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amely létr.ejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 1z.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám.. oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1l748045-l54294|0; adószám: |54294102|9) a továbbiakban' mint Megrendelií,

másrészről a Swiete|sky Magyarország Kft. (Székhelye: 9800 Vasvár, Csörnöc u. 5., képviselói:
Molniír Lászlő és Skultéty István, cégjegyzékszáma: Cg.0l-09-897738; bankszámlaszám: 10300002-
|04||4|.7-4902001"7, adószám: 14300321-z-44) a továbbiakban, mint Vá|Ia|koző között az alulírott
helyen és napon' az alábbi feltételek szerint:

I.

E|őzmények

l. Megrendeló, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekrol szó|ó 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerú kÓzbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
kozbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét
az alánlati felhívás 2' pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pápa, Honvéd utca 0+149 _ 0+243,35 km szelvétryek közötti szakasz építése 94,j5 m
h o s s zb an útc s atlako zas o k, p ar k o lti k é s gardzs e l (ít e r e k kialakít á s áv al

z. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
öSszevetette, és döntését 2009. február 23' napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljrírásban hozott döntése szerint a kozbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevó Vállalkozó
lett.

il.

A szerződés tárgya

3. A Kbt' 303. $.-nak megfelelően a vá|Ia|kozási szerzóclés l0. és 38.. pontjai a kovetkezők
szerint módosulnak:

]0. Felek megdllctpodnak abbcm, hrlgv Vóllalkozó jelen .szerz,őtlésben vúllalt építési
munk'ákat az ajdnlatcÍban,|bglalt teljesítési ütemezé's ',z,erint elv'égzi.

A kivite|ez,és m{iszclki dtadásct megkezdésének hatúrideje aZ útépítés,
útc,satlakoztisok, pctrkolók esetében: 2009. dprilis 30. (a tovdbbiakbtm: bejbjezé'si
hatririclii).

A killitelezés míiszaki átadása megkezdésének hattirideje a garázselőterek eSetében:
2009. júnias 10, (u továbbiakban: befejezé,si határid(i).

VóIlalkozó elí'íteljesítésre kizórólag a Meg,rendelíjvel kötött külön megállapodtis
szerint jogosult.

38. Vállalkozó e7y részszámla és eqy végszdmla ben'vújtúsára jogosult
t e lj e sít é s i g azo I,ós t köv e t ő en az al db b iak s z'e rint :
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Vóllalkozó részszómlót nyújthat be az útépítés, útcsatlakoaisok, parkolók befejezését
követően, amely részszómldn a teljes vóllalkozósi díj 907o-a szerepelhet.

Vóllalkozó végsaimlót nyújthat be a garázselőterek befejezését lu)vetően, amel1
részszómlón a teljes vóllalkozási díj I)vo-a szerepelhet.

4. A szerzodés egyéb pondai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerzódésben nem szabá|yozoit kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselöi elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezot, j óváhagyól ag a|áírtÁk.

Pápa,2009. április 29'

Ellenjegyzem:

Pápa,2009, ápri|is29.
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Kanozsainé Dr. {et Mária
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