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TERVEZÉSI  sZERZ lDÉs

| .  s z e r z ődésmódos í t á s

ame|y |étrejött egyrészrő| a Mezei Építész Műhe|y Bt. (8500 Pápa, Eötvös u. 24' Cg, szám: 19{!508624
AdTszám: 2u6,|78o.3.19) képvise|etében Mezei Lász|ó üz|etvezető és Timpanon Építésziroda képviseletében
Németh Csaba egyéni vál|a|kozó (8500 Pápa' Rákóczi u. 26. Adószám:62476975-2.39) (továbbiakban Tervezók)
másrésá Pápa Város tnkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.) (továbbiakban Megrende|ő) között az alábbi
feltéte|ek kikötéséve| és e|fogadása m el |ett:

t .

Előzmények

Megrende|ó' mint aján|atkérő a közbeszezésekrő| szó|ó 2003. évi CXX|X. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
125.s. (2) bek. b) pont a|apján hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos közbeszezési e|járást (a továbbiakban:
közbeszezési e|járás) fo|ytatott |e. Megrende|ő a közbeszezési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlaü
felhívás 4. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége: Fő tér közterület rehabilitiáció engedélyezési terveinek elkészítése.

Megrende|ö közbeszezési e|járásban hozott döntése szerint a közbeszezési e|járásban a nyertes
aján|attevók Tervezők |ettek.

il.

A szerződés tárgya

A Kbt. 303. $..nak megfe|e|óen a 2009. éviXXXV. törvénnye| módosított, az á|talános forga|mi adÓró| szT|ó
2@7. évi CXVI| törvény 82.' 83. $-a a|apján a vál|a|kozási szeződés 11. pontja a következók szerint
módosu|:

I I. A felsotolt munkarészek elkészítésének teruezési díja:

Árn zsy.:
10.830.W,-Ft

2.707.ilO,- Ft

2.

3.

tsszesen;

5' A szezódés egyéb pontjai vá|tozat|anu| érvényben maradnak.

13.537.5@,- Ft

A ielen szeaódésben nem szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyv, va|amint a vonatkozó egyéb
jogszabá|yok rendelkezései az irányadók'

Jelen megál|apodást a felek képvise|ói e|o|vasás és közös érte|mezés után, mint kinyi|vánitott akaratukkal
mindenben megegyezót, jóváhagyó|ag aláírták.

Pápa' 2009. jú|ius 27.

Tervezők

Ellenjegyzem:

Pápa' 2009' jú|ius 27.

Németh Csaba
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