
vÁlLAL ro z a's I s Zup.zoni's
I I .  s zeÍződésmódosí t á s

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, adőszám: |5429410219) a továbbiakban, mint
Megrendelő, másrészről a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.
(székhelye: |0|2 Budapest' Logodi u. 62', cégegyzékszáma:01-09879168, adőszárrl: 13533885-2-4|,
bankszámlaszéttrl: 117|3005-20395047) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|írott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

I.
Előzmények

1. Megrendelő, mint aján|atkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része a|apján egyszeru közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljarás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás térgyát és mennyiségét az
ajánlati felhívás 2. pontjában határoztamegaz alábbiak szerint:

Az AROP-I.A.2 jelűí ,,A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése,, címíí pdlydzat
megvalósítdsához kapcsolódó szakértői tanúcsadói és képzési szolgúltatások elldtdsa a

dokumentóció szerint

2. Megrendelő a kozbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2009. március 11. napján kihirdette. Megrendelő kozbeszerzési
eljarásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a szakértői tanácsadói
szo|gá|tatások ellátása terén - a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

il.
A szerződés tárgya

3. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX.
törvény (Kbt.) 303. $-ára figyelemmel a vállalkozási szerződés 6.l. pontja a következők szerint
módosul:

,,3.]. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának
napján lép hatályba, és 20]0. augusztus 30-ig tart'''

4. A szetződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai vá|tozat|anul érvényben maradnak.

5. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelke zései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyólag u'u'nt}.'uu..,,tP.TÍ9,,1.l* 
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Ellenjegyzem:

Kanozsainé dr. Mária
jegyzó

Pápa,2010.június 10.

Vállalkozó
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