
vÁLLAL KozÁsI s  ZrnzooÉs
I .  s z  e r z ődésmódosí t á s

amely létrejött egyrészrő| Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.,
kepviseletében: Dr. Kovács Zoltán polgármester, adőszám: 15429410219, bankszénriaszinl:
1 1 7 4804 5 - 1 5 429 4 I 0) a továbbiakb an, mint Megren d elő,

másrészről a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (székhelye: 1148 Budapest,
Nagy Lajos király vtja 1-9., oM az.: FI33842, adőszám: 18172636-2-42' balkszán|aszátm:
10300002-20116479-00003285) a továbbiakban, mint Vátlalkozó között az a|ulírotthelyen és
napon' az a|ábbt' feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő aközbeszerzésekről sző|ő 2003. évi C)CilX. t<irvény (a

továbbiakban: Kbt.) 4. része a\apjan egyszerúközbeszerzési eljarást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljarás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljarás tárgyén és
mennyiség ét az ajénlati felhívás 2. pontjábanhatároztameg aZ alábbiak szerint:

,qz Ánop-I.A.2 jelűí ,,A polgdrmesteri hivatalok szervezetfejlesztése,, címíí ptÍIyázat
meglalósításához kapcsolódtí szakértőí tandcsadói és képzési szolgóltatúsok ellátósa

a dokumentáció szerínt

2. Megrendelő a kozbeszerzési e|jarásában benyújtott ajánlatokat megvizsgá|ta,
egymással összevetette, és döntését 2009. március 11. napján kihirdette. Megrendelő
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint aközbeszerzési eljarásbarr- a képzési
szolgá|tatások ellátása terén - a nyertes ajanlattevő Vállalkozó lett.

il.

A szerződés tárgya

3. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a kozbeszerzésekről sző|ő, többször
módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. $-nak megfelelően, figyelemmel a
2009. évi XXXV. törvénnyel módosított, az á|talános forgalmi adóról sző|ő 2007. évj
CXXVII törvény 82.,83. $-ára a vállalkozási szerződés 3.1' pontja a következők
szerint módosul:

,,3, 1 . Váttalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes karú, .hatóridőben történ(j
megvalósításának esetére bruttó 5.040.000-, Ft, azaz otmillió-negyvenezer

forint összegű vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:



2

nettó 5ő0.000 Ft + ÁÍo, azaz otszazhatvanezerforint + Áfa osszegű vóllallrozósi
díj, melyrőI szóló számlát Vállalkozó 2009' június 30-ig kiállította; .

nettó 3.494.400 Ft, + Áfa, azaz Hárommillió-négszazkilencvennég1tezer-
négtszáz forint + AÍa összegű vállallrpzási díj, melyről szóló részszámlálrat
figlelemmel jelen szerződés 3.j. pontjában foglaltalra, Vállalkozó 2009, július
I-jét kÖvetően állítja ki.''

4. A szerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul érvényben
maradnak.

5. A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
valamint a v onatkozó egyéb j o gszabrílyok rendelkez éset az iranyadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasas és közös értelmezés után,
kinyilvanított akarafukkal mindenben megegy ezőt, jóv áútagy ő|ag a|álrták.

P ápa, 2009. augusztus 3 1.
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