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Amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszátm|aszétm oTP Bank Rt. Pápai
Fiókja 11748045-15429410; adőszátm I54294I0-2.I9) atovábbiakban, mirrt Megrendelő,

Másrészről a Boroszlán Építő - Szolgáltató - Tervező Zrt. (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u.
l. képviselője: Vöros LászIő vezéigazgatő, cégjegyzékszátma: Cg. 19-10-500215;
bankszámlaszálrt: Nagyvazsonyi Kinizsi Bark Zrt. 73200196-11201298.00000000; adószám:
12487712-2-|9) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és napon, az
alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő és Válla|koző 2OO7. október 10-én Pápa, Bakonyér utca, Eszterhány ut,
Acsádi út, Jégverem utca' Meggyes köz, Apród utca, MAV lakótelep, Anna tér
szewtyvízcsatománásáravá||alkozásiszerződéstkÓtött.

2. Vállalkozó je|ezte a Megrendelő felé, hogy a ,,MÁV lakótelepi'' szetlrtyvízcsatornázás
kiépítésére vízjogi létesítési engedélyt a mai napig nem tudott beszerezni, mert a
szenrtyvízcsatorna MAV tenileten valósítható meg és a terület haszná|atára engedélyt a
MÁV a mai napig nem adott ki.

il.

A szerző dés mó dosítás tárgya

3. Pápa Bakonyér utca, Esüerháza út, Acsádi út, Jégverem utca, Meggyes köz, Apród
utca, MÁV lakótelep, Anna tér szennyvízcsatoméaására 2007. október 10-én kötött
YáIla|kozási Szerződés módosítása az a|ábbiak szerint:

4. Aszerződés 10. pontja alábbiak szerint módosul:

A kivitelezés műszaki áÍadása megkezdésének határideje: 2008. szeptember 30. (a
tovabbiakban: befej ezési hatráridő).

Vállalkozó előteljesítésre kizrárólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint
jogosult.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó je|en szerződésmódosítás l. sz. mellékletében
meghatétrozott ütemezés szerint végzí az építési munkakat.

5. Aszerződés 38. pontja alábbiak szerint módosul:

Vállalkozó 1 db rész-szán|a és a végszámla benyújtásfuajogosult az I. sz. melléklet
szerint.

6. Aszerződés 40. pontja alábbíak szerint módosul:

A teljesítés igazolás alapjan kiállított rész. és végszámia összegét Megrendelő a
Yá|IaIkoző Nagyvazsonyi Kinizsi Bank Zrt. 73200196-11201298-00000000 számú
bankszáml ájara 30 napon belül átutalj a.
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7. A2007, október 10-én kelt Vállalkozási Szerződés itt nem érintett pontjai továbbra is
viíltozatlanul érvényben maradnak.

Jelen szetződés 6 (hat) eredeti példrányban készült, melyből a (négy) eredeti példríny a
Megrendelőt, míg ugyancsak 2 (kettő) eredeti példány a Vrállakózót illeti meg. Jeien
Szerződésmódosíüás a 2007, október 10.én kötött VáJlalkozrísi Szerződéssei egyiitt
őizendő.

Jelen megrállapodrást a felek képviselői elolvasták és közös értelmezés utárr.
kinyilvárrított akaratukkalmindenben megegyezőt, jőváltagyólag aláiÍták.

Pápa, 2007 . december l 8. B@ROffiN Zm.
8500 Pápa, Aradi u. 1.

Vállalkozó
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