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TERvBzÉsr sZERzŐoÉs
II. s zerződésmódosítás

amely létrejött egyrészrő|Pápa Város onkormányzata (székhelye:8500 Pápa, Fő u. 7z.,
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán po|gármester,
bankszám|aszám..
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
mintMegrendelő,
l 1748045-l 5 4294|0;adószám:| 54294|02|9)a továbbiakban,
9024
másrészrőla VIADUKT ÉpítőipariTervező, KereskedelmiésSzo|gáltatóKft. (Székhelye:
Győr, Baross G. u. 6|.63', képviselője:Kovacsics Zo|tán és it. Kovács Tamás úgyvezető;
adőszám:
cégjegyzékszáma:
Cg. 08-09-001712;'
bankszám|aszám:
11608004-00886400-08000000'
|0456787-2-08
a továbbiakban,mint Tervező közótt az a|u|írott
he|yenésnapon,az a|ábbife|tételek
szerint:
I.
Előzmények
l.

Megrendelő, mint aján|atkérőa közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4' része a|apján egyszerű közbeszerzési e|járást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott |e. Megrende|ó a közbeszerzési eljárás tárgyát ésmennyiségét
az aj án|ati fe l hívás 2. pontjáb an határozta meg.
A beszerzéstárgya ésmennyisége:
Vdrkert utca (Győri út_ GróÍ út)_ Vajda lakótelep kerékpdrítt tervezése

2.

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtottaján|atokat megvizsgálta, egymássa|
cisszevetette,és döntését2008. november 13. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásbanhozott döntéseszerint a közbeszerzésieljárásbana nyertesajánlattevőTervező lett.

il.
A szerződéstárgya
3.

A Kbt.303. $.-nakmegfele|ően
6., 17.és18.pontjaia következők
avá||a|kozási
szerződés
szerintmódosulnak:
tórgla szerinti terveket a szerződésbenésa
6. Tervező kateles a tervezésitevékenység
jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal és
példányszámmal Megrendelőnek átadni, illetve az engedélyező hatósóghoz
benyújtani:
o Enge délyezé
s i.kivite lezési terv,,szükséglet szerint
]7. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibótlan és hiánytalan
tef esítéséért
Összesenbruttó 3,240.000,- Ft, azaz Hdrommillió.kétszdznegyvenezer
Összegű
teryezésidíj illeti meg,
forint
18. A teljesítésigazoldsalapjdn kiállított rész, illene végszámlán szereplő tervezésidíj
osszegét a
Megrendelő
Tervező l 1ő08004-00886400.08000000 számú
az
adózás
rendjéről
bankszámlájára
szóló 2008, évi XCII. tÖrvény 36/A $-ban
foglalt igazolás benyújtásótkövető 30 napon belal űutalia.
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Teryező részszámlát nyújthat be az engedéIyezésieljárás megindulásdt követően,
amely részszómlón a tef es tervezésidíj 80%-a szerepelhet.
Tervező végszámlót nyújthat be az engedéIyezésiefórás jogerős lezórósót követően,
amely végszdmldn a teljes tervezésidíj 20%-a szerepelhet.
A szerződésegyébpontjai változatlanul érvénybenmaradnak.

A jelen szerződésbennem szabáiyozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozóegyébjogszabályokrendelkezései
az irányadők.
Jelen megáIlapodásta felek képviselőielo|vasásésközös értelmezés
utrín,mint kinyilvránított
akaratukkalmindenbenmegegyezőt,jóvráhagyólag a|áírták.
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