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amely létrejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tén polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
| 1 7 480 4 5 - 1 5 429 4 1 0 ; adőszám: | 5 429 4 l 0219) a továbbiakban, m int Meg rend elő'

másrészről a Swietelsky Magyarorszáry KÍt. (Székhelye: lll7 Budapest' lrinyi József u. 4-20.,
képviselői: Lénárt Ferencné és Molnár Lász|ó, cégjegyzékszátma: Cg,01-09-897738; bankszám|aszám:
l0300002-l041|417-490200|7, adószám: |4300327-2-43) a továbbiakban, mint Vá|lalkozó között az
alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

t .

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX' törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része a|apján egyszení közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelö a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét
az aj ánlati fe lh ív ás 2 . pontj áb an határ ozta me g,

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pdpa, Ótaa* utcafelújítdsa I. íitem

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott aján|atokat megvizsgá|ta' egymássa|
összevetette, és döntését 2008. március 2|. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyeftes a.jánlattevő Vállalkozó
lett.

il.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 296. $' d) pontja szerinti kiegészítő építési beruházásnak megfelelően a vállalkozási
szerződés 37. pontja a következök szerint módosul:

WI.

Vdllal kozós í díj, Jízetés i feltéte Ie k

37. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatórozott feladatok hibátlan és hiónytalan
teljesítéséért összesen 23.435.3s3,- Ft + 20 % AFA, azaz Huszonhdrommillíó.
négyszózharmincötezer-hóromszdziitvenhúrom forint + 20 % óltalános forgalmi adó
összegű vállalkozasi díj illeti meg. Ennek megfelelően a vóllalkozási díj teljes bruttó
osszege: 28.122.424,- Ft,
n é gy s uÍz h us zo n n é gst for int.

2.

l--:' 2-^1(<---

azaz HuszonnyolcmÍIlió.sztÍzhuszonkétezer.



37/A. A szerződés szerinti munka a 2007. evi CM{WI, ty, 142, $. alapjón fordított adózás aló
tartozik, aminek értelmében Megrendelő löteles a fizetendő adót a bevallasóba
beóllítani' A Willalkozó szimlóiban óthórított AFA-I nem tüntethetÍel.

4, A szerződés egyéb pontjai váitozat|anul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadők.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasrás és közös értelmezés ut:ín, mint kinyilvrínított
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváharyól ag a|áirták,

Pápa' 2008. október 29.

Ellenjegyzem:

Pápa, 2008. október 29.
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