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I .  s z e r z ó désmódo s í t á s

amely létrejött egyrészrol Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Ftl u. I2',
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
11748045-l54294|0; adósziím: 154294|0219) a továbbiakban, mint Megrende|ő,

másrészről a VIADUKT EpítőÍpari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáttató Kft. (Székhelye: 9024
Győr, Baross G' u. 6|-63., képviselóje: Kovacsics Zo|tán és i{. Kovács Tamás ügyvezető;
cégjegyzékszá,rna: Cg. 08.09.001712; bankszámlaszám: 11608004-00886400-08000000, adószám:
10456787-2-08 a továbbiakban, mint Tervező között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
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I.

Előzmények

Megrendeló, mint ajánlatkéró a közbeszerzésekról szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban; Kbt') 4. része alapján egyszerti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelo a közbeszerzési e|járás tárgyát és mennyiségét
azaján|ati felhívás 2. pontjában határ.ozta meg'

A beszerzés tfugya és mennyisége:

Várkert ufua (Győri út - Gróf út) - Vajda lakótelep kerékpiírút tervezése

Megrendelő a közbeszerzési e|jarásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2008. november 13. napján kihirdette. Megrendeli közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyeftes ajánlattevő Tervező lett.

It.

A szerződés tárgya

3' A Kbt.303. $..nak megfelelöen a válla|kozási szerződés 1.,:3., ó', l8. és 19. pondai a
következők szerint módosulnak:

Megrendelő, mint ajónlatkérő a közbeszerzésekről szók1 2003. évi CXXIX' törvéruy
(a trlvóbbiakban: Kbt.) 4. része alapjón egyszeríi közbeszerzési eljúrást (a
tovóbbiakban: közbeszerzési eljárós) folytatott Ie. Megrendelő a közbeszerzési
eljórús túrgydt és mennyi,ségét az ajónlati felhívús 2. pontjúban határozta meg, A
beszerzés tórgya és rnennyisége: Vórkert atca (Győrí út _ GróÍ út) - Vajda
lakóte lep ke r é kpórút t erv e zé s e é s e n g e d ély ezt et é s e.

Megrendelő megrendeli, Ten,ező pedig elvdllalja a sierződés tárgyát képező, I.
pont szerinti engedélyez,ési és kiviteli ten,ek elkész,ítését ct sz,ükség,es eqyeztetések és
engedélyeztetések lefolytatúsál,al, az Úr z-t,zot:zoo+ (Közutak Tervezése)
szabvóny, az ajónlati felhh,ds, a dokumentúció, a közbeszerzési eljúrússal
ktlpcsol.atos tlkiratok, illetőIeg a jelen szera5déshez kapt:solódó egyéb mellékletek
lartahna szerint.
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6' Tervező köteles a tervezési tevékenység tdrgya szerinti terveket a szerződésben és a
jogszabáIyokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal és
példányszómmal Megrendelőnek dtadni, illene az engedélyező hatósdghoz
benyújtanÍ úgy, hogy az engedélyezési eljdrds 2009. júIius 31.íg lezórásra
kerülhessen..

o En 8 e dé' Iy e zé s i. kiv it e le zé s i t e rv : s zül<s é g l et s ze rint

18. A teljesítésigazolós alapjón kidllított rész illewe végszdmlón szereplő tervezési díj
ijsszegét a Megrendelő Tervező 1I60800/.00886400-08uffi00 szómú
banlcszómlójára az adózós rendjéről szóló 2008. évi XCil. törvény 36/A $.ban
foglalt igazoWs benyújtásót kijvető 30 napon belül dtutalja.

Tervező résaszámlót nyújthat be az engedéIyezési eljórds megindulósát követően,
arnely résuzórnlőn a teljes tervezési dÍj B07o.a szerepelhet.

Tervező végszómWt nyújthat be az építési engedély jogerőre emellecdését kiivetően,
amely végszómldn a teljes tervezési díj 207o.a szerepelhet,

]9. Szerződő felek megállapoúlalc, hogy amennyiben a szerződésben foglalt teljesítési
hatórtdőt Tervező késedeltnesen teljesíti, úgv naponta a jegybanki alaplamatnak
megfelelő l<ésedelmi kiitbért kiiteles fizetni naptóri napi késedelmi k)tbérlrcnt.

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabrályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezöt, jóváhagyól ag a|6ítták.
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