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amely léhejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámlaszám: oTP Bank
| | 7 480 4 5 -| 5 429 4 1 0 : adőszám: 1 5 429 4 I 02 |9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

Pápa, Fő
Rt. Pápai

u. 12.,
Fiókja

másrészről a Magyar Aszfalt Ifft (Székhelye: ll35 Budapest' Szegedi tú35-37., képviselője: Kovács
Imre és Somogyi Lajos cégjegyzékszáma: 0l-09-468764; bankszám|aszátm: ||794008-20529365-
00000000' adószám: 12141867444) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az a|u|irott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

l .

I.

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) a|apján nyílt ktizbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbe szerzési eljárás térgyát és mennyisé gét az aján|ati
felhívás 2. pontjában határoáa meg.

A beszerzés tfugya és mennyisége:

Pópa, otaa* utca burkolatfetújítósa 3880 m2

Megrendelő a közbeszerzési e|jénásában benyújtott ajánlatokat megvizsgá|ta, egymással
összevetette, és döntését 2009. október 2. napjén kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint aközbeszerzési eljrárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

il.

A szerződés tárrgya

3. A Kbt. 303. $.-nak megfelelően avá||a|kozási szerződés 36,,37. és 39. pontja a következők
szerint módosul:

36' VáIlalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibótlan és hiánytalan
teljesítéséért összesen 19.303.576,- Ft + 25 % ÁFA, azaz Tizenkilencmillió-
hóromszazháromezer - ötszazhetvenhat forint + 25 % általónos forgalmi adó összegíi
vóllalkozasi díj illeti meg. Ennek megfelelően a vóIlalkozósi díj teljes bruttó összege:
24' 129.470,- Ft, azaz Húszonnégmillió-egszazhuszonkilencezer-néglszózhemen forint
átalónyór'

37. YóIlalkozó részszómla benyújtasára Megrendelő egyetértésével jogosult'

z.
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39, A teljesítés igazoltis alapjón kióútított rész-, ilktve^végszómlm szereplő összeget aMegrendelő Willalkozó. 
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azadózós rendjéről szóIó 2003. 
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4. A szerződés egyéb pondai vá|tozat|anul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozóeryéb jogszabályok rendelkezései i tranyadtk.

Jelen megál|apodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés utián, mint kinyilvránítottakarafu kkalmindenben^"g"gy"iől,:o""r'"syJüg"iáíia.

Pápa, 2009. november 1 0. ua
Vállalk

Ellenjegyzem:

Pápa, 2009. november 1 0.
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