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Biztosítási szerződés

1. Aszerződés alanyai
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Biztosított

Rl r ö l ovíZ Reg i o nát is Vízi közm tÍ.szo I gáttató ZártkörűenM tÍ ködő Részvé nytá rsasá g

(rovid neve ALFÖ toviz ZRT. )

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Cégjegyzékszám: Cg. 04-1 0-001 580
Statisztikai számje|: 1 31 00887-3600-1 1 4-04
Adószám: 13100887 -2-04
Képvise|i: Dr. Csák Gyu|a vezérigazgati
Telefon: +36 66 523 200
Telefax: +36 66 528 850
E-mail: ioqiiroda@alfoldviz. hu
Továbbiakban. mint Biztosított

Biztosító

..g*.l Generali Biztosító Zrt.
'5$." Székhe|ye: 1066 Budapest, Terézkrt' 42-44.

' 
Cégjegyzékszám: 01-10-041305

- Statisztikai számje|: 10308024-6512-114-01
Adószám: 10308024-4-44
KépviseIi : Erdős Mihá|y eInök.vezérigazgató
Telefon:+36 1 301 7165
Telefax:+36 1 301 7103
Továbbiakban, mint Biztosító

A továbbiakban egyÜttesen, mint FeIek

1. EIőzmények

Biztosított, mint AjánIatkérő ,,BiztosÍtási szerződés 2015-2017. éVre,, tárgyban uniós
értékhatárt megha|adó értékű,. közbeszerzési e|járást fo|ytatott |e (a továbbiakban:
Közbeszerzési eljárás) (TED: 2014ls 194-343530, eredményhirdetés dátuma: 2015'január
13.) a közbeszerzésekrő| szó|ő 2011. évi cV|||. törvény (a továbbiakban: Kbt') szabá|yai
szerint.

Biztosíto aSzerződés e|őző.Bgntjában megje|ölt közbeszerzési e|járás nyertese.

Jelen Szerződés me||ék|etét képezi a Közbeszerzési e|járáshoz kapcso|ódó részvéte|i és
ajánIattételi feIhívás, és annak me||ék|etét képező vaIamennyi dokumentáció, továbbá
Biztosító nyertes ajánIata.
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2' A szerződés tárgya, hatálya

Je|en szerződés tárgya az ALFÖLDviz Zrt. (mint Biztosított) tu|ajdonában, üzemeltetésében

és/vagy keze|ésében |évő épületek, építmények, va|amint egyes gépek berendezések,

készIetek, és informatikai eszközök vagyonbiztosítása, továbbá szemé|ygépjárművek,

tehergépjárművek, munkagépek casco és kÖte|ező gépjármű fe|elősségbiztosítása, va|amint

az Biztosított működéséve| összefÜggő fe|e|ősségbiztosítások, a Biztosított építőipari

.6kivite|ezői tevékenységére vonatkozó a|| risk keret vagyon és fe|elősségbiztosítás (ÉPSZER),

$e. a Biztosította| munkaviszonyban |évő természetes szemé|yek ba|esetbiztosítása három

B r*. 
határozott időtartamra.

€ 
-b. 

r . Je|en Szerződést Felek határozott időtartamra kotik, hatá|yba |épésének időpontja:
o*E^ 4 2015' február í. oooo óra. ^ 7'4 1 -.'$t me- 40 JAM
É5 Biztosítói kockázatvise|és tez'oeie: a je|en Szerződés tárgyi hatá|ya a|á tartozi

x l.|!i biztosítotti vagyontárgyak és magatartások vonatkozásában je|en Szerződés hatályba

MöÉ |épésének napján 2015,februárp' OQ00 Perc.,--,n g= Generaii Biztosíió Zrt.b"kf z lo. ( lrv- dt =.\ffi|E a kockázatvise|és kezdete: zols'oz.gé', ,lo,. -i ffi#* Bélye{zőqn.r';- .^-^l 
:::

a kockázatvise|és vége pedig. 2018.01 31 . ,#&e 
ul".l.L.rlqll C,Ü .i'|,' 1...!,'' :''' .-'l. r"t42./Írí.

vv
Felek egyÚtta| kÖtelezik magukat, hogy az eredményes te|jesítés síkere érdekében minden -
a je|ek szerződésben és jogszabá|yokban e|őírt- köte|ezettségüknek maradékta|anu| e|eget

tesznek.

3. Kapcsolattartás és együttműködés a Biztosított és a Biztosító között

3.1. A Biztosító és a Biztosított közÖtti bárme|y írásos kommunikációt szemé|yesen, vagy

postán ke|| e|juttatni a Felek je|en Szerződésében meghatározott címére. Amennyiben a

Fe|ek egymásnak faxszámot, Vagy e-mai| címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz

igénybe vehető, azza|, hogy az e-mai| üzenetet, ha azje|entős (különösen a jogvá|toztatás,

Vagy megszÜntetés, vagy keletkezés eseteit), írásban is meg ke|| er:ősíteni és megkü|deni

|evé|ben , Vagy te|efaxon.

3'2. Amennyiben a Szerződés szerint va|amely értesítés, vagy más írásbe|i dokumentáció

megkü|désére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határido uto|só

napján 24,oo óráig tértivevényes, ajánlott kÜ|deményként fe|adták, kivéve, ha a

jogcse|ekmény anyagijogije||egű, Vagy a Fe|ek kifejezetten ettól e|térően rende|keznek'

3.3.A szibeli köz|éseket utilagosan, indoko|t késede|em né|kÜ| írásban meg ke|| erosíteni. A
szóbe|i köz|ésekre hivatkozni csak akkor |ehet, ha azt utó|ag írásban megerósítették.

3.4' Fe|ek megállapodnak abban, hogy a köztük va|ó kapcso|attartásra fe|jogosított

személyek a következők:

Biztosított részérő|:
Név: Hegedűs Márta
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5'

Mobil:

Telefo
E-mail

Szez(
Cégné
Név: (

Postai
Mobil:

Telefo
E-mail

Biztos
Név: t
Postai
Mobil:

Telefo
E-mail

4.1. Fr

eIvégz
teljes r
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4.2,

4.2,

4.2.

4.2.

4.2.

4.2.

4.2.



Mobil: 06 30 278 3273
Telefon: 661523200

áben E-mai|: heqedus.marta@a|fo|dviz'hu

isek,
jvek, Szerződő megbízása a|apján közreműködő A|kusz részérő|.

lmint Cégnév: Foster BiztosításiA|kusz Kft.

iipari Név: Gyu|avári Zso|t

:ER), Postai cím: 5601 Békéscsaba, Postafiók23s'
árom Mobil: 06 30 655 1815

Telefon: 661445604
E-mail: alfoldviz@fosterkft . hu

Biztosító részérő|:
Név: Dobrovics Péter

r1oző Postai cím: 1066 Budapest, Teréz kÍt' 42-44'

á|yba Mobil: +36 20 983 2738
Telefon:+36 1 30'1 7165

, E-mail: peter.dobrovics@oenerali.com

4241.
4. FizetésifeltéteIek

ien -
l|eget 4.1. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Biztosító 180.606.915, - Ft biztosítási díj e||enében

e|végzi a je|en szerződésben vá||a|t, va|amennyi módozatra vonatkozó köte|ezettségeit a

te|jes szerződéses időtartamra.

4'2 A biztosítás díják rész|etezése:

Va9y 4.2.1. Vagyonbiztosítás éves díj a te|jes szerződéses időtartam a|att az Aján|ati
)en a Dokumentációban szerep|ő adatköz|ésben fog|altak a|apján: 14.636'518,- Ft
szköz
Íatás' 4.2'2. .Gépek, berendezések összes kockázatÚ vagyonbiztosítása éves díj a te|jes

üIdeni szerződéses időtartam a|att az Aján|ati Dokumentációban szerep|ő adatköz|ésben

fog|altak a|apján: 1.659.014,- Ft

4'z.3.F|otta cAsco biztosítás éves díj a te|jes szerződéses időtartam a|a|t az Aján|ati
ntáció Dokumentációban szereplő adatköz|ésben fog|a|tak a|apján: 20,710.079,- Ft
utolsó

;; 
-; 4.2.4.F|otta köte|ezo gépjármű-fe|e|ősségbiztosítás éves díj a te|jes szerződéses

.. időtartam a|att az Ajánlati Dokumentációban szerep|ő adatkÖzlésben fogla|tak

alapján:'10.313.029'- Ft

|eni. A 4.2.5.Fe|e|ősségbiztosítások éves díj a te|jes szerződéses idotartam a|att az Ajánlati

Dokumentációban szerep|ő adatköz|ésben fog |a|tak aIapján : 7 .7 00.864,- Ft

4'2.6.A|| risk keret építés szere|és biztosítás (ÉPSZER) éves díj a te|jes szerződésesosított időtartam a|att az Aján|ati Dokumentáciiban szerep|ő adatköz|ésben fog|a|tak

alapján: 1.148'175,- Ft

4.2,7.Csoportos ba|esetbiztosítás éves díj a te|jes szerződéses időtartam a|at' az Aján|ati

Doku mentációban szerep|ő adatkoz|ésben fog |a|tak a|apján : 4.o34.626,- Ft



4.3. A biztosítási díj tarta|maz minden, a Biztosító tevékenységével összefüggő kö|tséget,
járu|ékot és azon hatósági, iIletve más e|járások d,lját és i||etékét, ame|yekben a Biztosító a
Biztosította| je|en szeződés te|jesítéséve| összefüggésben képvise|i, i||etve a Biztosított
érdekében e|jár.

4.4 AFe|ek a díjfizetés vonatkozásában, az a|ábbiakban á||apodnak meg:

4.4.1. A Biztosított elő|eget nem fizet.

4'4'2. Díjfizetési gyakoriság: negyedéves.

4.4.3 A naptári év közben fedezetbe vont vagyontárgyak, és biztosítotti tevékenységek
időarányos biztosítási díjainak szám|ázása a kÖvetkező esedékes biztosítási
időszakra vonatkozó szám|ában kerül bekérésre és a Biztosított á|ta| megfizetésre.

4.4.4 Amennyiben a szerződés módosítását a biztosított vagyonérték, és/vagy a
biztosított tevékenységi kör vá|tozása indoko|ja, úgy a módosított éves biztosítási d,rj

kiszámításakor a je|en szerződésben rogzített d,tjtéte|eket ke|| aIka|mazni'

4.5. Biztosított a biztosítás e|lenértékét negyedévente, benyújtott szám|a e||enében átutalja a
Biztosíti Raiffeisen Bank Bankná| vezetett 12001008-00100594-00100008 számú
szám|ájára.

4.6. A biztosítási díj e|ső díjrész|ete 2o15.február 28' napján esedékes. A fo|ytató|agos díj
esedékességét a Fe|ek a Ptk 6: 447 $ (1) bekezdésének megfe|e|ően határozzák meg az
a|ábbiak szerint:

4'6.1.a fizetési határidő nem ha|adhatja meg a szám|a aján|atkérőként szeződő fé|
(Biztosított) á|ta|i kézhezvételének napját követő 30 napot; a számla
kézhezvéte|ének napja nem képezheti a fe|ek kozött megál|apodás tárgyát;

4'6'2 amennyiben nem á||apítható meg egyérte|műen a számla kézhezvéte|ének
időpontja vagy az aján|attevőként szerződő fél (Biztosított) a te|jesítést mege|őzően
nyÚjtja be a szám|át, a Íizetési határidő nem ha|adhatja meg a szeződésben
meghatározott módon és tarta|omma| történő te|jesítés napját kÖveÍő 30 napot.

4'7 Biztosított az e||enszo|gá|tatást a Biztosító á|ta| módozatonként negyed éves díjfizetési
ütemezés szerint, szabá|yszerűen - téte|es elszámolással - kiá||ított szám|a a|apján fizeti
meg.

4.8. Biztosított fizetési késedelme esetén a Ptk.6:155 $ szerint meghatározott mértékű
késedeImi kamat megfizetésére köte|es.

4.9. A biztosítási díj meg nem fizetése esetén Biztosító kockázatvise|ése a biztosítási díj
befizetésének esedékességét,követő 60. napon szűnik meg.

4.10. Tájékoztatás az Art. 36/A $-ának a|ka|mazásáró|

4.10'1. Biztosított az adozás rendjérő| szóló 2003' évi XC||. törvény (továbbiakban Art.)
36/A.s (2) bekezdése a|apján tájékoztatja a Biztosítót arró|, hogy je|en szerződés,
i||ető|eg annak te|jesítése az Art. 36/4' $-ának és 36/8. $-ának hatá|ya a|á esik,
ezért a szerződéses ár esedékessé vá|t része, vagy egésze - ide értve a



visszatartott összegeket is - megfizetése során az Art.36/A' $-ában és 36/8 $-ában
írt rende|kezések szerint fog e|járni'

4.10.2. Biztosító kije|enti, hogy - je|en szerződés a|áírásáva| - a je|en pont szerinti
tájékoztatást tudomásuI vette.

4.11. Felek rögzítik, hogy a 4.2. pontban fog|a|t éves díj indexá|ásátkizárják,

5. A szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezések

5.1. Biztosított a Kbt. 125.s (5) bekezdése értelmében jogosu|t és egyben köte|es a
Szeződést feImondani, ha:

5.1.1 a Biztosítóban közvetetten Vagy közvetlenü| 25o/o-ot meghaladó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szervezet, ame|y tekintetében fenná|| a Kbt.56. s (1) bekezdés k)

pontjában meghatározott va|ame|y fe|téte|.

5.1.2 a Biztosító közvetetten vagy közvet|enü| 25%.ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezetben, ame|y tekintetében fenná|| a Kbt.56.s (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott vaIame|y fe|téte|'

5.2. SÚ|yos szerzodésszegés esetén a szerződésszegésse| érintett Fé| a je|en

szerződést a szerzódésszegő Fé|hez intézett egyo|da|ú jognyi|atkozatta| írásban - |ega|ább

30 napos fe|mondási ido biztosításáva|- a hónap végére mondhatja fe|.

5.3. Jelen szerződés megszűnik továbbá a 2.1. pont szerinti kockázatvise|ési időtartam
uto|só napjáva| 2018.01. 31. napján.

6. A szerződés módosítása

6.1. üivel je|en szerződés megkÖtése a ,,Biztosítási szerződés 201 5-2017 évre.,,

megnevezésse| kiírt közbeszerzési e|járás |ezárását je|enti, tehát annak részét képezi, így
je|en szerződés módosítására a szerzódés megkötéséve| azonos módon kerü|het sor, a Kbt.

132.$-ban fog|a|tak a|apján. Minden ezze| e||entétes módosítás érvényte|en.

6.2. Ha a módosítás a Biztosító érdekkörében á||ó okbó| vagy szerzodésszegése miatt

szükséges, a módosítás á|ta| okozott va|amennyi kö|tséget a Biztosítónak ke|| vise|nie.

6.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítássaI nem érintett vaIamennyi
rendeIkezés megfele|ően irányadó.

6.4. A Biztosító késede|em né|kü| köte|es írásban értesíteni a Biztosítottat je|en

szerződésben megje|ö|t kapósoIattartójának, il|etve kapcsoIattartója nevének, vagy címének,
tová bbá ba n kszá m I dja számána k m egvá |t ozásár ő|'



7. Kártérítési eljárásra vonatkozó rendelkezések

7.1. Ha a biztosítási esemény bekovetkezik és beje|entésre keru| úgy a Biztosító a
kárrendezéshez szükséges dokumentumok beérkezését követő 15 napon be|ül kote|es
szolgá|tatását te|jesíteni.

7.2' Fe|ek megá||apodnak, hogy a joga|ap tisztázása után a Szeződő írásban
előterjesztett kérésére, 15 napon be|Ü| a Biztosító e|ő|eget fizet vagyonkár esetén,
függet|enü| a káresemény fajtájátó|.

7.3. Kárbeje|entést követően minden esetben a beje|entéstő| számított 2 munkanapon
be|ü| írásbe|i visszaigazo|ást kü|d a Biztosító a kárbeje|entés nyi|vántartásba véte|érő| a
Biztosított részére' A Casco módozat esetében a kárszakértői vizsgá|atot a beje|entéstő|
számított 3 munkanapon belÜ| e| ke|| végezni.

7.4' A kárfizetésse| egy időben a Biztosító írásbe|i értesítést kÜ|d az A|kusz részére a kár
|ezárásári|. Akár|ezáró |evé|ben minden esetben kárszámítást és indok|ást ad a Biztosító a
kiÍizetett kártérítési összegről' Amennyiben a Biztosított a kár|ezárő |evé|ben fogla|takka|
nem ért egyet Úgy a kár|ezárő |evé| kézhezvéte|étő| Vagy a kártérítési összeg kifizetésétő|
számított 15 napon be|ül jogosu|t egyeztetést kezdeményezni, az egyeztetésen a Biztosító
köteles részt venni'

7 '5' Fe|e|ősségi károk esetén a kárszakértő a beje|entést követő 5 napon be|ül te|efonon
keresi meg a károsultat majd egyeztetett idópontban keresifel a he|yszínt'

' 8. Egyéb rendeIkezések

8.1' Fe|ek kije|entik, hogy a szerződés megkÖtésére a részvéte|i fe|hívás, a részvéte|i
dokumentáció, aján|attéte|i fe|hívás, aján|attéte|i dokumentáció, és a Biztosító aján|atának a
tárgya|ások befejezéskori tartaImának megfe|e|ően írásban kerü| sor.

8.2. Biztosíti kije|enti, hogy a benyújtásra kerü|t ajánlata:
. tobbvá|tozatú ajánlatadást nem tarta|maz;
. a közbeszezési aján|attéte|i dokumentációban fogIa|taktó| e|térő alternatívát,

opciikat nem tartalmaz;
o jogszabá|yba ütköző megaján|ást, kitételt, fe|tételt, mennyiséget, stb. nem tartalmaz;
. kie|égíti a jogszabá|yokban meghatározott követe|ményeket, mértékeket;
. nem tarta|maz tú|vá||a|ást, i||etve az a1án|atban megtett tú|vá|la|ás nem tarLa|maz

o|yan részeket, me|yek akadá|yoznák a te|jesítést;
. nem tartaImaz opciós je||egtli megaján|ást (bármilyen fe|téteIhez, jogszabá|yi

megfe|e|őséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megaján|ást, kivéve a
szakhatóságok uaöi egyéb szakhatósági jogkörben e|járó szemé|yek Vagy
szervezetek dontéseit, az építés előre nem |átható akadá|yoztatásábó| fo|yó
szü kségszerű dÖntéseket) ;

. nem tarta|maz ingyenes szolgá|tatásra, Vagy ajándékra vonatkozó megaján|ást.

t
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8.3. Biztosító nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés te|jesítéséve| összefüggésben o|yan

kö|tségeket, me|yek a Kbt.56. s (1) bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő

társaság tekintetében merÚ|nek fe|, és me|yek Biztosító adóköte|es jövede|mének

csökkentésére aIkaImasak.

8'4. Biztosító a szerződés teljesítésének te|jes időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét

Biztosított számára megismerhetővé teszi és jelen szerződés ezen pontja szerinti Ügy|etekrő|

Biztosítottat ha|adékta|anul értesíti.

8.5. Fe|ek rögzítik, hogy je|en Szerződés te|jesítésével kapcso|atban a másik Fé|

szervezetérő|, eljárási rendjérő|, Ügyeiről tudomására jutott információkat üz|eti titokként

kezelik.

Biztosított á|ta| Biztosító részére a Szerződésre vonatkozóan, azza| kapcso|atban átadott

minden információ, adat, üz|eti és jogi mego|dás, sze||emi alkotás jogosu|tja Biztosított

marad, és Biztosító semmi|yen módon nem jogosu|t azokka| rende|kezni a Szerződés

keretein kívü|.

A másik fé|tő| származó adatok és információk tekintetében a Felek kö|csonösen vá||a|ják,

hogy

8.5'1 minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őzése és táro|ása

érdekében;

8.5.2 nem hasznátiat fe| azokat más cé|ra, mint ame|yre azokat szánták;

8.5.3 csak addig tartják azokat birtokukban, amíg Szerződéses kötelezettségeik

te|jesítéséhez szükségesek, eA követően ha|adéktalanu| visszaszo|gá|tatják a

másik fé|nek, ideértve minden á|ta|uk készített máso|atot, Vagy a másik Fél e|őzetes

Írás be I i hozzájár u|ás áva I m eg se m m i s íti k azokat;

8.5.4 te|jes mértékben egy[ittműkÖdnek egymássa| bárme|y e||enőrzés során, ame|yet az

adatokat rende|kezésre bocsátó Fé| végez az adatok biztonságos őzésére,

feIhaszná|ására vonatkozóan.

8.6 A titoktartási köte|ezettség nem terjed ki azokra az információkra, ame|yek

8.6.1 Biztosítottó| függet|enü|, harmadik szemé|ytő| jogszerűen jutottak Biztosííó

tudo mására titoktartási kÖte|ezettség né | kü | ;

8'6.2 Biztosított írásbeli engedé|ye a|apján már korábban nyilvánosságra kerü|tek;

8.6.3 á|ta|ános gondo|atokat' Íoga|makat, ismereteket és technikákat tarta]maznak,

8.6.4 hatósági adatszo|gá|tatási köte|ezettség körébe tartoznak.

8.7. A Biztosítottak és a Biztosítinak minden erőfeszítést meg ke|l tennie, hogy békés úton

rendezzenek a ázerződéssel kapcso|atban bármilyen vitát, ame|y közöttÜk felmerÜ|'
'\- I

Ha vitás ügy merü|t fe|, a szerződő Fe|ek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó

vé|eményÜkrő|, va|amint az á|taluk |ehetségesnek tartott megoldásokró|. Bárme|yik Fé|

kérheti, hogy a vita rendezése cé|jábi| egyeztessenek' Amennyiben a békés rendezésre

irányu|ó kísérlet nem sikeres, Vagy a rendezési kérésre a Fé| nem vá|aszo| a megadott

határidón belÜ|, bármely Fé|jogosu|t a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.



Bárme|y vita e|döntésére, ame|y a je|en szerzódésbő|, vagy azza| összefüggésben, annak
megszegéséve|, megszűnéséve|, érvényességével' Vagy érteImezéséveI kapcsoIatban

ke|etkezik, a szezodő Fe|ek a polgári perrendtartásró| szó|ó 1952. évi ||l. törvény (Pp')

szabá|yai szerint az i||etékességge| és hatáskörrel rende|kező bírósághoz fordulnak.

8.8. A je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben - a szakmai szabá|yokat is

figyelembe véve- a 2003. évi LX. törvény a biztosítókró| és a biztosítási tevékenységrő|

va|amint Magyarország Po|gári Törvénykönyvérő| sző|o 2013. évi V. törvénynek (Ptk.)'

iIletve a Kbt-nek a rende|kezéseit ke|| a|ka|mazni'

8.9. Je|en Szeződés e|vá|aszthatat|an részét képezó me||ék|etek

1 sz. me||ék|et: Aján|attéte|i fe|hívás

2 sz. mellék|et: Aján|ati dokumentáció, és annak mel|ék|etei (Specifikáció)

3 sz. mel|ék|et: A nyertes aján|attevő aján|ata

4 sz. me||ék|et: Biztosító Áftatános Szerződés Feltéte|ei

5 sz. me||éklet: Biztosító Üz|etszabá|yzata

6. sz. mellék|et: '. ' ... ... számÚ biztosítási kötvény

Felek megá||apodnak.abban, hogy amennyiben je|en Szerződés és annak erósorrendben

e|őrébb soro|t egyes mel|ék|etei, Vagy je|en Szeződés és Biztosító Á|ta|ános Szezódési
Fe|tété|ei, vagy/és Üz|etszabá|yzata közott e||entét á||na fenn, úgy abban az esetben a

Szeződés rendelkezései és (1-3 sz. me||ék|ete) az irányadóak az e||entmondás

megszÜntetésére.

Szeuődő fe|ek a je|en szerződést, ame|y négy eredeti példányban készü|t és 8 (nyo|c) o|da|t

tarta|maz, mint akaratukka| mindenben egyezőt, a létrehozására irányu|ó jogosultságuk

birtokában írták a|á.

Felek rögzítik, hogy je|en szerződés va|amennyi példányát ,,szerződéseket hitelesítő

címkéve|'' |átnak el, me|yet szintén a|áírásukka| hite|esítenek'

Ke|t. Békéscsaba, 201 5.febru ár,1Q' Budapest, 201 S.február'.''.
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Tisztolt Ajánlatkérő!

A ,nBiztosítási szerződés 2015.2017. évre'' tarryú, az A|tó|dv]z zrt. á|ta| indított közbeszerzési.j:iii,aii 
*ó"o[ art"r tarsaságunk részére m"gkÍildott, ellentmondás feloldására vonatkozó kérésre

az ajántafunkban szereplő vélelriezett eltentmondást az alábbiak szerint kívánjuk feloldani:

Az etlenÍmondásban érintett rész:

A Genera|i Biáosító Zrt, szakmai ajánlatában ,,Egyebek'' címszóva| a standard ajánlat-sablonokban

alka|mazott rész vé|et|enül, hibasan maradt benne:

,,EGYEBEK.Ámennyiben 
a helyseíní kockózat elbírttltís vag eFqéb lnÍoryóc!ó* azt y1lnlwezik' hog1t o

kockúiati viszonyok,ié,y,g,,,o ehérnek a díjswómíiiúsunklrot feltételezettektől, ílgy ez a tényező

díjkatkutóción*ű m6aoőítiaia, ez esetben táisnstógunk ajdnlattól eltérő kötvényt dlut ki, melyet a

iíéwaa i,s*att Is nflpon- betÍil ylsszautasf/ani- A !ényeges eltérésekre a szerződő ligyelmét u

biaosítófelhíuju,,

. A je|en kőzbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk vonatkoásában ineleváns meghatrírozás szerepel az

idézett rószben. Az elientmondás fe|oldásaként megerősítjük a végleges- ajánlatunkban tett

nyilatkozatainkat (Felolvasó|ap továbbá Nyilatkozat a sárzödéses fe|tételek. elfogadásáról), melyek

szerint a fethívrísban, a dokumentr{cióbarr és, a szerzödésben foglaltaknak, valamint a végleges

müszaki leÍrasnak megfelelő tarta|ommal készen állunk a szerzódés megkötésére és teljesítésére.

- Figye|emmel a Kbt. 67. $ (3) pontjában fog|altakra kéÍjiik, hogy Ajánlatkér!. tekintse nem

érteláezhetőnek, atkalmu'r'ututruíari a végsö qi7nlatunk kézze| számozotJ 21. oldalán szerepló

bekezdést: ',Amennyiben 
a helyszíni kackdíat elíírátósa vagy .epéb ffirntÍciók azt' eredményezih

í,s, ,.u,íii",t iií,*yoi lényegesen eltérnek a d{jszáaíaisunkkorfeltéte|ezeaektől, úgl ez a tényező

at1Trareuucionkat módősíthatjá,hz esetben Tórsiságunk ajónlattól eltérő kötvényt állít kí, melyet

sierződő jogosult 15 napoi beJül visszautasítani. Á lé,y"gu, eltéréselre a szerződő figtelmét a

biztosító felhíuja.,,

Je|en közbe szerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés vonatkozásrában nem

értelrnezhető a fent idéiett szöveg, hisien nem kerül sor arra' hogy az Ajánlatkéró a biztosító

nyomtatványán tegyen ajántatoi és így természetesen ezt követóen nem kerül sor sem

kockázate|bírálásri. sem kötvény [ie|ltta'.u, hanem a jelen közbeszerzési e|járás

eredményeként olyan egyedi szerződés kerül aláírásra, amely a végleges műszaki leírással

egyiittesen tart,a|mázza a7 aj an tatkerő i génye szeri nti szol gáltatás fe|téte|eit.

A bekezdésben említett eset nem á||/állhat fenn, hiszen a szerzódés vég|eges formában

elkészü|t, azt ajánlattevők. így társaságunk is - nyi|atkozatban elfogadták, és aján|attevők

ajánlati kötöttsóge a végleges szerzódésben foglaltak szerilt áll fenn'

Felvilágosítás
Kbt.79.$(4) alapján

Gerrerali 3iz{o;ítÓ Zt1.

1066 Budapest' Teréz krr' 42*44.. Te|eÍonos ügyÍé|szo|gálat: +36 40 200 250 r genera||'hu

AdÖszám: 10308024.4.44 . Bankszám|aszán]: BaiÍÍeisen Bank.|2001!08.00100594.00100008

Fővárosi Biróság CégbíÍósága C9' 01.1 o-04 1 305 . Csopor1os beszodési megblzás esetén,a kedvezményeze1t azonÖsitója: A] 030802{

A táísaság a7 |VAss á|taI vozr}l€tt;la;z Biztosilój Csoporrok Nyi|ván1artá5ába; 26.os sorszárnon bejegyze1l Generali Csoporll]oz tarlozik Á'
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Mivel az idézettszilvegtész semmi|yen rnódon nem érinti sem a szerződés1, sem az q|án|attevő

smlgáltatásá! sem az ajánlati kötöttséget, és nem eredményezi az e|bírá|ás alá eső elem ae
ajánlati ár változását, továbbá nem jár szerződés feltéteisire adott qjánlat tartalmi
módosu|ásáva|, jelen felvilágosításban tett nyilatkozatunk, megfelel a Kbt. 67. $ szerinti
feltételeknek.

Kifejezetten nyilatkozunli' hory a jelen felhívással érintett szövegrész, valamint az e|lentmondásra
tekintettel tett nyilatkozatunk nem érinti az a1án|ati kbtöttségÍinkeq nem eredményezi az ajan|atunk
elbírálás alá eső elemének (aján|ati ár) változását.

tsszességében fentiekbő| kiivetkezilq hogy a hivatkozott rész nem alka|mas a szerződés
módosítására' és nem veszé|yeúeti a verseuy tisztaságá! vaw az egyenlő elbánás alapelveit sem. Á
vitatott rész a létrejövő szerződés tekintetében irreteváns. a teliesítésre níncs és nem is |ehet
hatágsal. azt a]knlmazni nem |eheÜ.

Kérjük, az el|entmondás fentiek szerinti feloldását etfogadni szíveskedjenek'

fe|ek a|áírásai:

Budapest, 20l5. január 28.

Tisáelettel:

f}t-- Generalt Biztosító /tt.

rL i\ ffi B*T.*ffii'.*Y".,CilL
Mo|nár Zsuzsanha Dobrovics Pérer

csoportvezető iigyGlkapcso|ati menedzser

{.]eneraIi Biztosíti Zri'
-l066 Budapesl' Teléz krt. 42-44'. Te|efonos ügyfé|szo|gálat: +36 40 200 250 ' generaii.hu
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