
vÁr,LALKo z d'sl szup.ZŐo É s
I .  s ze r z ődésmódosí t á s

amely létrejött egyrészről Pápa Város onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fo u' |2.,
képviseletében: Dr. Kovács Zo|tán polgármester, bankszám|aszám,. oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
| |7 480 4 5 -| 5 429 4 1 0 ; adószám : I 5 429 4 | 0219) a továbbiakban, m int Megrend e|ő,

másrészről az Colas íltzrt. (Székhelye: l103 Budapest, Sibrik Miklós út 30., képviselője: Bányavári
Gábor, Nagy Lászlő; cégjegyzékszétma: 0|-|0-046637; bankszámlaszám.. 12001008-01188084-
00100009' adőszátm: |4904|34-2.42) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulírott helyen és
napon' az a|ábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

l. Megrendeló, mint ajánlatkérő 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 tárgyát és mennyiségét az ajánlati
felhívás 2. pontj ában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A p áp ai k e r é kp ár ílt- lt d I ó zat fej Ie s zt é s e I. r é s z

z. Megrendelő a közbeszerzési e|járásában benyújtott ajánlatokat megvizsgált4 egymással
összevetette, és dtintését 2010. október 4. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési
eljrírásban hozott döntése szerint aközbeszerzési eljrárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó
lett.

IL

A szerződés tárrya

3. A Kbt' 303. $.-nak megfelelően avá||a|kozási szerződés I0,37', és 38. pon$a a következők
szerint módosul:

Felek mególlapodnak abban, hog Vállalkozó jelen szerződésben vóIlak építesi
munkákat az alóbbi teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

Vórkert úti kerékpórút befejezési hatdridő: 20I0. november 25.

Fürdő utcai kerékpárút befejezési hatóridő: 201 l, óprilis 30.

WiIIaIkozó egl rész-szómla és egl végszámla benyújtósára jogosult az alábbiak szerint:

Rész-szómla (Vórkert tűti kerétEarút):.,.''.,...... ...... 28.320.230,- ft + ÁFA

Végszómla (Fürdő utcai kerékpórút) ,.'........ 6.891.292,- Ft + ÁFA

Végszámla akkor nyi1jtható be, ha VóIIaIkozó és Megrendelő a műszaki ótadás-ónételi
efóróst lebonyolította és az arra vonatkozójeglzőkanyv alóírasra kerüIt.
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4. A szerződés egyéb pondai változatlanul érvényben maradnak.

A je|en szerződésben nem szabáúyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozóegyébjogszabályok rendelkezés ei L irányadók. 
-- --. - .]

Jelen megállapodást a felek képviselőí e|olvasrás és közös értelmezés után, mint kinyilvánítotakarafu kka| mindenben megeryezőt, jóvráhagyóla'"iáile.

Pápa, 2}t}.november l9. ' ' , .,nsníüu;-
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Ellenjegyzem:

Kanozsainé Dr.

cor-ls{nat
1103 Budapest, SibÍlk MikbÚ ú| 30.

€ - .

w

2


