9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére vagyonbiztosítási
szolgáltatások nyújtása.
Biztosított telephelyek, a kockázatviselés helyei:
1) Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT), 7164 Bátaapáti, Mórágyi-völgy 4.
2) Püspökszilágyi telephely (RHFT), 2166 Püspökszilágy
3) Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának Beléptető Operatív Irányító Épület (BOIÉ)
irodaháza és Őrzésvédelmi központja, 7031 Paks, Pf. 12., Hrsz.: 8803/2
4) Mecseki telephely, Kővágószőlős külterület Hrsz: 0222/15, 0222/48 és 7831 Pellérd, Hrsz:
079, Hrsz: 071, valamint 7831 Pellérd, Ady E. u. 10.
5) Budaörs bérelt iroda, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11. II. emelet
6) Pécs bérelt iroda, 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19. V. emelet
Biztosítási fedezet: All risks vagyonbiztosítás
1. Beleértve, de arra nem korlátozva a villámcsapás indukciós hatása miatti kárt, túlfeszültség
miatti kárt, üvegtörés kárt, betöréses lopás és rablás károkat, vandalizmus kárt, légi járművek
által okozott kárt, vihar, havas- vagy ónos eső, jég- vagy hónyomás, jégeső, jégverés,
hatására keletkezett károkat.
2. Szabadban lévő vagyontárgyak vihar, havas- vagy ónos eső, jég- vagy hónyomás, jégeső,
jégverés, hatására keletkezett kárait.
Biztosítási összeg:
Az ajánlatkérő nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, a biztosítási összegek tartalmazzák az ÁFA
értékét.
Biztosítási összeg: 58.644.313.398,- Ft, a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint
Biztosított költségtérítések: 500.000.000 Ft káreseményenként és évenként
A biztosítási összeg minden biztosítási időszak végén aktualizálásra kerül a biztosítási időszak
végét követő 30 napon belül, a szerződő adatszolgáltatása alapján.
Előgondoskodás:
A biztosító kockázatviselése külön bejelentés és pótdíj felszámítása nélkül kiterjed – a
biztosított kockázatviselési helyek és vagyoncsoportok vonatkozásában – az adott (éves)
biztosítási időszak alatt bekövetkezett, összesen maximum 1 milliárd Ft összegű biztosítási
összeg növekményre (beruházások aktiválásából, új beszerzésekből adódó
vagyonnövekményre).
Amennyiben a vagyonbiztosítási összeg éves - adott biztosítási időszakra vonatkozó növekménye meghaladja az 1 milliárd Ft-ot – és az a Biztosító részére bejelentésre került - a

vagyonnövekményre vonatkozó biztosítási díj a 4.2. pont szerinti díjtétellel kerül –
időarányosan - elszámolásra és a bejelentést követő első biztosítási időszakot követő 30
napon belül a biztosító részére megfizetésre. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem minősül
a Kbt. 125. § (10) bekezdés szerint a szerződés módosításának.
Limitek, szublimitek:
Kártérítési felső határösszeg:
Szublimitek:
Üvegtörés:
Vandalizmus:
Villámcsapás másodlagos
hatása:
2. pont alatti kockázatokra:
Biztosított költségtérítések:

15.000.000.000 Ft káreseményenként és évente összesen
5.000.000 Ft káreseményenként és évente összesen
10.000.000 Ft káreseményenként és évente összesen
20.000.000 Ft káreseményenként és évente összesen
10.000.000 Ft káreseményenként és
30.000.000 Ft évente összesen
500.000.000 Ft káreseményenként és évente összesen

Éves kártérítési limit alkalmazása
A jelen záradék alapján, az egyéb feltételek, záradékok és kizárások változatlan érvényben
tartása mellett a felek a szerződésben a biztosítási évre vonatkozó kártérítési limitet is
meghatározhatnak valamely kockázatra, kockázatok csoportjára és/vagy valamely záradéki
fedezetre. Az ilyen limitált fedezetekre az adott éven belül kifizetett kártérítési összeggel a
biztosítási összeg (kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztosítási összeg (kártérítési
limit) kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Biztosított
kezdeményezésére a Biztosító egyedileg dönt.
Önrészesedés (levonásos):
Önrészesedés a fent 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. és 2.1.6. pont alatt felsorolt telephelyek esetében:
Általános önrész:
250.000 Ft/káresemény
Betöréses lopás és rablás károk esetében: 50.000 Ft/káresemény
Üvegtörés károk esetében:
20.000 Ft/káresemény
Önrészesedés a fent 2.1.1. és 2.1.2. pont alatt felsorolt telephelyek esetében:
Általános önrész:
25.000.000 Ft/káresemény
Villámcsapás másodlagos hatása:
250.000 Ft/káresemény
Üvegtörés károk esetében:
20.000 Ft/káresemény
3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
eljárás. .
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és

közzétételének/megküldésének napja:
Az eljárást megindító felhívás 2015. 10. 07. napján, 2015/S 194-352058 számon jelent meg az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Egy.
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Ajánlattevő neve:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Ajánlattevő székhelye:

1091 Budapest, Üllői út 1.

Ajánlati ár (nettó Ft.):

126.797.219,- Ft + 0 Ft áfa

A beérkezett ajánlat megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, továbbá az ajánlat egyéb
szempontból is megfelel az ajánlatkérői előírásoknak, így érvényes.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:
d)** 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:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Ajánlattevő székhelye:

1091 Budapest, Üllői út 1.

Ajánlati ár (nettó Ft.):

126.797.219,- Ft + 0 Ft áfa

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adta.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015. december 29.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
A Kbt. 124. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szerződés az összegzés megküldésének
időpontját követően megköthető.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2014. december 11.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2014. december 29.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:

