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l. számú mótlosítás

anlely létrejött egyrészról Pápa Város Önkormányzata (székhelve: 8500 Pápa, Fó u. l2,,
képviseletében: Dr, Aldozó 1'anlás polgárnester. ballk szám ]aszánr: OTP Bank Nyrr. Pápai Fiókja
l ] 748045_ ] 54294 l 0- l 0260009: aclószán: l 5 73 4 l 78-2- l 9) a toválrbiakban. rn itlt Megrenrlelő.

rnásrészről a Boroszlán Építő Szolgriltatír '|'cruezii Zrt (Székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. l,,
képviseló.je: Vörös László. cégiegyzékszánl a: Cg.l9-J0 500215,1 ban kszárn laszáln : l l665005_
545 77700-65 000004,.adószán: 12181112-2-19.| a tor,ábbiakban. nrint Vállalkozó közótt az alLrIírott
helyen és napon_ az alábbi feltételek szerint:

Szerződó felek a,,Pápa, Somlai út- Munkás utca közötti városrész csapadékvíz elvezetése"
negnevezésúi. KDOP-4. ] . l /E- ]0-20l0-00 l4 azonosító szárnú pro.jekt kivitelezési rnLtnkáira
20l2.máiLls ]5-én kötött vállall<ozási szerződés|iket a ]<özbeszerzéseliról szóló 2003, évi CXXlX. tv,
(Kbt.) 303. § alap.ián az alábbiak szerint nródosítják:

A vállalkozási szerződós 3ó. nontia az aláhbiak szerint mridosu|:

36. Vállalkozót a jelen szerződésben IIeghatálozott feladatok hibátlan és hiánytalarr teljesítéséért
összesen 90 533 425,- Ft + ]7 oo Á|A, ,ru, kilencvenmi|lió-ötszázharnrincháromezer_
négyszázlruszonöt fofillt + 27 % általzinos lorgalrni adó összegíi vállalkozási díj illeti meg,

A fordított at]rjzti,y ftt: tillultitlo,s /ilrgulni udcjrt'll ,lljló 2007. évi (',Y,Yl/II. l\,_) mitll u t,tillalkozúsi tlíiaí
terhclő AFA ós,s:cglt u N[egrcttdaI(i li:atí.

A szerződósmódosítás indokai:

Az állarn háztaftásr,ól szóló 20]l, er,i CXL'V, tön,elr) 1Áht1 es az állarnháztaftásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/20l ]. (Xll. j l,.) l(,lrnl, rendelet 1Á \l.) sl.abályozza az önkormálryzatok és az
önkornrányzati (po lgárrn esteii) hivataIol< kö ltségvetéséve l. szám Iavezetéséve l kapcsolatos
szabályokat^ nrelynek leglbntosabb elenle. hogv 20l2, .január ] -től elkiilöntil a lrelyi örrkorrnányzat és
a heIyi önkorrnányzati (polgármesteri) hivatal gazdálkodása és pénzlbrgalrna, Az adőzást érinlő egyes
törvények módosításáról szőlő 2012. évi LXlX. törvénv 75. § alap.ján Megrenclelő úrj adószáma szerint
AFA alany. ígv fordított AFA nlegíizetésóre kijte]ezett,

A Vállalkozási szerződés itt nenl ér,irltett pontiai változatlalrLrl érvényben nlaradnak,
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