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amely létrejött egyrészrőI Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
kepviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgrírmester, bankszámlaszátm:. oTP Bank Nyrt. Pápai
Fiókj a I I7 48045. | 5 429 4 | 0 ; adőszátm: | 5 429 41 02l 9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről azEU 2002KÍt. (Székhelye: |037 Budapest, Szepvölgyi ii 57-6I.) képviselője:
Gajda Tibor ügyvezető; cégjegyzékszátma: 0l 09 905323; bankszrámlaszéml: |20|0374-
00276|78-0010004 aőőszémt |447|768-2-4|) a továbbiakban, mint Vállalkozó kozott az
alulírott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:
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Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőIő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapjrín egyszeni közbeszerzési eljarást (a továbbiakban:
kozbeszerzési eljarás) folytatott le. Megrendelő a kozbeszerzési eljarás targyát és
mennyiségét az aján|ati felhívás 2. pontjában határoztameg.

Abeszerzés targya és mennyisége:

A Pópaí Eszterhá.zy Kastély rekonstrukcíójóra Írónyuló, a Közép-Dunánnlí operatív
Program keretében meglalósuló projekt javaslatónak részletes kidolgozósa

keretében a megvalósíthatósági tanulmóny elkészítése. A megvalósíthatóságí
tanulmónynak be kell mutatnía a projekt pénziigúfenntarthatóságát, a jövedelem.

termelő képességét, az UMFT indikdtor rendszerébe való illeszkedését, valamínt
tartalmaznía kell a kiiltség-haszon elemzést (Cost Benefit Analysís).

Megrendelő a közbeszerzési eljarásában benyújtott ajanlatokat megvizsgálta,
egymással összevetette, és döntését 2009. április 20. napjan kihirdette. Megrendelő
közbeszerzési eljarásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljrárásban a nyertes
aj ánlattevő Vállalkozó lett.

il.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. $.-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 2.2. pontja a következők
szerint módosul:

2.2. Vállalkozó vállalja, hog,l a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
megvalósíthatósági tanulmányt 2009. év júníus hó 20. napjáig összeállítja és
Megrendelő részére ótadja.
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4. Aszeruődés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabáiyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
valamint a vonatkozó eryéb jogszabályok rendelkezéset az irárryadók.

Jelen megállapodrást a felek képviselői elolvasas és közös értelmezés utiín, mint
kinyilvanított akaratukkal mindenben megegyezőt, Jővéhagyólag aláÍrták.
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