
VALLALKOZASI  SZERZOD E  S

I .  s ze r z ődésmódosí t á s

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1 1 74 8045 - 1 5 429 4 | 0 ; adőszám: | 5 429 4 1 02 19) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Szanyépszer I(ft. (Székhelye: 9317 Szany, Kis u. 18., képviselői: osztrovszky Péter,
cégiegyzékszáma: Cg. 08-09-002642; bankszámlaszám: 10101054-57045300.01000009, adőszám:
10747838-2-08) a továbbiakban, mint VáIlalkozó között az a|u|irott helyen és napon, az alátbbi
feltételek szerint:

L

Blőzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapjrán gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljrárás tángyát és mennyiségét
az ajénlattételi felhívás 2. pontjában határozta meg'

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Közoktatási Infrastruktúrafejlesztése keretében megvalósítandó óvoda-rekonstrukció

2. Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, erymással
összevetette, és döntését 2009. május 22, napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt' 303. $.-nak megfelelően a vá||a|kozási szerződés 10. pontja a következők szerint
módosul:

10. Felek megállapodnak abban, hogl Vállalkozó jelen szerződésben vóllalt építési
munkákat az ajónlatóbanfoglalt tef esítési ütemezés szerint elvégzi,

A kivitelezés műszaki átadósa megkezdésének határideje (a tovóbbiakban: befejezési
hatóridő:

Csókai tagóvoda esetében : 2009. 08, 3 0.

Erzsébenórosi tagóvoda esetében: 2009.09. 30.

Tókert tagóvoda esetében: 2 009, 1 0. 3 0.



A szerzödés eryéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkoá
eryéb jogszabályok rendelkezesei az bányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselöi elolvasás és köz<is értelmezes uüán, mint kinyilvrínított
akaratukkal mindenben megegyezőt j óvártraryólag a|áÁrták'.
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