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TERVEZESI

SZERZODES

l. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészrol Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, F<l u. 12'
képviseletében:Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1l 748045-154294|0; adószám: 154294102|9)a továbbiakban,mint Megrendelő,
másrészróla VIADUKT Építőipari Tervező, Kereskedelmi ésSzo|gáltató Kft. (Székhelye:9024
Győr, Baross G. u. 6|-63., képviselóje: Kovacsics Zo|tán és ifj. Kovács Tamás ügyvezetö;
adószám:
cégjegyzékszá,rna:
Cg. 08.09.001712; bankszárnlaszám:11608004.00886400-08000000,
|0456787-2-08a továbbiakban, mint Tervező között az alulírotthelyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
I.
Előanények
1.

Megrendelo' mint ajánlatkéró a közbeszerzésekr.ől sző|ő 2003. évi CXXIX' törvény (a
továbbiakban: Kbt') 4. része alapján egyszerű kozbeszerzési eljrírást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) fcllytatottle. Megrendelő a kcjzbeszerzésieljárás tárgyát ésmennyiségét
az aján|atif.elhívás2. pontjábanhatiír.ozta
meg.
A beszerzéstárgya ésmennyisége:
Pdpa, Korvin utca parkoló éskörforgalom temezése

2.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtottajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette,és döntését2008. november l3. napján kihirdette.Megrendelo közbeszerzési
a nyertesajánlattevóTervezo lett.
eljárásbanhozottdörrtéseszerinta közbeszerzésieljrárásban

tI.
A szerződéstárgya
3'

A Kbt.296'$' c) pondának
és303.$..nakmegfelelően
a r'állalkozási
1.,3.,6.,|.1.,
szerzodés
l8. ésl9. pontjaia kovetkezókszerintmódosulnak:
t . Megrendelő, mint ajánlatkérő a kiizbeszerzésekrőlszókj 2003. évi CXXN. törvény

(a tovtibbiakban: Kbt.) 4. része alapjón eg1sszerűközbeszerzési eljúrrist (a
tovúbbiakban: közbeszerzési eljárús) foLytatott le. Megrendelő a közbeszerzési
eljúrústdrgyót és mennyiségét
uz ujónlati felhívús2. pontjúbanhatározÍameg. A
besz,erzéstórgya és ntennyisége: Pápa, Korvin utca fejlesztése, parkolók és
körforgalom tervezése és engedélyezteté
se.

3. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvólktlja a sr,erződéstórgyót képező, l,

pont szerinti engedélyez,ési
egyeztetések
és
éskiviteli tenlek elkésr,ítését
a sz,iikséges
(Köz'utak Tervezése)
e.ngedéLyeztetések
lefolytattisdvat, (tz Úr z-t'zol:zool
szabvdny, (lz ujdnlati felhfi,ds, a dokumentúció, a kiizbe,szerzé.gi
eljdrdssal
kapcsolatos okiratok, illetőleg a .ielen szerződéshezkapcsolódó egyébmellékletek
tarlalma szerint.
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6. Tervező köteles a
jogszabólyolcban,
példÍnyszómmal
benyújtani úgy,
kerülhessen:

tórgya szerinti terveket a szerződésbenésa
tervezésitevékenység
valamint a Megrendelő által meghatórozott tartalommal és
Megrendelőnek ótadni, illene az engedélyező hatósóghoz
hogy az engedélyezésieljórós 2009. július 31.ig leruÍrásra

o En gedéIyezési.kiv itelezési terv: szükséglet szerint
]7. Tervezőt a jelen szerződésben rneghatározott feladatok hibótlan és hiánytalan
teljesítéséért
összesen 3.500.000,. Ft + 20 E, ÁFA, azaz Hórommíllió.ö*zlúzezer
20
+
7o óltahÍnos forgalmi adó összegii tervezési díj illeti meg. Ennek
forint
megfelelően a tervezésidíj teljes bruttó összege: 4.200.000'. Ft, azaz Négymillió.
kettőslúzezerfortnt.
18' A teljesítésigazold,salapjún kiállíton rész,illene végszámlón szereplő teruezésidíj
összegét a Megrendelő Tervező 1l608004.00886400.08000a00 salmú
banlcszámldjdra az adlz'ós rendjér(ílszóIó 2008. évi XCIL törvény 36/A S-ban
követő 30 napon belüI ótutalja.
foglalt igazolós benyújtásút
eljárás megindulósdt követően,
Tem,ező részszómlátnyújthatbe az engedéIyezési
amely részszdmlána teljes tervezésidíj 80vo-aszerepelhet.
követően,
Tervező végszimlót nyújthatbe az építésiengedélyjogerőre emelkedését
amely végsaimldna teljes tervezésidíj 207o.aszerepelhet.
]9. Szerződő felek mególlapodnah hogy amenrryiben a szerződésbenfoglalt teljesítési
hatőridőt Tervező késedelmesenteljesíti, úgy naponta a jeg"vbanki alaplcamatnak
l<jtbérkent.
kötbért köteles fizetni naptári napi lr,ésedelmi
megfelelő lcésedelmi
4'

A szerződésegyébpontjai változatlanul érvénybenmaradnak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv,
vonatkozó egyébjogszabályok rendelkezéseiaz irányadók.

valamint a

után, mint kinyilvánított
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás ésközös értelmezés
akaratukkalmindenbenmegegyezot'jóváhagyó|ag a|áírtrák.

Pápa'2009.febnrárl3.

Teruező
Ellenjegyzem:
Pápa'2oo9.február l3.
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