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Amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszétm: oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja |1748045-15429410; adószrím: I54294I0-2.I9) atovábbiakban, mint Megrendelő,

Masrészről a Boroszlán Epítő - SzolgálÚató - Tervező Zrt, (székhelye: 8500 Pápa,Aradi u.
1. képviselője: Vörös Lász|ő vezérigazgatő, cégegyzékszátta: Cg. 19.10-500215;
bankszrámlaszétm: Nagyvazsonyi Kinizsi BaIk Zrt. 73200196-||201298-00000000; adőszán:
I24877I2-2-l9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az aIu|írot|helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő és Vríllakozo 2007. október 10-én Pápa, Bakonyér utca, Esáerhálzy ttt,
Acsádi út, Jégverem utca, Meggyes köz, Apród utca, tr,tÁv lakótelep, Anna tér
szewryvízcsatontézására vá||alkozási szerződést kötött, melyet 2007, december 18-án
módosított.

2. Vrillalkozó je|ezte a Megrendelő felé, hogy a ,,MÁV lakótelepi'' szewtyvízcsatorniízás
kiépítésére vízjogi létesítési engedélyt a mai napig nem tudott beszerezti, mert a
szenrtyvízcsatoma MAV területen valósÍtható meg és a terület haszná|atáta engedélyt a
MAV amu napig nem adott ki.

u.
A szerző ilésmró d osítás tárgy a

3. Pápa Bakonyér utc4 Esrterhény út, Acsádi út, Jégverem utca' Meggyes köz, Apród
utca, MAV lakótelep, Anna tér szennyvízcsatománására 2007. okÍóber 10.én kötött
Y á||a|kozás i S zerző dé s módo sítá sa az a|ábbiak szerint :

4. A szerződés 10. pontja alábbiak szerint módosul:

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének hatarideje: 2009. május 31. (a
továbbiakban: befej ezési hatráridő).

Vállalkozó előteljesítésre kiziírólag a Megrendelővel kötött ktilön megállapodás szerint
jogosult.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen szerződésmódosítás 1. sz' mellékletében
meghatározott ütemezés szerint végzi az építési munkakat.
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6.

A 2007. október 10.én kelt Vállalkozási Szerződés itt nem érintett pontjai továbbra is
változatlanul érvényben maradnak.

Je|en szerződés 6 (hat) eredeti példtányban késztilt, melyből 4 (négy) eredeti példány a
Megrendelőt, míg ugyancsak 2 ftettő) eredeti példrány a Vállalkozót illeti meg. Jelen
Szerződésmódosítás a 2007. október 10.én kötött YáIlalkozási Szerződéssel egyiitt
&izendő.

Jelen megállapodast a felek képviselői elolvastiák és közös értelmezés u!án,
kinyilvánított akaratukkal mindenben megegy ezőt, jóv áhagy őIag aláírtÁk.
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8500 Pápa, Aradi u. 1

Vállalkozó

Ellenjegyzem:
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1. sz. me||ék|et

Végszámla taÉalma

Számla benyújtásának időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvéte| napja.

Sorsz. Munka megnevezése Mennylség D''j

1 MÁV nkótetep

D 200 grav csat. 210 fm

2 300 000 FlD 160 házi
bekötés (56 fm) 7 db

Összesen nettó klvitetezésl költség 2 300 000 Ft

20 % ̂ FA 460 000 Fl

Mindösszesen bruttó kivitelezésl költség 2760 000 Fí


