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1. A szerződés tárgya
2.

vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma
1. oldal, összesen: 9

név: Jászszentlászló Község Önkormányzata

székhely: 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8.

telefon: 77/492161

email: kozoshivatal~jaszszentIaszlo.hu

adószám: 15339216-2-03

pénzforgalmi számlaszám: TAKARÉKBANK 21700014-10006454

képviseletében eljár: Nagy András polgármester

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről

név: RE-CONCRET ÉPÍTŐIPARI Kit.

székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Birs utca 7.

telefon: 0670/459-5452

adószám: 13610757-2-03

nyilvántartási szám 1:1 2A1 1272

cégjegyzékszám: Cg.03-09-1 13037

számlavezető bank: ERSTE BANK ZRT.

pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-16568422

képviseletében eljár: László Ferencné

cím: 6100 Kiskuafélegyháza, Birs utca 7.

telefon: 06-70/459-5452

mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi feltételekkel:

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. ~ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le “ A jászszentlászlói
bölcsőde bővítése” tárgyban.



A Felek rögzítik, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban Kivitelező, mint nyertes Ajánlattevő
tette Megrendelő Számára a legjobb ár-érték arányú ajánlatot az eljárás vonatkozásában.
Kivitelező a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, a további közbeszerzési
dokumentumait megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az
elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. A
közbeszerzési eljárás nyertese a Kivitelező. A közbeszerzési eljárás dokumentumai
(különösen: a felhívás, műszaki leírás és a Kivitelező ajánlata) alapján kerül sor jelen
szerződés megkötésére. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás
dokumentumainak részeként Kivitelező rendelkezésére bocsátotta.

1.2. Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Kivitelező pedig vállalja
6133 Jászszentlászló, Kossuth utca 8., 936 hrsz alatti építési munkák elvégzését, a
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő előírások, valamint a jelen szerződésben
foglaltak szerint.

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei
2.1. Megrendelő fő kötelezettsége a Kivitelező szerződésszerű teljesítésének az átvétele és ajelen

szerződésben meghatározott díj kifizetése.
2.2. Megrendelő műszaki ellenőre(i) útján ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a

szerződés, illetve a jogszabályok, valamint egyéb előírások rendelkezéseinek megfelelően
történik-e.

2.3. Megrendelő köteles az építéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas
állapotban a Kivitelező részére átadni. A munkaterület átadása a szerződő felek által felvett
jegyzőkönyvvel történik. A felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely
irányadó lesz annak visszaadása során is.

2.4. Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az átadott munkaterületre harmadik személynek
nines olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozná. A
munkavégzés feltételeinek biztosítása Kivitelező feladata.

2.5. Megrendelő részt vehet a Kivitelező által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken.
Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a feladatok teljesítését, az építési
munkák végzését.

3. Kivitelező jogai és kötelezettségei
3.1. Kivitelező fő kötelezettsége az 1.2. pont alatti munkák előírt módon történő elvégzése és

jelen szerződésben meghatározott módon történő átadása. Kivitelező köteles a szerződés
tárgyát képező munkákat szerződésszerűen, tel] eskörűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint
a technika mai állásának megfelelően határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A kivitelező fentieken túl
kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a j ótállási és szavatossági kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

3.2. Kivitelező az elvégzett munkáért teljes - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben
kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló -

eredményfelelősséggel tartozik.
3.3. A Kivitelezönek szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret

szerint kell teljesítenie a feladatait. A Kivitelező viseli annak minden jogkövetkezményét,
amely a dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Kivitelezőnek a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően nem jelzett.

3.4. Kivitelező köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a
tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből
származó következmények a Kivitelezőt terhelik, beleértve a kárviselést is.

3.5. A kivitelezés magában foglalja a teljes munkaterület biztonságos helyreállítását, valamint a
munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő
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elszállítását, amelyekre Kivitelező köteles.
3.6. A Kivitelező köteles elvégezni mindazon munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok mely

szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű
használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.

3.7. A kivitelezés körében a Kivitelező feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök,
készülékek, berendezések Saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi
vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A Kivitelező saját
költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak
elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). A kivitelezési munkákhoz szükséges
villamos energia, víz, csatorna és egyéb szolgáltatások díját Megrendelő viseli.

3.8. A Kivitelező saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a műszaki átadás-átvétel
napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített
anyagok, készülékek, berendezések stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi
rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a
kárveszélyt a Kivitelező viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.

3.9. Kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó érvényes
felelősségbiztosítással rendelkezni, a szerződés teljes időtartamára, a következők szerint:
legalább 50.000.000,-HUF/kivitelezés időtartama és legalább I .000.000,-HUF/káresemény
biztosítási érték.
A kötvény a szerződés mellékletét képezi.

3.10. A szerződés teljesítésére a Kbt. rendelkezései is irányadóak a Ptk. szabályai mellett.
3.11. A Kivitelező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kivitelező adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kivitelező a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.12. Kivitelező a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban az
alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembert.
MV-E műszaki szakember megnevezése és többlettapasztalata: Dankó Gábor, 12 hónap
MV-EQ műszaki szakember megnevezése és többlettapasztalata: Barcsa Mihály, 12 hónap

4. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási
kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést
befolyásolhatja. Igy p1. a Kivitelező értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés
minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek
módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési
kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a
jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei
tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján
részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél
köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg
már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.

5. Képviselők
5.1. A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a

helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak
személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni
kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik
hatályossá.
Megrendelő műszaki ellenőre: Vörös Tibor
tel: 70/3740714
fax: .

Kivitelező felelős építész műszaki vezetője: Dankó Gábor 0630/6250-932
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Kivitelező felelős gépész műszaki vezetője: Barcsa Mihály 0670/3681-212
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és
minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák
leigazolására, a műszaki átadás-átvételi eljárásokban való részvételre, pótmunkák
elrendelésére.
A Kivitelező felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési
helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Kivitelező nevében és
képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Kivitelezőhöz intézett
bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A felek meghatalmazott képviselői ajelen szerződés módosítására nem jogosultak.

5.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely
szakaszát. A Kivitelező felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az
ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, Így p1. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő
műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely
alvállalkozó részmunkájának Kivitelező általi átvételére kerül sor.

5.3. Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége
kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés
megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül
szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Kivitelezőnek.

6. Alvállalkozók bevonása
6.1. Kivitelező a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat vonja be:

Logall Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrös! út 18-20. 2

Kivitelező kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók nem állnak a jelen szerződés
előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és — ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a bejelentéssel
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani, hogy a Kivitelező
által igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a jelen szerződés előzményét képező
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező feladata valamennyi
alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése. Az igénybe
vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok nettó kivitelezői díjhoz
viszonyított arányáról a kivitelező a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni köteles. A
Kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért Úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely a nélkül nem következett volna be.

7. Határidők
7.1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás .— amennyiben a Felek nem egy időben és/vagy

helyen írnak alá, az időben később aláíró Fél aláirásának — napján jön létre érvényesen
és lép hatályba.

7.2. Az építési munkaterület átadás-átvételének időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított
maximum 10 nap. Az építési napló megnyitottá válik, miután a Kivitelező az építési
munkaterület átadását elfogadta.

7.3. A vállalkozó teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel hiba- és
hiánymentes lezárásának napja: a szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónap.
Megrendelő részteljesítési határidőként előírja, hogy legalább az 50%-os a műszaki
készültségi fokot - úgy, hogy ebből az európai uniós támogatás terhére elszámolandó
költségek legalább 50%-a elszámolásra kerülhessen — Megrendelő által igazoltan 2020.
december 15. napjáig teljesíteni kell.

7.4. Megrendelő előteljesítést elfogad.
7.5. Birtokbaadás időpontja: a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. ~ (1) bekezdésében

2 név, Cím megjelölésével, amennyiben a szerződés aláírásakor ismert
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foglaltak szerint.
8. A szolgáltatások átvétele
8.1. A szerződés tárgyát képező munkák befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi eljárást

folytatnak le a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A műszaki
átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben
foglaltak teljesülését a megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles
megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Epkiv. szerinti e-jegyzőkönyvet kell
készíteni.

8.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a Megrendelő a Vállalkozó 10
munkanappal azt megelőzően közölt készre jelentése alapján tűzi ki. Az átadás-átvételi
eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell kezdeni, és a megkezdést követő
30 napon belül le kell zárni.

8.3. A műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban a részletes szabályokat a 191/2009.
(IX.l5.) Korm. rendelet tartalmazza.

9. Fizetési feltételek
9.1. A felek a szerződés kivitelezési díját 110 371 678,- Ft ± FAD AFA, azaz száztízmillió

háromszázhetvenegyezer-hatszázhetvennyolc forint ± huszonkilencmillió-nyolcszázezer
háromszázötvenhárom forint FAD AFA átalányösszegben állapítják meg. Megrendelő
kijelenti, hogy a kivitelezési díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

9.2. A kivitelezési díj a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, mely a
felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok (melynek része volt az árazatlan
költségvetés és tervdokumentáció is) rendelkezései alapján, a kivitelező felülvizsgálatának
figyelembevételével került meghatározásra. A kivitelezési díj tartalmaz minden, a Kivitelező
tevékenységével összernggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a
Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A
kivitelező a fenti díjon felül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más
jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A kivitelezési díj tételezését és műszaki
tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a jelen szerződés alapját képező
közbeszerzési eljárás dokumentációja és a Kivitelező benyújtott ajánlata tartalmazza, melyre
vonatkozóan a kivitelezési díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a szerződés tárgyát képező
munkák kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza.

9.3. A kivitelezési díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes
költségét, különösen

. a közműcsatlakozások összes költségét,

. adót, illetéket, járulékot,

. az átadás-átvételi eljárás, az üzempróbák költségeit,

. hibajavítás költségeit,

. ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget,

. vagyonvédelmi költségeket,

. a kivitelező által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát;

. a kivitelezőnél felmerülő munkabéreket és járulékait;

. az anyagszállítási és csomagolási költségeket;

. állapotrögzítés költségeit a kivitelezés megkezdése előtt, és állapotrögzítés költségeit
a kivitelezés befejezését követően;

. a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és
mggőleges anyagmozgatás költségeit;

. az elvégzett munkák megóvási költségeit;

. valamint az építési munkákhoz kapcsolódó — kivitelezőt terhelő — helyreállítási
munkák költségeit;

. a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket stb.);

. a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit; /1
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o az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő
költségeket;

. ajótállási és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét;
‘ az építőipari kivitelezési tevékenységről Szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.

~ (5) bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt költséget, díjat, fedezetet, nyereséget,
. továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a kivitelező szerződésszerű

teljesítéséhez szükséges.
9.4. A teljesítés folyamán Kivitelező az alábbi számlák benyújtására jogosult:

Előlegszámla: az előleg kifizetését követően haladéktalanul. Az előleggel kapcsolatos
rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza.
1. Részszámla: 25 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának megfelelő
összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
2. Részszámla: 50 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának megfelelő
összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
3. Részszámla: 75 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának megfelelő
összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását követően,
Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél a kivitelezési díj 25%-ának megfelelő összegű
számla, a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását követően. Az előleg
összege a végszámlából kerül levonásra3.

9.5. A kivitelezési díj kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
. számla az elvégzett munkákról, tételes kidolgozású melléklettel, részletezve az

alvállalkozói teljesítés összegét;
. teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról;
. műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásáról készített

jegyzőkönyv (végszámla esetén);
. együttes adóigazolás, vagy nyilatkozat arról, hogy a kivitelező a köztartozásmentes

adatbázisban szerepel;
. ajelen szerződés 3.4. pontjában előírtak dokumentált igazolása (végszámla esetén).

9.6. A Támogatási Okirat terhére elszámolható költség erejéig az ellenszolgáltatás az TOP-l.4.1-
l9-BK1-2019-00010 azonosítószámú Támogatási Okirat alapján, utófinanszírozással kerül
kifizetésre. A támogatás intenzitása: 100,000000%. Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. ~ (1)-(3) és (5)-U) bekezdései is
alkalmazandók.
Amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák és
végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, a
számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással
kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A-B. ~-ában foglaltak szerint kerül sor.
A 2007. évi CXXVII. törvény 142. ~. (1) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő tájékoztatja
a Kivitelezőt, hogy a kivitelezési munkák építési engedély kötelesek.
A kifizetés során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155. ~-a szerinti
késedelmi kamatot fizet.

9.7. Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlákat a 9.4., 9.5. és 9.6. pontban foglaltak alapján
egyenlíti ki a Kivitelező ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-16568422 számú
számlájára.

9.8 Előleggel kapcsolatos rendelkezések4: Kivitelező maximum a nettó kivitelezési díj 5%-ának
megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg igénylése
előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani a Megrendelő

~ Amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kívül kelt hagyni.
‚ amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor a 9.8. pontot t~gyelmen kívül kell hagyni
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részére. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon
belül kifizeti. Előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása nem szükséges.
Kivitelező köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával
összhangban felhasználni. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg
felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán — ideértve Kivitelező
szerződésszegésének eseteit is — fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy
hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Megrendelő rögzíti, hogy Kivitelező a felhívására köteles igazolni, hogy az előleget a
Szerződés teljesítésével összefüggésben használta fel. Amennyiben ezt a Kivitelező a
Megrendelő felszólítására nem tudja igazolni, úgy Megrendelő — az érdekmúlás bizonyítása
nélkül — mint súlyos szerződésszegésre alapozottan elállhat a Szerződéstől. Előző
rendelkezés alkalmazandó, ha a Kivitelező nem a jelen Szerződés szerint számol el az
előleggel. Amennyiben az előleg elszámolása előtt a szerződés — bármely jogcímen —

megszűnne, akkor a Kivitelező az el nem számolt előleget köteles a szerződés megszűnését
követő 3 banki napon belül késedelmi kamat terhe mellett a Megrendelőnek visszafizetni.

9.9. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját a vállalkozó
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetésben foglalt
egységárak alapján számolják el egymással. Az árazott költségvetésben nem szereplő
tétel/ek esetén a Megrendelő által elfogadott egységár képezi az elszámolás alapját. Vita
esetén a szerződő felek igazságügyi szakértőt vesznek igénybe, amelynek költsége a
Kivitelezőt terheli.

10. Kötbér, jótállás
10.1. Késedelmi kötbér: a 7.2. pontban meghatározott részteljesítési vagy végteljesítési határidő

késedelmes teljesítése esetén Kivitelező késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a
nettó kivitelezési díj I %-a naponta. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni.

10.2. Jótállás: Kivitelező az elvégzett munkákkal és a beépített termékekkel kapcsolatban a
hibátlan teljesítésért teljes körű jótállási kötelezettséggel és szavatossági (kellék-, és
jogszavatosság) felelősséggel tartozik. Kivitelező a szerződés tárgya szerinti munkákra és
beépített termékekre 60 hónap5 teljes körű jótállást vállal. Kivitelező a bizonyítottan a
hibájából keletkezett meghibásodásból, illetve működési rendellenességből bekövetkező hiba
elhárítását köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 1 munkanapon belül
megkezdeni. A jótállási és szavatossági határidők kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi
eljárás hiba- és hiánymentes lezárásának napja’

11. Szerződésszegés, felmondás
11.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeinek

bármelyikét.
11.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért.
11.3. Megrendelő az alábbi esetekben köteles a szerződést felmondani:

. ha a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
ha a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

11.4. Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani:
. Kivitelező 30 napot meghaladó késedelme esetén,
. a Kbt. 143. ~ (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén,

a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltak szerint
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. ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges
fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel
szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési
meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási~, vagy
végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Kivitelező
fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

. ha a Kivitelező bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
12. Kártahinítás
A kivitelezőnek kártalanítania és lehetőség szerint mentesítenie kell a megrendelőt, annak
megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely

a) a kivitelező tevékenységéből vagy mulasztásából ered a feladatok teljesítése során, és amely
szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos
jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből
származik, vagy

b) abból származik, hogy a kivitelező nem teljesítette kötelezettségeit.

13. Egyéb rendelkezések
13.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. ~-ában foglaltakra tekintettel kerülhet

sor.
13.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Ptk., a Kbt., az Etv.,

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai, továbbá a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, a további
közbeszerzési dokumentumok, adott esetben a kiegészítő táj ékoztatások, és a kivitelező
ajánlata irányadóak.

13.3. Kivitelező tudomásul veszi, hogy megtérítendő kárként terheli ajelen szerződés megszegése
miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az a kivitelező
szerződésszegéséből vagy a kivitelezőnek felróható egyéb okból következett be.

13.4. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak megfelelő egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen
szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a
megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

13.5. Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletékességű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

13.6. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

13.7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Aht.) 41. ~ (6)
bekezdésére Figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés
alapj án nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az
átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~
(1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. ~ szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55.
*-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. 55. ~ kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell
érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések
megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések feltételeként. Kivitelező jelen szerződés
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aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Áht.
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
szervezetnek minősül és kötelezettséget
nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről

41. ~ (6) bekezdése értelmében a nemzeti
3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
vállal egyben arra, hogy amennyiben a

a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 6
Kivitelezőt, 3 példány Megrendelőt illeti meg.

után, mint ügyleti akaratukkal
példányban készült, amelyből

mindenben
3 példány

Kivitelező
R’E~CONCRET KFI
6100 Kiskurifélegyháza

Sirs utca 7.
Adószám: 13610757-2-03

Kelt: Jászszentlászló, 2020.július 08 nap

(tSz’
BaCS K’~.RUfl /

Megrendei’~Y9-~

Melléklet:
1. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok
2. számú melléklet: Kivitelező közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlata
3. számú melléklet: Kivitelező felelősségbiztosítási kötvénye
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‚EGON
ARGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Corporate Uzletág
1091 Budapest) Uflőiút 1.

TeJ: 06 1 476 56 04
Fax: 06 1 476 56 06

e-mail: va~onuz!etag~aegon.hu

Űgyintéző~ Pongrácz Ferenc
Tel.: 06 30 864-1324

FEDEZETIGAZQLÁ’s
KERET-CÁR SZERZŐDÉSRE BEJELENTETT ÉPÍTÉSI MUNKÁRÓL

Az Aegon Magyarország Ztt. Corporate Üzletága ezúton igazolja, bogy az alább részletezett építési munkát a
Szerződő által tett bejelentés alapján biztosítási Fedezetbe vette:

A keretszerződés adatai

Kötvényszám: 70242
Szerződő: Re-Concret Kft.

A bejelentett munka adatai

A munka megnevezése: Jásaszeotlászlói bölcsőde építése (különáflóan tervezett, önálló föJdszint±tetőtér
beépítéses új bölcsőde épület építése)
A Megrendelő: Jászszentlászló Önkormányzata

A kockázatviselés helye: 6l33jászszentlászló, Kossuth a 8. HRSZ.: 936
A biztosítási fedezet kezdete: 2020.07.03.
A biztosítási Fedezet Vége: 2021 .01.31.
Biztosítási összeg: 110.371.678 Ft

A biztosítási fedezet részleteit Fent hivatkozott számú kötvény tartalmazza.

Budapest) 2020. június 29.

Tisztelettel

q”
ARGON Magyarország Zrt.

Corporate Üzletág



Köt’véiiy száma: 70242
Szcrz,szát,i: 124096

Ez a kötvény az alábbi szerződéseket tarialmazza:
12’1096 Építési és szerelési biztosítás II

A[C,ON Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
109! Budapest (II öl ól I.

Számla száma: Raiffeisen Bank Rt.
Mószánta: 10389395-4-44
A biztosítás mentes az ÁFA alól.

1200 1008-003 12663-00 100006

BIZTOSÍTOTT
Név Cég neve:

2. Felelősség dologi

3. Felelősség személyi

Szcrz(iilés kezdete:
Szerződés tartania:
ÉvforduJó:
Dijf’zetés gyakorisága:

Összesen:

Fizetendő díj:

BIRS UTCA 7.

BILlS UTCA?,

Biztosítási összeg Éves díj
(ezer Ft) (Ft)

122,000 109,800

30,000 /kár

109,800

109,800

Önrész (Ft)
(hó resem ényen ként)

l00,000

0 10%, tie nun. 100,000

O nin es

‚EGON
Ma tegyünk a hoLnapért! Biztosítási fedezetet igazoló tiokunientuni

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

RE-CONCRET RUT,
Cím: 6i00 KISKIJNFÉLECYHÁZA

Levelezés elm: 6100 RISKUNFÉLECYHÁZA

Az igénybevett biztosítási niódozatok megnevezése:

1, CAR Építési és szerelési biztosítás keret

201605.04
Ha tó rozall an

01.01
negyedévos

Ez a szerzödés záradékokat is tartalmaz, melyek a kötvény melléklelét l’épezlk.



I3iziosítotlak: a Szerződő ás a biztosíhs tárgyát képező építési teljesltés kőrében megjelenő valamennyi Vállalkozó ás a Beruházó

Bi,losítotl ‚‘ngyontárgyak: Az Építés-Szerelés Biztosítás(CAR) II. szabályzati feltételek alapján, a Váflalkozók építési ás szerelési
teljesítése ás mtiiikájn. beleárt”e az Összes szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

Jellemző tevékenység: Iakóéptlletek építése (beleértve a magasépltési ás niélyápítési munkákat), épületgépészeti kivitelezés. elektromos
hálózat kivitelezése. külsŐ-belső szakipari munkák

Biztosítási fejezetek:
I. Fejezet . Dologi károk
I. Eves építési teljesítés értéke: 100.000 eFt
4. A 119. sz. záradék kártérítési limitje: 20.000 eFtfév
5. Többletköliségek: 2.000 eFt/év
A biztosítási összeg Összesen (adíjszámítás alapja): 122.000eFt
A biztosítási összegek AFA—t new tatlatniaznak!
Onrészesedés:
. általánosan: 100.000 Ftiküresemény
-árvíz. Ibldrengés, viharés felhőszakadás esetén: 300.000 Ft/káresemény

II. Fejezet - Felelősségbiflosllá&
Kártérítés lélsű határa: 30.000 eFtlkáresemény/év
Ónrészesedés: a kár ID %-a, de minimum 100.000,— Ft/káreseinőnv, a személyi károk őnrész nélkül térülnek

A kártérítési limit a felelősségi fejezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra ősszevontan érvényes.

Alkalmazott záradékok:
002. Keresztíclelösség
Kártérítési limit: II. Fejezet szerint
Ónrészesedés: IL Fejezet szerint

004. A biztosítási időszak kiterjesztése
Szavatossági időszak: ax áladástól számított 12 hónap
Kártérítési limit: 10.000 el:vká~swnényié’
Öniészesedés: I. Fejezet szerint

005. Az építési ás szerelési ttleintervre vonatkozó ktllön feltétel
Az tttenitervtői való eltérés inaxiniátis mértéke: 4 tét

006. Túlórák, munkaszítneti itapok, illetve éjszaka végzett munkák, expressz lbvarok költségeinek fedezete
Kártérítési limit: ajelen záradék alkalmazása nélkül flzelendö dologi kár 20 %-a, de maximum 5.000 eFttkáresemény
Ótirészesedés: I. Fcjezel szerint
IOU, Gépek és berendezések pröbattzemének fedezete
Kártérítési limit: 5.000 eFt/kárcsemény
önrészesedés: a kár 20 %‘a, de minimum a I. Feiezel alapönrésze
Maximális tartani: 4 hét

102. Főldkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések kIllon fellételei
Onrészesedés:
a) a belyszínrajzon Vagy közmÜtérképen pontosan feltüntetett vezetékek ás berendezések esetében a kár: 20 %-a, tie minimum a II. Fejezet
alap-önrészesedése
h) a ltelyszinrajzon vagy kőzműtérképen item, Vagy pontatlanul feltttntetett vezetékek ás berendezések esetében a kár: 10%-a, do
minimum a II, Fejezet alap~önrészesedése
c) optikai kábelek esetében a kár: 25 %-a, tie xninirnuna 500.000.— Ftikáresemény

112. ‘l’tizvédelemre / Tűzoltó berendeiésekre vonatkozó ktilOn feltételek
‘l’ároló.l’elyenként tárolható tűzveszélyes anyagok értéke maximum: 5,000 eFt

ló. Átvett vagy üzembe helyezett, biztosított építési leljesítések fedezete
Kártérítési tinmit: 10.000 eFtikáresemény

119. A Biztositott tul~domiában, kezelésében, felelős órizetébeit lévő meglévő vagyontárgyak fedezete (Vibráció. Alátámasztások
gyengitése, eltávolílása)
Kártérítési limit: 20.000 eFvkáresemény ás 20.000 eft/év
Önrészesedés: n kár I 0%-a, tie minimum 100.000,— Ft
A Szerződő a munka kielentésekor a biztosítónak egyitttal bejelenteni köteles ajelen záradékkal íedezethe vonni kívánt vagyontárgyak
listáját. Ennek hiányában a biztosltó kártérítési kötelezettsége new áll be.

120, Környező vagyontárgyak fedezete (Vibráeió, Alátámasziások gyengítése, eltávolítása)
Kártérítési limit: 20.000 eFtikáresetnény és 20.000 eFtlév
önrészesedés: a kár 10%-a, tie mitiimtmt 100.000,-Ft
A Szerzödő a munka bejelentésekor a biztosítónak egyúttal bejelenteni kÖteles ajelen záradékkal fedezetbe vonni kívánt vagyontárgyak
listáját. F,tnek hiányában a biztosító kártérítési kötelezettsége new áll be.

‚EGON
Ma tegyűnk a holnapértl
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Ma tegyünk a hotnapórtl

Külön záradék t’elújítási és korszerfisítésj nunkákhoz
A Jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hagy bár aszerződési feltételek, a tételesen negklöll záradékok és IL
esetleges kuba megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, ás nem fedezi azokat a
felelősségi kárigényeket. amelyek azéptlletek letőzetéjiek inegbonlásával ősszefllggésbe ltozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

A Jelen kttlan záradék keretében a retek niegállapodnak abban, hogy búr a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az
esetleges knlőn megállapodások változallanul érvényben vannak. a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, ás nem fedezi azokat a
felelősségi kárigényeket, amelyek a tárgyi bertmhá,ás kapcsán por-. azbeszt, egyéb építési Imliadék, töm~elék, ill. bánnilyen
levegőszennyezéssel összefllggéshe Itozltatóan keletkeztek.

Az]. Fc~ezet (Dologi károk) 2. pontja alat~án a belöréses lopús és a rablás biztosítási eseménynek niinősal. Ezen károkra vonatkozóan a
Jelen szerződés alapit~n a bizlosltói kiftzetés felsö határa: 1.000.000.- Ftikáresemény

A Jelen keretszerződés alapján a Szerződó az egyes biztosítani kívánt építés-szerelési munkákat a biztosítóhoz írásban b~elentoni köteles.
Csak otyan projekt kerülhet biztosítási fedezetbe a kerelszerződés alaj~án:
a) melyre vonatkozóan a munkálatok megkezdése előtt írásbeli vállalkozói szerződés Jött létre,
h) amelynek kivilelezése a keretszerződés hatálya alatt kezdődik.
e) antelvnek ki”itele,ési ideje a 24 hónapot nem haladja meg,
‚3) amely Magyarurszőg terttletén zajlik,
e) melynek jellege nem tér el jelentősen a keretszerzödésben rögzitell jellemző tevékenységtől.
fl mely megfelel a keretszerzödés alább részletezett feltételeinek.
Aiclen kerelszerződésben azok az építés-szerelési munkák biztosithatóak, melyben a Szerződő
- fővállalkoz6, generálkivilelező.
— építési ko,izorcium tagja,
. atvállalkozó

ás amelynek ÁF,’ nélküli értéke (biztosítási összege) nem haladja meg a(z) 50 millió Ft-ot.

Nem teríed ki a keretszerződés fedezete az alábbi munkákra illetve létesítinényekre:
. foghljheépités.
- hídépítés,
-alagút vagy tániaépités,
- duzzasztógátak, víztározók épltése,
— talajszint alatti szintek szálaa több mint 2,
— ahol a mélyépités aránya ntegltaladja a 30 %-ot,
- olaj- ér petrolkénűai kockázatok,
- hidak, tllggől’idak építése.
- altmlj~iró. ás ülépítés,
- tán)l’al- és g’ttépítés,
- elosztó- és távvezetők építés.
- széleröntűvek és gázmotoros erőművek építése. illetve az ezeken végzett beruházások,
. reptllőtéren végzett mttnkák.

A(z) 20 millió Ft alatti értékű munkákat a Szerződő a munka megkezdését követő negyedá” IS. napjáigjelenti a biztosítónak (április 15-
ig,júlins 15-ig. október IS-ig illetvejaatiár l5-igkcllbejelenteniazelöző negyedévben ntegkezdettépités-szerelési munkákat). A
hejelenlésnek legalább az alábbi adatokat kelt tartalmaznia:

—a imtuka megnevezése.
—a »unka ltelysziitének megne”ezése.
-a munka kezdetének ás tervezett befejezésének idöpontja,
-a munka értéke (biztosítási összege),
-a Megbízó (flerttházó) megnevezése.

Amennyiben a káreseinény a munka megkezdését követő negyedét’ 15. naJ~a(a bejelentés előírt határideje)elött következik be, a biztosító
a ‚‘állalkozási szerződés nteglétét és a keretszerződésbe való befogadás etőirt feltételeinek teljesolését ‚‘izsgálja a fedezettség eldöntése
céljából, Arra a negyedéves bejelentésre kötelezett munkára nem terjed ki a keretszerződés fedezete, amelynek a bejelentését a Szerződő az
előírt határidőre elmulasztotta.

A(z) 20 millió Ft-ot elérő vagymeghaladóértékii munkákat a Szerzödöa munkák megkezdéseelőlt legalább 10 nappal bejeknteai köteles
a hiztositóboz, a kitöltött egyedi CAR. adaiközlő esatolásával.

‚EGON

—3—



A(z) 100 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó érték-O nwnkák esetében a biztosító, amennyiben az adott projekt kockázatának elbirátásálioz
szükségesnek Itéli, a fentiek”:’ túlmenően további adatok, dokumentumok ‚itadását kérheti (p1. rajzok, ütemtenek, statisztikai számítások,
engedélyezési dokumentumok, szakvélemények stb.).

Az egyes hejelentésektől száinttrtt Is niunkanapon belttl a biztosítónak joga vau a konkrét munkákra vonatkozó fedezel kiadását
megtagadni. aniennyiben arra alapos indoka van.

Az egyes munkákra vonatkozó fedezet időbeni hatálya:
A fedezet kezdete;
- az egyedi bejelentési kötelezettség alá eső benitiázások esetében;
a bejelentett koekázatviselési kezdet. de legkorábban az ilyen bejelentésnek a Biztosítóhoz türlénö beérkezéséí követő nap 000 órája
. a uegvedéves bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében:
a bejelentett koekázatviselési kezdet
A fedezet vége: azatlott építési teljesítés illetve részlet jesítés áladás-átvételének (a végső illetve egy következö nunkafázis részére történő
átadás egyaránt) idópontin, de legkésőbb a mtinkálatok befejezésének bejelentett időpontja

Az egyes munkák esetében a kockázatviselés helye a hejelentésben megjelölt építési helyszín.

Az egyes fedezetbe vett munkákra a biztosító ktllöa kötvényt nem állit ki.

A felek a keretszerződésben hiztositási évre vonatkozó kártérítési limitet is nteghatározhataak valamely k-oekázatra. kockázatok
esoporUára és/vagy valamely záradéki tédezelre. Az ilyen éves limit nem projektenként, hanem a keretszcr’.Mtshen az adott övben
fedezetbeu lévő munkák mindegyikére, ősszevontan én-ényes. Az ilyen tiniitált fedezetekre az adott évben Lifizetett kártérítési összeggel a
bizlosltási összeg (éves kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztoshási összeg (éves kártérítési limit) kiegészitéséről
(fedezetfellöltés), annak lehetőségéről és dtjáról a Szerződő kezdeményezésére a biztosító egyedilegdönt.

A Szerzödő a tervezett éves építési teljesítés értéke és az I. fejezetnél meghatározott további biztosítási összegek alapján előzetes éves d~iat
fizet. A végleges éves díjat a lélek a ténylegesen fedezetbo vett munkák értékének istnerelében, a lárgyövet követő január 30-ig elvégzendő
elszámolás keretében határozzák meg. Az elszámolási ktllőnbözetről a biztosító számlát állít ki, aselyet a Szerződő kötetes az azon szereplő
határidőig megfizetni.

Az előzetes éves díj egyben minimális díj is, mely a biztositót ax elszámolás eredményétől fliggetlenítl megilleti.

Amennyiben a keretszerződés alapján fedezelbe vont munkák kumutált biztosítási összege eléri vagy meghaladja a szerződésben vállalt
éves épitösi teljesítés 150 %-át, fig)’ lehetőség van egyajeleolegi szerződéssel azonos kondíoiókkal rendelkező keretszerződés
megkötésére.

A keretszerződés díjnensftzetési okkal való niegszűnésével a 003. ás 004. záradékok fedezete is oiegszíinik azegyes projektekre.

Amennyiben a kerelszerződés a dtjfmzetés elmulasztása miatt szrmnik meg. ax egyes építés-szerelési munkákra vonatkozó biztosítási fedezet
a következők szerint lesz érvényes:
— az előzetes díj meg nem lizetése esetén az adott évben nsegkezdett munkákra vonatkozó fedezet a kivilelezési időszak ol)~m időbeni
részére terierj ki ahogy az adott évre befizetett díj a teljes évre vonatkozó előzetes díjboz aráoylik,
- ax elszámolási kttlónbözel meg nem hizetése eselén az adott évben niegkezdett munkákra vonatkozó fedezet a kivitelezési időszak olyan
időbeni részére terjed ki. ahogy azadolt évrebeftzetett díj a teljes évre vonatkoz6végleges dijhozaránylik.

A biztosítási szerződésekre vonatkozó ton’éaymédosilás kapcsán ax AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2010. április l-jótól
élet-és nem élelbiztosítási termékeinek feltételeit az alábbiak szerint módosltja:

A biztositási esemény bekövetkezésének, a szerződésben (szabályzatban, felíélelekbea) megjelölt károk és költségek igazolására felsorolt
okiralokon kívül abiztosítószolgáltalása teljesítésének esedékességél egyébokirat benyújtásálól tbggövé acm teheti, továbbá nem

kövelelheti, illetve a te(jesítendő szolgáltatás mértékének meghalározásábozszukséges, a biztosítási szolgáltatás teljesítésének
esedékességét a bejelentett kárcseméoy tekintetében indult bunlelő- vagy szabálysértési eljárás Jogerős befejezéséhez nem kollieti.

A biztosltotlnak minden esetbenjoga van azonban olyan további bizonyítékok felmutalására, amelyeket - a bizonyítás általános szabályai
szerint - követelésének énényesítéséhez szükségesnek lát.

Az AECON Magyarország Általános Biztosító Zrt.jelen kötvényben foglaltak-szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
atódozari szabálvzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a etmben megjelölt biztosítottnak n sznbálvzatokban leírt kái’ait

A biztosítást szerződés a kölvényen felsorolt kockázatokra n3’ftjt fedezelet.
A biztosításra a módozati sznbátyzalok ás magyarjog szabályai vonatkoznak.

üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-480812 E-mail:vagyonacinsin®aegon.htt
Kárbejelentés: AEGON Magyot-ország Zrt. Irállalati Kárrendezési Iroda

[091 Budapest, Üllői Ot I.
Telefon: ±36-l -477-4808/l Fax: ±36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar~aegon.bu

tEGQN
Ma tegyünk a hoínapért!

—4—



A vonntkn7ő biztosítási szahályzatok a bizlosflási szerződés részét képezik, melynek l-I példányát a Biztosított átvette.

ICeti: Budapest, 2020.01.29

~1J

ZntykÓ Péter Iván
l~Inök-\’ezérigazgMó

Szombat i’niás
(!gyfélkapcsolati és 1vrniél’fcjleszlési, Nem

életbiztosílási %‘ez&Igazgató.helvettes

AEGON Magyarország
Általános Biztosító Zrt.
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