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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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:

EKRSZ_
64310820

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)

www.rhk.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2019.09.04 08:54:31

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási
szolgáltatások nyújtása. 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: 39.571.898.013 Ft, a 2. mellékletben részletezettek szerint (ÁFÁ-val növelt bruttó
nyilvántartási értéken). Biztosított költségtérítések: 100.000.000 Ft biztosítási eseményenként és évenként ( dekontaminációs
költségek kivételével). Limitek, szublimitek: Kártérítési felső határösszeg: 20.000.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az
időszakra összesen. Szublimitek: Nukleáris kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségek ( értékelési
rész-szempont): minimum 2.000.000.000 Ft, maximum 20.000.000.000 Ft biztosítási eseményenként és az időszakra összesen
Önrészesedés: A nukleáris kiterjesztő záradékra is kiterjedően: 1.000.000 Euro mindenkori Ft ellenértéke biztosítási eseményenként (
MNB árfolyam alkalmazásával) A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció
tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban
így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az
ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. A
műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is,
amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az
ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen típusoktól akkor erről kell benyújtani ( nemleges tartalmú) nyilatkozatot. A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely
megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely
európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az
Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő
módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.06.18
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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000613352019
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A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

10337587444

Közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma: - Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), adószáma:
10337587-4-44 - Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/. C. ép.), adószáma: 10207349-2-44 - CIG
Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.), adószáma: 14440306-4-44 - Generali Biztosító Zrt.
(1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), adószáma: 10308024-4-44 - HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (1074 Budapest,
Dohány utca 12-14.), adószáma: 22337443-1-42 - UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross utca 1.),
adószáma: 10491984-4-44 1. 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 2. Ajánlati ár (nettó
HUF) „Biztosítási díj részletezése…” táblázat (szerződés 1. sz. melléklete) „A szerződés teljes összege a szerződés teljes
időtartamára” cellájában szereplő összeg: 29 074 375 HUF. Közös ajánlattevők érvényes, ugyanis az minden nyilatkozatot, iratot
tartalmazott, amit az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Kbt. előírt. Kizáró okok hatálya alatt
nem áll, szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlattevő.

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 ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti a legjobb ár-érték elve alapján értékeli. 1. részszempont: A nukleáris
kiterjesztő záradék alapján felmerülő (dekontaminációs) költségekre vonatkozó biztosítási szublimit mértéke (forint). Az értékelés
módszere: Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás a két szélső
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A két szélső érték közti megajánlásra az alábbi képletet alkalmazza
az Ajánlatkérő: P vizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó
határa (0) Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (20.000.000.000 Ft) Alegkedvezőtlenebb: az
ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték (2.000.000.000 Ft) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 2.
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részszempont: Ajánlati ár nettó Ft Az értékelés módszere: Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot, a
legkedvezőtlenebb pedig arányosan kevesebb pontot kap. Ezen esetekben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ekkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, kettő tizedes jegyig kerekítve. Képlet (
P-Pmin)/(Pmax-Pmin) = Alegjobb/Avizsgált azaz P = (Alegjobb/Avizsgálat) x (Pmax-Pmin) + Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10) Pmin: a pontskála alsó határa (0) Alegjobb: a legelőnyösebb
ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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

Adószáma

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

10337587444

Közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma: - Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), adószáma:
10337587-4-44 - Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/. C. ép.), adószáma: 10207349-2-44 - CIG
Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1033 Budapest, Flórián tér 1.), adószáma: 14440306-4-44 - Generali Biztosító Zrt.
(1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), adószáma: 10308024-4-44 - HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (1074 Budapest,
Dohány utca 12-14.), adószáma: 22337443-1-42 - UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross utca 1.),
adószáma: 10491984-4-44 1. 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 2. Ajánlati ár (nettó
HUF) „Biztosítási díj részletezése…” táblázat (szerződés 1. sz. melléklete) „A szerződés teljes összege a szerződés teljes
időtartamára” cellájában szereplő összeg: 29 074 375 HUF. Közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az egyedüli, legjobb
ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot tették és az a rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
Nem

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

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

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

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Nem releváns, figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjára
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.08.14
2019.09.04

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:
Az ajánlattételi felhívás az alábbi, ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőknek került megküldésre az EKR rendszerben: 1.
EMANI (B-1140 Brussels, Belgium, Avenue Jules Bordet 166.) 2. Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest,
Balance Loft Irodaház, Váci út 99.) 3. SIGNAL Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Közös ajánlattevők neve, székhelye,
adószáma: - Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.), adószáma: 10337587-4-44 - Groupama Biztosító Zrt. (
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/. C. ép.), adószáma: 10207349-2-44 - CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1033
Budapest, Flórián tér 1.), adószáma: 14440306-4-44 - Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), adószáma: 103080244-44 - HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.), adószáma: 22337443-1-42 - UNION
Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross utca 1.), adószáma: 10491984-4-44
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Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.08.14 13:49:04

obendorfer.edina

Összesen: 1 sor (1 / 1)

EKR000613352019

