közbeszerzési szerződések teljesítése
közbeszerzési eljárást
megindító hirdetmény
száma/hirdetmény nélkül
induló eljárások esetében a
felhívás iktatószáma

szerződés
megnevezése

szerződés
típusa

szerződött partner
neve

2015/S 107-193815

bérleti és
flottaüzemeltetési
szerződés 36 hónap
időtartamra 5
személygépjárműre
vonatkozóan

bérleti
szerződés

LeasePlan Hungária
Gépjárműpark Kezelő
és Finanszírozó
Zártkörű
Részvénytársaság

2015.08.31

2014/S 213-377600

vezető tisztségviselők
és felügyelő
bizottsági tagok
felelősségbiztosításár
a vonatkozó
szerződés

biztosítási
szerződés

AIG Europe Limited
Magyarországi
Fióktelepe

2015.03.09

szerződéskötés dátuma

szerződésszerű
teljesítés (igen/nem)

szerződés
teljesítésének
ajánlatkérő által
elismert időpontja

szerződésbiztosító
egyéb
kötelezettségek

szerződésbiztosító
egyéb kötelezettségek
érvényesítésre
kerültek (igen/nem)

alvállalkozó
bevonásra került a
teljesítés során
(igen/nem)

alvállalkozó(k)
megnevezése

részt vett-e a szerződés
teljesítésében
előzetesen be nem
jelentett alvállalkozó
(igen/nem)

teljesítés
határidőben
megtörtént
(igen/nem)

minőségi kifogás a
szerződésteljesítés
során felmerült
(igen/nem)

ellenszolgáltatás
értéke

ellenszolgáltatás
kifizetésének
időpontja

észrevétel,
megjegyzés

havonta

2018.
december 20.
napjával
megszűnt
szerződés

évente

2018. március
10. napján
megszűnt
szerződés

MEGSZŰNT SZERZŐDÉSEK

KM0101UKAR16 számú
keretmegállapodás alapján
(KEF)

gépjármű
üzemanyagok
szolgáltatási
üzemanyag kártyával szerződés
történő vásárlása

2014/S 103-181042

könyvvizsgálatra
vonatkozó megbízási
szerződés

2015/S 133-245731

Mobiltávközlési
szolgáltatások
nyújtása és
mobiltelefonok
beszerzése

2017/S 081-156287

vezető tisztségviselők
és felügyelő
bizottsági tagok
felelősségbiztosításár
a vonatkozó
szerződés

megbízási
szerződés

igen

szerződés
megszűnéséig
folyamatosan

kötbér (késedelmi,
hibás teljesítési,
meghiúsulási)

nem

nem

_

_

igen

nem

156.955,-Ft/hó és
124.363,-Ft/hó

igen

szerződés
megszűnéséig
folyamatosan

_

_

_

_

_

igen

nem

1.431.750,-Ft/év

_

_

_

_

_

igen

nem

500.000,Ft/negyedév

kéthetente

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság

2016.03.21

igen

szerződés
megszűnéséig
folyamatosan

BDO Magyarország
Könyvvizsgáló Kft.

2014.08.19

igen

szerződés
megszűnéséig
folyamatosan

kötbér (késedelmi,
hibás teljesítési,
meghiúsulási)

nem

_

_

_

igen

nem

708.000,-Ft + Áfa és
748.000,-Ft + Áfa
(2016. évre
vonatkozóan)

évente

igen

szerződés
megszűnéséig
folyamatosan

kötbér (késedelmi,
hibás teljesítési,
meghiúsulási)

nem

nem

_

_

igen

nem

a szerződés 1. sz.
mellékletében
meghatározottak
szerint

havonta

szolgáltatási Telenor Magyarország 2016.01.01. (hatályba lépés
szerződés
Zrt.
napja)

HATÁLYOS SZERZŐDÉSEK

KM0101UKAR18 számú
keretmegállapodás alapján
(KEF)

biztosítási
szerződés

gépjármű
üzemanyagok
szolgáltatási
üzemanyag kártyával szerződés
történő vásárlása

2017/S 246-515289

könyvvizsgálatra
vonatkozó megbízási
szerződés

2017/S 234-486194

Mobiltávközlési
szolgáltatások
nyújtása és
mobiltelefonok
beszerzése

megbízási
szerződés

Generali Biztosító Zrt.

2017.12.07

igen

folyamatos

_

_

_

_

_

igen

nem

1.249.000,-Ft/év

évente

MOL Magyar Olaj- és
Gázipari Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság

2018.09.26

igen

folyamatos

_

_

_

_

_

igen

nem

500.000,-Ft
hitelkeret

kéthetente

BDO Magyarország
Könyvvizsgáló Kft.

2018.06.06

igen

folyamatos

kötbér (késedelmi,
hibás teljesítési,
meghiúsulási)

nem

_

_

_

igen

nem

összesen 5.460.000,Ft

teljesítésigazolást
követő 30 napon
belül

igen

folyamatos

kötbér (késedelmi,
hibás teljesítési,
meghiúsulási)

nem

nem

_

_

igen

nem

a szerződés 1. sz.
mellékletében
meghatározottak
szerint

havonta

szolgáltatási Telenor Magyarország 2018.06.01. (hatályba lépés
szerződés
Zrt.
napja)

2018.
szeptember
30. napján
megszűnt
szerződés
2018. június
30. napján
megszűnt
szerződés
2018. május
31. napján
megszűnt
szerződés

