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TERvEZÉsI  yZERZonÉs

II .  s  ze rző  désmódosí tás

amely létrejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2',
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1 l748045-l5429410; adőszám: |54294|02|9) a továbbiakban, mint Megrende|ő'

másrészről a VIADUKT Építőipari Tervező, Kereskede|mi és Szolgá|tató Kft. (Székhelye: 9024
Győr, Baross G. u. 6|-63', képvise|ője: Kovacsics Zo|tán és ifi. Kovács Tamás ügyvezetó;
cégjegyzékszáma.. Cg. 08-09-001712; bankszámlaszám: 11608004.00886400-08000000, adőszám:
|0456,187-2.08 a továbbiakban, mint Tervező közott az a\u|irott he|yen és napon, az a|ábbi feltételek
szerint:

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része a|apján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét
az aján|ati fe|hívás 2. pontjában határozta meg'

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Tókert utca _ Szabadság utca _ Gróf ítt fejlesztésének temezése

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
cisszevetette, és döntését 2008. november 13' napján kihirdette. Megrende|o közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes aján|attevó Tervező lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. $..nak megfele|ően avá||a|kozási szerződés 6.,17. és l8.. pontjai a következők
szerint módosulnak:

6. Tervező köteles a tervezési tevékenység tórgta szerinti terveket a szerződésben és a
jogszabályokban, valamint a Megrendelő dltal meghatározott tartalommal és
példónyszómmal Megrendelőnek ótadni, illetve az engedélyező hatósághoz
benyújtani:

. EngedéIyezési-kivitelezési terv: szülcséglet szerint

17, Tervezőt a jelen szerződésben meghatórozott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítéséérÍ összesen bruttó 3.720.000'- Ft, azaz Hórommillió.hétsztÍzhítszezer

forint Íervezési díj illeti meg.

18. A teljesítésigazolas alapjdn kiáIlított rész, illetve végszdmlón szereplő tervezési díj
összegét a Megrendelő Tervező 1 ]608004-00886400.08000000 számú
bankszámlájára az adózás rendjérőI szóló 2008. évi XCII' törvény 36/A $-ban
foglalt igazolós benyújtását kÖvető 30 napon belül átutalja.
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Tervező részszómldt nyújthat be az engedélyezési eljdrós megindulásót lajvetően,
amely részszdmlón a teljes tervezési díj 80%-a szerepe|het'

Tervező végszómlót r,yújthat be az engedélyezési eljóras jogerős lezdrdsdt kijvetően,
amely végszámlón a teljes tervezési díj 20%-a szerepelhet,

4' A szerződés egyéb pontjai vá|tozat|anul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek képviselői elo|vasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyól ag a|áírtátk.

Pátpa,2009.
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