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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000938842021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Postai cím:

Puskás Tivadar Utca 11

Város:

Budaörs

HU120

NUTS-kód:

E-mail:

kozbeszerzes@rhk.hu

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:

Telefon:

18680188213

Nemzeti azonosítószám

+36 75519541

2040

Ország:

Magyarország

Judit
Fax:

+36 75519569

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.rhk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
RHK Kft. nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

EKR000938842021

2021.10.05 10:08:47

II.2) A beszerzés 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:
Biztosított vagyontárgyak értéke: 39 614 238 438 Ft, a szerződéstervezet 2. mellékletében
részletezettek szerint (ÁFÁ-val növelt bruttó nyilvántartási értéken).
Biztosított költségtérítések: 200.000.000 Ft biztosítási eseményenként és évenként
(dekontaminációs költségek kivételével).
Limitek, szublimitek:
Kártérítési felső határösszeg: 25.000.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra
összesen.
Szublimitek:
A nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségek (Ft) értékelési
szempont: de minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft, biztosítási
eseményenként és az időszakra összesen.
A biztosított költségtérítések, valamint a dekontaminációs költségek, függetlenül a dologi kár
mértékétől, a szublimiten belül térülnek.
Önrészesedés:
A nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 1.000.000 Euro mindenkori Ft ellenértéke
biztosítási eseményenként (a kár bekövetkezésének napján érvényes, az MNB által közzétett
deviza árfolyam alkalmazásával)
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki
dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
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

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

KÉ-14621/2021
156

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR000938842021

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

10337587444

1./ Vezető közös ajánlattevő: Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Székhely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.)
Közös ajánlattevő: Generali Biztosító Zrt.; (székhely: 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44.)
Közös ajánlattevő: Groupama Biztosító Zrt.; (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép.)
Közös ajánlattevő: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.; (székhely: 1082 Budapest, Baross Utca 1)
Közös ajánlattevő: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1074 Budapest, Dohány Utca 12-14)

A nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó
biztosítási szublimit mértéke (minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft): 2 000 000 000,- Ft
Ajánlati ár: 34 721 997,- Ft
A közös ajánlattevők a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtottak be, velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.
A közös ajánlattevők nyújtották be az egyetlen érvényes ajánlatot, és ajánlatuk megfelel az előírt alkalmassági
minimumfeltételeknek (az előírt alkalmassági minimumfeltételeket megfelelően igazolták), továbbá valamennyi szükséges
nyilatkozatot megtették, okiratot becsatoltak, ajánlatuk megfelel az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Allianz Hungária Zrt.

900

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.
1. részszempont: biztosítási szublimit mértéke: arányosítás: P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)
/ (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
2. részszempont: ajánlati ár:
fordított arányosítás: P= Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000938842021

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Allianz Hungária Zrt., Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

10337587444

Vezető közös ajánlattevő: Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Székhely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52., adószám:
10337587-4-44)
Közös ajánlattevő: Generali Biztosító Zrt.; (székhely: 1066 Budapest, Teréz Körút 42-44., adószám: 10308024-4-44)
Közös ajánlattevő: Groupama Biztosító Zrt.; (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné Útja 1/. C. ép., adószám: 10207349-244)
Közös ajánlattevő: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.; (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 1., adószám: 104919844-44)
Közös ajánlattevő: HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1074 Budapest, Dohány Utca 12-14., adószám:
22337443-1-42)
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

EKR000938842021

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja szerint nincs szerződéskötési moratórium.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.10.04
2021.10.05

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

