
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. /
Generali Biztosító Zrt. /
Groupama Biztosító Zrt. /
HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe /
Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. /
Uniqua Biztosító Zrt.
Közös ajánlattevők székhelye:
1087 Budapest, Könyves K. krt. 48-52. /
1033 Budapest, Flórián tér 1. /
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. /
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C. /
1074 Budapest, Dohány u. 12-14. /
1082 Budapest, Baross u. 1. /
1138 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Ajánlati ár:
25.997.679 Ft + 0 Ft áfa
Kiválasztásának indoka: az egyetlen érvényes ajánlatot az ajánlattevő nyújtotta be, és az ajánlattevő
ajánlata és az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege megfelel az ajánlatkérő anyagi
fedezetének is.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/12/06)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/12/22)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

