15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés a részvételi jelentkezések 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.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (2016/08/18)

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés:Biztosítási szerződés
A részvételi szakasz eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [1 ]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Közös részvételre jelentkezők neve:

Közös részvételre jelentkezők székhelye:

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.
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.

Alkalmasságuk és minősítésük indoka: részvételre jelentkező a felhívásban előírtaknak megfelelően igazolta, hogy megfelel az előírt
alkalmassági feltételeknek, továbbá a részvételi jelentkezés egyéb szempontból is megfelel az ajánlatkérői előírásoknak.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/10/14)
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/11/03)
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

