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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
Allianz Hungária Biztosító Zrt. 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 52.
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Nógrád Megye Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítása
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2007/11/05 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei használatába adott 12.658 M Ft
biztosítási értéket képviselő vagyonának, továbbá 5.200 M Ft személyes juttatás
alapján 2400 fő foglalkoztatott, valamint az önkormányzat és intézményei által
folytatott tevékenységének az alábbi kárkockázatokra történő biztosítása:
a) Tűz- és robbanás károk,
b) Villámcsapás és másodlagos hatásából keletkező károk,
c) Vízvezetéktörésből keletkezett károk,
d) Viharkárok,
e) Árvíz, belvíz- és felhőszakadás által okozott károk,
f) Földmozgás károk,
g) Jégverés és hónyomás károk,
h) Üvegtörés károk,
i) Általános felelősség tárgykörében keletkezett károk,
j) Munkáltatói felelősség tárgykörében keletkezett károk.
Az ellenszolgáltatás: 2008-2011. évi díj összesen: 12.526.272 Ft
2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2011/12/31 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
A teljesítés szerződés-szerűen történik, az ellenszolgáltatás megfizetett összege:
8.717.776 Ft.
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
hirdetményes egyszerű eljárás
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre:
13505/2007. közzétételének napja:
2007/09/03 (év/hó/nap)



4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja:
(év/hó/nap)
4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
-
közzétételének napja: (év/hó/nap)
5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
-
5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
-
6.a)* A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
igen
6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa,
leírása, indoka:
-
6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
-
7.a) A szerződést módosították-e:
igen
7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
24990/2009.
közzétételének napja:
2009/11/18 (év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
A 12.658 M Ft biztosítási értéket képviselő vagyon 13.892 M Ft-ra változott, ezzel
összefüggésben a szerződés módosítás során az éves biztosítási díj 3.131.568
Ft-ról 3.380.256 Ft-ra módosult.
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2010/11/08 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


