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amely léhejött eg1nészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. |2.'
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszámtaszátm: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
1 1 748045- 1 5 429 4101' adószám: | 5429410219) a továbbiakban, mint Megrende|ő,

másrészről a Magyar Aszfalt Kft (Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi itt35-37., képviselője: Kovács
Imre és Somogyi Lajos cégjegyzékszáma: 01.09.468764; bankszám|aszám: I|794008-20529365-
00000000' adőszám: 12141867-4-44\ a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alu|írott helyen és
napon' az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

l. Megrendelőo mint aján|atkérő a közbeszerzésekről sző|ő 2003 ' évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyéú és mennyiségét az ajánlati
felhívás 2. pontjában határozta me g,

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pópa, Margaréta utca íttépítés 1683 m2

Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott aján|atokat megvizsgá|ta, egymással
összevetette, és döntését 2009. október 2, napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint aközbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

u.
A szerződés tárgya

3. A Kbt' 303. $.-nak megfelelően a vá||a|kozási szerződés 10. 36., 38., és 40. pontja a
következők szerint módosul:

I0, Felek megóIlapodnak abban, hog Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési
munkókat az alóbbiakbanfoglalt tef esítési ütemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés műszaki átadósa megkezdésének határideje az útépítés, útcsatlakozások,
parkolók esetében: 2009. november 16. (a továbbiakban', befejezési határidő)'

A kivitelezés miiszaki átadósa megkezdésének határideje a távközlési kabel és alma
kiváltósónakkörnyezetében: 2010. dprílis 30. (atovábbiakban: befejezési hatóridő),

VóIlalkozó előteljesítésre kizárólag a Megrendelővel kötött küIön mególlapodás szerint
jogosult.



36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatdrozott feladatok hibótlan és hiónytalan
tef esítéséért összesen 12.815.444,- Ft + 25 % AFA, azaz Tizenkettőmillió.
nyolcsztÍztízenötezer-néglsztÍzneglvennégsl forint + 25 % óltalónos forgalmi adó
összegű vállalkozasi díj illeti meg' Ennek megfelelően a vóllalkozósi díj teljes bruttó
összege: 16.019.306,- Ft, azaz Tizenhatmillió-tizenkilencezer-hdromszdzhat forint
átalónyar'

VóIlalkozó részszómla benyújtására teljesítésigazolast követően Megrendelő
egtetértésével az alóbbiak szerint j ogosult:

]. rész-számla: 1I.677,995, ft + ÁFA az útépítés, útcsatlakozások, parkolók
befejezését követően

2.vég-számla: 1,137.450, pt + Áp.l a tavközlési lcábel és akna kiváttósónak
körny e z e t é b en az út c s atl ako z ós b efej e z é s é t köv et ő en

A teljesítés igazolás alapján kióIlított rész-, illetve végszómlón szereplő összeget a
Megrendelő Vdllalkozó 11794008-20529365-00000000 szómú banlrszómlájára űz
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. s (6) bekezdésében foglaltaknt
figlelembe véve 30 napon belüI átutalja.

A szerződés egyéb pontjai vá|tozat|anul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó
egyéb j ogszabályok rendelkezés ei az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegy ezőt. j óváhagyól ag aláírták'

38.

4.


