
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDES
2. számű módosítás

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. l2.,képvisele-
tében: Dr. Áldozó Tamás polgármester, bankszám7aszám: OTP Bank Nyrt. iápai Fiókja tti+goqs-
15429410-10260009 adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről a Boroszlán Epítő-Szolgáltató-Tewező Zrt. (Székhelye: 8500 Pápa,Aradi u. 1.; képvi-
selője: Vörös Lászlő; cégegyzékszáma; 19-10-500215; bankszátmlaszám: 1l665005-54577700-
65000004; adószám: 12487712-2-19) a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alulirott helyen és
napon, az alábbí feltételek szerint:
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Előzmények

MegrendelŐ, mint ajánlatkérő aközbeszerzésekről szőlő 2011. évi CVIII. törvény (a továb-
biakban: Kbt.) l22. § (7) bekezdés a) pontja alapjánhirdetmény nélküli, tárgyalásos közbe-
szerzést eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbe-
szerzési eljárás tárgyát és mennyiségétazalánlati felhívás 2.pontjábanhatánoztameg.

Abeszerzés tárgya és mennyisége:

,Pápa, Somlai Út - Munkás utca közötti vúrosrész csapadékvíz-elvezetése"

Megrendelő aközbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással ösz-
szevetette, és döntését 2012. május 4. napjan kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárás-
ban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

il"
Aszerződés tárgya

Megrendelő és Vállalkoző a2012. május 15-én kötött és2}I2.július 10-én módosított szer-
ződéstiket aközbeszerzésekről szőlő 2003. CXXX. tv. (Kbt.) 303. § alapján az alábbiak
szerint módosítják:

Aszerződés 38. pontja azalábbiak szerint módosul:

38, Végszámla akkor nyújtható be, ha Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés szerinti
átadás-ánéfuli eljárást sikeresen lebonyolította, és az erre vonatkozó jegtzőköry,v alá-
írásra került"

" Afizetés a Kbt.305. § (3) bekezdésébenfoglaltak szerint átutalással történik a számlák
igazolt teljesítését követően. A számlák fizetése szátlítói Jinanszírozással történik, a
Nemzeti Fejlesztési Ügnölrség részéről a Megrendelőre eső rész kffizetését követően.

A teljesítés igazolás alapján kióllított végszámlán szereplő összeg Megrendelőre eső
részét (]0%o) a Megrendelő Vállalkozó l1665005-54577700-65000004 számti bank-
számlájára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCil. törvény 36/A. § (6) bekezdésében
foglaltakatfiglelembe véve 30 napon belül átutalja.
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Egyéb rendelkezések

A vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlartl;l érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele apáIyazat szállítói ftnalszírozást tar_
talmaző támogatási szetződés módosításának hatályba lépése.

)funl
Pápa,2ll2.július 30.

/

-:F<"

Jogi ellenjegyzés: ,. .

Jz^ 4-\_),,. }'''.,'.",'""'
Kanozsainé d..,ryk Mári{ :.: ,,

jegYző 'l \i 'r, 
,:,

Pápa,2|I2.július30.''r-..:, 
uur.!\r

Ji

i
,i

BoroszlánZrt.

Vállalkozó

Pénzügyi ellenj egyzés :

$,.!;-'Qz-
Menyhárt LászIő
gazdaságiosztályvezető,a

Pápa,2Ulz.július 30.

u.lD


