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SZERZŐnÉ S
II. s zerződés módosítás

|mely létrejÖtt egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 pápa, Fő u. 12.,
képviseletében: Dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja
L1148045-15429410-|0220003; adószám: l54294l02l9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről az Colas ÚtZrt. (Székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30., képviselóje: Bányavári
Gábor Nagy LászlŐl' cégiegyzékszáma: 01-10-046637; bankszámlaszám: 12001008-01l88084-
00100009, adőszám: 14904134-2-42) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulirott helyen és
napon, az alábbi feltételek szerint:

L
Előzmények

1. MegrendelŐ, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőlő 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. pontjában határozta meg.

A beszerzés árgya és mennyisége:

A pópai kerékpár út-húlózat fej lesztés e I. rész

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgált4 egymással
Összevetette, és döntését 2010. október 4. napján kihirdette. Megren<ielő kőzbeszerzési
eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyefteJ ajánlattevő Vállalkozó
lett.

u.
A szerződés tárgya

3, A Kbt. 303. §.-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 10., 17.,36.,37.,38. és 42. pontja a
következők szerint módosul :

Felek megállapodnak abban, hog Vállalkozó jelen szerződésben vállatt építési
munkákat az alóbbi teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

Várkert úti kerékpdrút befejezési határidő: 20]0, november 25.

Fürdő utcai kerékpárút befejezési határidő: 20It. május 19.

Megrendelő által a kapcsolattartásrc kijelölt személy:

Molnár István, Heizer Zoltán, Pongrácz Barbara

Vállalkozót a jelen szerződésben meghatdrozott feladatok hibátlan és hiánytalan
teljesítéséért összesen 34.852.271,- Ft + 25% ÁFA, azaz Harmincnégymillió-
nyolcszázötvenkettőezer-kétszázhenenegl forint + 25% általános forgalmi adó összegű
vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege:
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43,565,339,- Ft, azaz NegYvenhárommillió-ötszazhatvanötezer-háromszázharminckilenc
forint átalányár.

Vállalkozó egl rész-számla és egl végszámta benyújtására jogosult az alábbiak szerint;
Rész-számla (Várkert úti kerékparút):............. ...,. 28.320.230,- Ft + Ár,a
Végszámla (Fürdő utcai kerékpárút) .......... 6.532.041,- ft + ÁFA
Ré s z -s z áml a t e lj e s íté s i gaz ol ás t kjv e t ő en nyúj that ó b e.

VYS;szlmla akkor nyújtható be, ha Yállalkozó és Megrendelő a műszaki átadás-átvételi
eljárást lebonyolította és a az arra vonatkozójegyző[anyv aláírásra került.

|zerlŐdő felek megáIla7odnak, hogy amennyiben ajánlatában foglalt teljesítési
hatdridőt a Vállalkozó késedelmesen Úiliesíti, úgy naponía a bruttó vailáósr assieg 5%-
nak megfelelŐ, azaz 2.178.267,- Ft késedelűt katbért köteles fizetni napúrí napi
késedelmi katbérként.

A szerződés egyéb pon§ai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a ptk., valamint a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállaPodrást a felek képviselői elolvasas és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megeryezőt, jőváhagy őtag aláírták.
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Pápa,201l.

Ellenjegyzem:

Pápa,2011. április 28.

vállalkozó

cOLAs ÚT Zrt.
1103 BuCapest, Sibrik Miklós rlt 30.
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