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amely létrejött egyrészröl Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 7'2.,
képviseletében: I)r. Kovács Za|tán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt' Pápai Fiókja
l l748045.1542941Ü.' adószám: |5429410219) a továbbia"kban" n:int lVlegrentle|ő.

másrészrőI a Swietelsky Magyarország Kft. (Székhelye: 1ll7 Buclapest, Irinyi JózseÍ.u.4.20..
kópviseliii: I,énár1 Ferencn'é és Skultéty István, cég|egyzékszíuna: Cg' 0l-09-720396; birrrkszálnlaszánr;
10300002-20394974.a0003285' adószám: 10572795-2.44) a továbbiakban, mint Yállalkozó között az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

L

Előzmények

l' Megrendelo, mint aiánlatkérii a közbeszerzésekröl szóló 2003. évi CXXIX. tÖrvérry (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét
az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pápa, lA;dik utcafelújítósa I. iitem

2, Megrendelo a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta. egymással
tjsszevetelte. és dÖntését 2008. március 21. napján kihirdette. Mr:grendelő kÓzbeszerzési
eljá:ásbarr hozcltt dtjntése szerint a közbeszerzési eljárásbar} a nyeÍtes a.iánlattevő Vállalkoeó
Iett.

n.
A szerződés k{rgya

3' A Kbt' 303. $. sz-erint a vállalkozási szerzódés l0. pontja a kijverkezírk szerint módosul:

III.

Teljesítési haÍdridok

I0. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szer:ődd,sheu veÍllalt Jbltiiítdsi
nt u nkókat az aj ónI atúb an fo g lalt t e lj e s íté s i iite rue z,é s s ze r int e, h, é 8 z'i'

A kivite'lez'és m.űszaki ótaddsa me?kezdésének hatdrideje: 2008, tlkfujber 3]. (a
tav ább iakban : befej e zé s i hatófidő ).

Vúlkilkozó elöteljesítésre kizdrólag a Megrendeltivel kijttitt kiilön rtegállapodús srerint
jogosult.
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4. A szerzodés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésbetl nem szabiílyozott kérdésekben a Polgári 'Iörvérrykilnyv, valamint

vonatkozó egyéb jogszabályok rende|kezései az irfuiyadók.

Jelen megállapodást a felek képviselöi elolvasás és közös értelmezés utál. mint kinyilvánított

akaratukkal mindenben megegyezót, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 200t|. szepten:ber 29.
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^. AdÓszám: 1 4300327 -2.4g
uegjegyzékszám : 0 í.09.897738

Pápa, 2008. szeptember 29,
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