
1. A szerzodes alanyai 

BIZTosiTOTT 

Bekes Megyei Vizmuvek Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 
Szekhelye: 5600 Bekescsaba, Dobozi ut 5. 
Cegjegyzek szam: Cg. 04-10-001580 
Statisztikai szamjel: 13100887-4100-114-04 
Ad6szam: 13100887-2-04 
Kepviseli: ,. 
Te1efon: +3666523210 
Telefoax: +36 665 28 850 
Tovabbiakban, mint Biztositott 

BIZTosiT6 

Allianz Hungaria Biztosite> Zrt. 
Szekhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 52. 
Fi6ktelep: -
Cegjegyzek szam:Cg. 01-10-041356 
Statisztikai szamjel: 10337587-6512-114-01 
Ad6szam: 10337587-4-44 
Kepviseli: Zubor Tibor igazgat6 
Telefon: +36 1 429-2506 
Telefax: +36 1 429-2535 
Tovabbiakban, mint Biztosit6 

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek 

2. A szerzodes targya 

Jelen szerzodes targya a Bekes Megyei Vizmiivek Zrt. tulajdomiban, Uzemelteteseben 
es/vagy kezeleseben levo epUletek, valamint egyes gepek, berendezesek, keszletek es 
informatikai eszkozok vagyonbiztosimsa, tovabba szemelygepjarmiivek, 
tehergepjarmiivek, munkagepek casco es kote1ezo gepjarmii felelossegbiztositasa, 
valamint az Ajanlatkero mUkodesevel osszefiiggo felelossegbiztositasok es az 
Ajanlatkerovel munkaviszonyban levo termeszetes szemelyek szemelybiztositasa harom 
eves hatarozott id6tartamra. 

A fentiek ertelmeben a kockazatviseles kezdete: 2010. januar 1. napja 00:00 ora, a 
kockazatviselt~s vege pedig: 2012. december 31. 24:00 ora. 

Felek egyUttal kotelezik magukat, hogy az eredmenyes teljesites sikere erdekeben minden 
- a jelen szerz6desben es jogszahalyokban eloirt - kotelezettsegiiknek maradektalanul 
cleget tesznek. 



3. Kaptsolattartas es egyiittmukodes a Biztositott es a Biztosit6 kozott 

3.1. A Biztosit6 es a Biztositott kozotti barmely inisos kornmunikaci6t 
szem6lyesen, vagy postan kell eljuttatni a Felek jelen Szerzodeseben meghatarozott 
eimer-e. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot, vagy e-mail efmet megadtak, ezen 
kornmunikAci6s eszkoz igenybe veheto, azzal, hogy az e-mail Uzenetet, ha az jelentos 
(Ictil5n5sen a jogvaItoztatas, vagy megsziintetes, vagy keletkezes eseteit), inisban is meg 
kell erositeni es megkUldeni levelben, vagy telefaxon. 

3.2. Amennyiben a Szerzodes szerint valamely ertesites, vagy mas irasbeli 
dokumentaci6 megkUldesere hataridot szabtak, a hatarido betartottnak tekintendo , ha azt a 
haUuido utols6 napjan 24.00 6nlig tertivevenyes, ajanIott kUldemenykent feladtak, kiveve, 
ha a jogcselekmeny anyagi jogi jellegU, vagy a Felek kifejezetten ettol elteroen 
rendelkeznek. 

3.3. A sz6beli kozleseket ut6lagosan, indokolt kesedelem nelIctiI inlsban meg kell 
erositeni. A sz6beli kozlesekre hivatkozni esak akkor lehet, ha azt ut6lag irasban 
megerositett6k. 

3.4 Felek megaIlapodnak abban, hogy a koztiik val6 kapesolattartasra feljogositott 
szem61yek a kovetkezok: 

• Biztositott reszerol 

N6v: ...v.H'~~'~'~~~"'~A~\~P.~ . -nooo .b6Ke.iC.c v-t'£ \4 uOJSo::2J Cl.,. rPostai cim:
 
Mobil: :: :g~: ~ ~ 9:'~ :1Q.~: ~~: ~:(::: :~~: :::::::::::
 
Telefon:
 .. ·~·<f.I·n~·~·t~·················· ..·.. 
Telefax:
 
E-mail:
 ::0~~~~:@:~:~~~~:(i.~~~:h~:::
 

• Biztosito reszerol 

N6v: Zubor Tibor igazgat6
 
Postai eim: 1054 Budapest, Bajesy-Zsilinszky ut 52.
 
Mobil: + 36 30455-3593
 
Telefon: + 36 1 42- 2506
 
Telefax: + 36 1 429-2535
 
E-mail: tibor.zubor@allianz.hu
 

4. Fizetesi feltetelek 

4.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Biztosito 28943 993.- Ft + AFA, azaz 
huszonnyolemilli6 kileneszaznegyvenharomezer kileneszazkilenevenharom- Ft + AFA 
biztositasi dij (6sszesen brutt6 28943 993- Ft, azaz huszonnyolemilli6 
kileneszaznegyvenharomezer kilencszazkilenevenhlirom - Ft) elleneben elvegzi a jelen 
szerzodesben vallalt kotelezettsegeit. 

mailto:0~~~~:@:~:~~~~:(i.~~~:h


4.2. A biztositasi dij tartalmaz minden, a Biztosit6 tevekenysegevel osszeftlggo, 
azzal jar6 kOltseget, jlirulekot es azon hat6sagi, illetve mas eljarasok dijlit es illeteket, 
amelyekben a Biztosit6 a Biztositottat jelen szerzodes teljesitesevel ()sszeftlggesben 
kepviseli, illetve a Biztosit6 erdekeben eljar. 

5. A szerzodes modositasa 

5.1. Mivel jelen szerzodes megkotese a "Biztositilsi szoigaItat6k a Bekes Megyei 
Vizmiivek Zrt. reszere harom eves hatarozott idotartamra" megnevezessel kiirt 
kozbeszerzesi eljaras lezarasat jelenti, tehat annak n5szet kepezi, igy jelen szerzodes 
m6dosftasara a szerzodes megkotesevel azonos m6don kerUlhet sor, a Kbt. 303. § -ban 
foglaltak alapjan. 

5.2. Ha a m6dositas a Biztosft6 erdekkoreben a116 okb61 vagy szerzodesszegese 
miatt sziikseges, a m6dositas altai okozott valamennyi koltseget a Biztosit6nak kell 
viselnie. 

5.3. A m6dositott szerzodesre a szerzodesm6dositassal nem erintett valamennyi 
rendelkezes megfeleloen iranyad6. 

5.4. A Biztosit6 kesedelem neHrul koteles irasban ertesiteni a Biztositottat jelen 
szerzodesben megjelolt kapcsolattart6janak, illetve kapcsolattart6ja nevenek, vagy 
cimenek, tovabba bankszamlaja szamanak megv~l1tozasar61. 

6. Egyeb rendelkezesek 

6.1. Felek kijelentik, hogy a szerzodes megkOtesere a reszveteli felhivas, a 
reszveteli dokumentaci6, az ajanlatteteli fe1hfvas, az ajanlatteteli dokumentaci6 es a 
Biztosit6 ajanlatanak a targyalasok befejezeskori tartalmanak megfeleloen irasban kerUl 
sor. 

6.2. Biztosft6 kijelenti, hogy a benyUjtasra kernlt ajanlata: 

•	 tobbvaltozaru ajanlatadast nem tartalmaz 
•	 a kozbeszerzesi ajanlatteteli dokumentlici6ban foglaltakt6l elt6ro altemativat, 

opci6kat nem tartalmaz 
•	 jogszabalyba Utkozo megajanlast, kitetelt, feltetelt, mennyiseget, 8tb. nem 

tartalmaz, 
•	 kieh~giti a jogszabalyokban meghatarozott kovetelmenyeket, mertekeket; 
•	 nem tartalmaz rulvaHalast, illetve az ajanlatban megtett rulvlillallis nem tartalmaz 

olyan reszeket, melyek akadalyoznak a teljesitest; 
•	 nem tartalmaz opci6s jellegu megajanlast (barmilyen feltetelhez, jogszabalyi 

megfeleloseghez, vagy barkinek a dontesehez kotott megajanlast, kiveve a 
szakhat6sagok vagy egyeb szakhat6sagi jogkorben eljar6 szemelyek vagy 
szervezetek donteseit, az epftes elore nem llithat6 akadalyoztatasab61 foly6 
szUksegszerii donteseket); 

•	 nem tartalmaz ingyenes szolgaltatasra, vagy ajand6kra vonatkozo megajanhist 



6.3. A Biztositottnak es a Biztosit6nak minden erOfeszitest meg kell tennie, hogy 
bekes uton rendezzenek a szerzodessel kapcsolatban barmilyen vitat, amely kozottUk 
felmeriil. 

Ha vitAs Ugy meruIt fel, a szerzodo Felek irasban ertesitik egymast a vitas Ugyre 
vonatkoz6 velemenyUkrol, valamint az aItaluk lehetsegesnek tartott megoldasokr61. 
Barmelyik Fel kerheti, hogy a vita rendezese celjab61 egyeztessenek. Amennyiben a bekes 
rendezesre iranyul6 kiserlet nem sikeres, vagy a rendezesi keresre a Fel nem valaszol a 
megadott hataridon belUl, barmely Fel jogosult a vita rendezese erdekeben bir6saghoz 
fordulni. 

Barmely vita eld5nt6sere, amely a jelen szerzodesbol, vagy azzal osszefUggesben, annak 
megszegesevel, megsziinesevel, ervenyessegevel, vagy ertelmezesevel kapcsolatban 
keletkezik, a szerzOdo Felek a polgari perrendtartasr61 sz616 1952. evi III. torveny (Pp.) 
szabalyai szerint az illetekesseggel es hataskorrel rendelkezo bir6saghoz fordulnak. 

6.4. A jelen szerzodesben nem szabaIyozott kerdesekre - a 5zakmai szabalyokat is 
figyelembe veve - a 2003. evi LX. torveny valamint a Magyar Koztacsasag Polgari 
Torvenykonyverol 5z616 1959. evi IV. torvenynek a(Ptk.) rendelkezeseit kell alkalmazni. 

Szerzodo felek a jelen szerzodest, amely 6 eredeti peldanyban keszUlt es ......oldalt 
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezot, a letrehozasaca iranyul6 jogosultsaguk 
birtokaban irtak ala es minden oldal szignaltak. 

Kelt: Bekescsaba, 2009-12-30 

Allianz Hungaria Biztosito Zrt. 
u apesti Alkusz Igazgat6sag 
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Bekes Megyei Vizmuvek Zartkoroen Allian Hungaria Biztosito Zrt. 
Miikodo Reszvenytarsasag 

Biztositott 


