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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Fax: 06 1 336 7751 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

  

  
 

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:  

Heves Megyei Önkormányzat  

3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 

3530 Miskolc, Szemere u. 13.  

  
 

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: 

Vagyon- és felelősségbiztosítási valamint kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási szerződés  

2.b) A szerződéskötés időpontja: 2007/12/22 (év/hó/nap) 

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 

Ajánlatkérő és a 36 intézménye használatába adott 20708,9 MFt ingatlan, 3871,7 MFt 

ingóság, összesen 24580,6 MFt biztosítási értéket képviselő vagyon biztosítása, továbbá a 36 

intézménye felelőssége körében – káreseményenként 5 MFt, biztosítási évenként 15 MFt 

kárkockázatú - általános felelősség biztosítás, valamint az intézmények munkáltatói 

felelőssége körében 3555,6 fő foglalkoztatott – káreseményenként 5 MFt, biztosítási 

évenként 15 MFt kárkockázatú - munkáltatói felelősség biztosítása, továbbá 5 intézmény 

felelőssége körében – káreseményenként 1 MFt, biztosítási évenként 5 MFt kárkockázatú – 

szakképzést szervezők szakmai felelősség biztosítása a dokumentációban részletezettek 

szerint. Az Önkormányzat hivatalának és intézményhálózatának tulajdonában lévő 65 db 

jármű kötelező felelősségbiztosítása. 

Ellenszolgáltatás: 27 512 607,-Ft 



2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/12/22 (év/hó/nap) 

  
 

3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 

Ajánlatkérő és a 30 intézménye használatába adott 21979,6 MFt ingatlan, 3871,7 MFt 

ingóság, összesen 25851,3 MFt biztosítási értéket képviselő vagyon biztosítása, továbbá a 30 

intézménye felelőssége körében – káreseményenként 5 MFt, biztosítási évenként 15 MFt 

kárkockázatú - általános felelősség biztosítás, valamint az intézmények munkáltatói 

felelőssége körében 2060,85 fő foglalkoztatott – káreseményenként 5 MFt, biztosítási 

évenként 15 MFt kárkockázatú - munkáltatói felelősség biztosítása, továbbá 5 intézmény 

felelőssége körében – káreseményenként 1 MFt, biztosítási évenként 5 MFt kárkockázatú – 

szakképzést szervezők szakmai felelősség biztosítása a dokumentációban részletezettek 

szerint. Az Önkormányzat hivatalának és intézményhálózatának tulajdonában lévő 70 db 

jármű kötelező felelősségbiztosítása. 

Ellenszolgáltatás: 9 386 691,-Ft 

  
 

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 

Nyílt eljárás  

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat  

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre: 

KÉ-14694/2007.  

közzétételének napja: 2007/10/05 (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: 

  

KÉ-20311/2007.  

közzétételének napja: 2008/02/18 (év/hó/nap)  

  
 

5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen [x] nem [ ]  

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 [x] nem [ ]  



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 [ ] nem [x]  

7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 

közzétételének napja: (év/hó/nap)  

  
 

8.).* Egyéb információk: 

  
 

9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.  

  
 

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/12/16 (év/hó/nap) 

  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

  

 


