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T E R v E Z É s I s' Z E R z ó n É s
l. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészrill Pápa Város önkormányzata (székhelye:8500 Pápa. Fö u. 1?,,
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán polgármester,bankszámlaszám:oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1i748045-t54294|0;adószám:|54?94|0219)atovábbiakban,mintN1egrende|ő,
másrészrőla VIADUKT ÉpítőÍpariTervező, Kereskedelmi ésSzotgáltató Kft. (Székhelye:9024
Győr, Baross G. u. 6l.63., képviselője:Kovacsics Zoltan és ifj. Kovács Tamás ügyvezető;
cégjegyzékszátma:
Cg, 08-09-00l712; bankszámlaszám: 1l608004-00886400-08000000'adószám:
10456787-2-08a továbbiakban,mint Tervező között az alulírotthelyen ésnapon' az alábbi feltételek
szerint:
L
Előzmények
í

t.

Megrendeló, mint ajánlatkérőa közbeszerzésekr.őlszóló 2003. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.,; 4. részealapján egyszerű kozbeszerzésieljárást (a továbbiakban:
közbeszerzésieljárás)folytatonle. Megrendelóa közbeszerzésieljárás tárgyátésmennyiségét
az ajánlatit.elhívás2. pontjábanhatiíroztameg.
A beszerzés
tárgyaésnrennyisége:
Tókert utca - Szabadsdg utca - Gróf útfejlesztésénektervezése

z.

Megrendeló a közbeszerzésieljárásában benyújtottajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette'és döntését
2008. novernberl 3. napján kihirdette.Megrendeloközbeszerzési
eljárásbanhozottdöntéseszerinta kozbeszerzési
eljiírásbana tlyertesajánlattevóTervezó lett.
It.

3.

A szerződéstárgya
A Kbt.303. $.-nakmegfelelóena vállalkozásiszerzidésl.,3..6., 18. és 19. pontjaia
következők szednt módosulnak:
q közbeszerzésekrőlszól(l 2003. év,iCXXIX. tiirvény
I . Megrendelő, mittt ajúnlcttkérő
(ct tovcibbiakban: Kbt.) 4. része alapjtín eg.,-sz'erűközbeszerz'ési eljúrcíst1a
tovtibbiakban: köibe'sierzési eljtirús)folyfutott le. Megrendelő a közbe.szerzési
eljcírtÍs
túrgvúté.snlennl,i,ségét
uz ujánlati felhívtis 2. potttjcíbanh(ltlíroztumeg. A
besr'erzéstórgyct és mennyisége:Tókert utca - Szabadsóg utca . Gróf út
fej le sztósén ek tervezó se és engedélyeztetése.
Megrendelő megrendeli, Terve:,őpedig elv,cÍllaljct
a s:erződé,stórgyrit képező, l.
pclttts:,erintiengedélyez'ési
és
és kiv,ite|iteruekelkész'ítését
a s:,iikséges
egy-eztetések
tefotyratdstív,al,
engeclélyezterések
az, Úr 2-1,20]:2004 (Kö7utak Tervezése)
szabvátty, az ujcínlati felhh,d.s, ct dokuntentúc:ió,a kijzbeszerzési eljc|irrissal
kapcsolztos okiratok, illetőIeg a .ielett szerződéshez,
kctpcsolódó egyébnrcllékletek
tqrtalrnaszerint.

6. Tervező köteles a tervezésitevékenység
tórgya,rzerinti terueketa szerződésbenésa
jogszabdlyolrban, valamint a Megrendelő által meghatórozott tar.talommal és
péIdónyszómmal Megrendelőnek ótadni, ílletve az engedélyező hatósóghoz
benyújtani úgy, hogy ai engedéIyeiésieljárás 2009. július 31.ig lezórdsra
kerülhessen:
o Engedélyezési-kivitelezési
terv: szüluéglet szerint
l8. A teljesítésigazolásalapjdn kióIlított rész,illene végszómldnszereplri tervezésidíj
összegét a Megrendelő Teruező l ]608004-00886400-08000000 szcímú
bankszámlójára az adózós rendjéről szóló 2008, évi XCII. törvény 36/A S-ban
krjvető30 napon belüI dtutalia.
foglalt igazolás benyújtcísdt
Tervező részszcímldt
nyújthatbe az engedéIyezési
efdrds megindulóscítkövetően,
amel.l résuzómtón a teljes tervezésidíj B}?o-ctszerepelhet.
Tervező végsaimlót nyújthatbe az építési
engedélyjogerőre emelkedését
követően,
amely végszámlána teljes tervezésidíj 20?o-aszerepelhet'
]9. Szerződő felek megállapodnah hogy amennyibena szerződésbenfoglalt teljesítési
hatóridőt Tervező késedelnesenteljesíti,tigy naponta a jegybanki alapkamatnak
megfelelő késedelmikatbértköteles.fizetni naptdri napi késedelmikötbérként.
4.

A szerzödésegyébpondai változatlanul érvényben
maradnak.
A jelen szerzódésbennem szabályozott kérdésekbena Polgríri Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyébjogszabályok rendelkezéseiaz irányadók.
Jelen megállapodásta felek képviselői elolvasás ésközös értelmezés
után, mint kinyilvánított
akaratukkalmindenbenmegegyezöt, jóváhagyólag aláírták'

Pápa,2009.februrír
13.

Tervezö

Ellenjegyzem:
Pápa,2009,febnrár l3.
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