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1. Általános tájékoztató az ajánlatkéréssel kapcsolatban:
1.1. Az AJÁNLATKÉRŐ, szerződő:
Neve: OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Adószáma: 15729631-2-11
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 739229

2. Ajánlattételi felhívás:
Önkormányzat, mint AJÁNLATKÉRŐ, SZERZŐDŐ, vagyon és felelősségbiztosítás
szolgáltatás beszerzésére eljárást ír ki, saját beszerzési eljárása alapján. Az AJÁNLATKÉRŐ
a beszerzésre kerülő biztosítási szolgáltatást az 1. sz. mellékletben szereplő kockázatokra kéri,
ehhez az Műszaki leírás című dokumentumban szereplő záradékok alkalmazását javasolja, a
kockázatok kezelésére. Az AJÁNLATKÉRŐ nem írja elő, kötelező jelleggel a záradékok
alkalmazását, elfogadja más szövegezésű, de azonos, vagy hasonló kockázatátvállalást
tartalmazó szövegezést, illetve az egyes elemek elhagyását is.
Az 1. sz. melléklet tartalmazza az átvállalni kért kockázatok összefoglalását, valamint
a záradékok megnevezését és az ehhez tartozó kártérítési limiteket. A biztosítási
szolgáltatásokra vonatkozóan erre a műszaki tartalomra kéri ajánlat megadását az
AJÁNLATKÉRŐ!
Az ajánlatnak a kiadás dátumától számítva 60 napig érvényesnek kell lennie.
A szerződéskötésre, az AJÁNLATKÉRŐ az összességében, a számára legelőnyösebb
ajánlatot választja ki.
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Az AJÁNLATKÉRŐ fenntartja, annak lehetőségét, hogy a beérkező ajánlati árak
tekintetében az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A beérkezett ajánlatokról a vonatkozó
Beszerzési Szabályzat alapján dönt az AJÁNLATKÉRŐ, mely döntést a végleges ajánlatok
beérkezésétől számított 5 napon belül teszi meg.
AJÁNLATKÉRŐ tájékoztatja az Ajánlatadókat, hogy az Optimális Biztosítási Kft.
alkuszként a SZERZŐDŐ megbízása alapján állományápolási, kárrendezési feladatok
ellátásában tevékenykedik a kialakított fedezet tekintetében. A tevékenységéért, kötési- és a
szerződés teljes futamideje alatt folytatólagos jutalékra kizárólag az Optimális Kft. jogosult.

3. Az ajánlattételi határidő: 2019. március 26. 16:00

4. Ajánlat beadási módja:
Az ajánlatokat, elektronikus úton, kell megküldeni a varga.szilardne@oroszlany.hu és
az egyeztetes@optimalis.info e-mailcímre.

5. Ajánlatkérésre vonatkozó tájékoztató:
Jelen eljárásban, vagyonbiztosítás tekintetében az ajánlatkérés az BIZTOSÍTOTTAK,
nyilvántartásaiban, könyveiben szereplő ingó- és ingatlanvagyonára, illetve idegen tulajdonú
és/vagy felelős őrizetben átvett, bérelt ingó- és ingatlan vagyontárgyakra terjed ki.
A beszerzési eljárás kiterjed az AJÁNLATKÉRŐ felelősségi kockázatait lefedő
biztosításra is, mely fedezet indulása, valamint futamideje egybe kell essen a
vagyonbiztosítással, attól függetlenül, hogy az ajánlatadó biztosító a fedezet indulását
követően külön-külön kötvényesíti, vagy sem.

6. A szerződésre vonatkozó információk:
6.1.1. BIZTOSÍTOTTAK:
A SZERZŐDŐ és az 1. sz melléklet igényfelmérőben megnevezett intézmények,
cégek, továbbiakban BIZTOSÍTOTTAK.
6.1.2. Biztosítási jogviszony tartama:
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Határozott idejű.
6.1.3. Kockázatviselés kezdete és vége:
Tervezett kezdete 2019.04.01. 0:00
Tervezett vége: 2020.03.31. 24:00
6.1.4. Évforduló:
A kockázatviselés kezdetét követő egész év, azonos napja.
6.1.5. Díjfizetés módja, gyakorisága:
A BIZTOSÍTÓ által kiállított pénzügyi bizonylat ellenében banki átutalással, éves
ütemezésben.
6.1.6. Vagyonbiztosítás alapfedezetének típusa:
All Risk típusú vagyonbiztosítás
6.1.7. Vagyonbiztosításban biztosítani kívánt vagyontárgyak összesítő (tájékoztató
adat):
Összesítés
Saját tulajdon

Idegen tulajdon

Összesen

Épület összesítés

8 437 303 000

0

8 437 303 000

Gép, eszköz összesítés

1 089 842 000

0

1 089 842 000

Berendezések, bútorzat

1 157 375 000

0

1 157 375 000

Készletek összesítés

0

0

0

Készpénz összesítés

8 500 000

8 500 000

Képzőművészeti alkotások:

0

Telephelyen tárolt gk:

0

0

Előgondoskodás épület

800 000 000

800 000 000

Előgondoskodás ingóság

250 000 000

250 000 000

50 000 000

50 000 000

Mellékköltség

0

0

Vagyoni összes ELBER Nélkül

11 793 020 000

0

11 793 020 000

Szám tech. (ELBER) összesítés

159 526 000

0

159 526 000

6.1.8. Vagyonbiztosításban biztosítani kívánt vagyontárgyak értékelési módja:
 Épületek, építmények: újrapótlási érték
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 Informatikai eszközök: újrapótlási érték
 Egyéb ingóságok, gépek, eszközök: újrapótlási érték
 Idegen tulajdonú gépek, eszközök: műszaki avult érték
 Képzőművészeti alkotások: forgalmi érték
 Készletek: csúcsérték
 Készpénz: csúcsérték
 Gépjárművek telephelyen: műszaki avult érték

Oroszlány, 2019. március 21.

