Iktatószám: 3/8-182/2014.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
székhelye:
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
levelezési és számlázási címe:
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
képviseli:
Marton Béla polgármester
törzsszáma:
734213
adószáma:
15734219-2-19
statisztikai számjele:
15734219-8411-321-19
számlavezető pénzintézete:
Raiffeisen Bank Zrt. Veszprém
bankszámlaszáma:
12082001-00160532-00100002,
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,
másrészről a
SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
székhelye:
1031 Budapest, Nimród utca 7.
képviseli:
Granát Zoltán ügyvezető
cégjegyzékszáma:
01-09-682281
adószáma:
11901486-2-41
számlavezető pénzintézete:
CIB Bank Zrt.
bankszámlaszáma:
10700024-02292601-51100005
mint tervező, a továbbiakban Tervező,
a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.
1. A Szerződés módosítás megkötésének jogi előzményei
1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. év február hó 6. napján „A balatonfűzfői gyalogos és
kerékpáros híd kiviteli tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
1.2. Megrendelő a beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, az
ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott értékelési feltételek
alapján az eljárás eredményét 2014. év március hó 3. napján írásban kihirdette azzal, hogy a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes – ez alapján a nyertes – ajánlatot a
Tervező adta.
1.3. Szerződő Felek az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként a Tervezési Szerződést
(továbbiakban: Tervezési Szerződés) 2014. március 14. napján kötötték meg egymással. A szerződés 35.
pontjában a teljesítési határidő meghatározása a következő volt: „A teljesítés véghatárideje jelen szerződés
aláírását követő 60 naptári nap.”
2. Jelen szerződés módosításának jogi indokai
2.1. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy Tervező 2014. május 5. napján a teljesítési határidő
módosítását kezdeményezte.
2.2. Tervező a teljesítési határidő meghosszabbítását az alábbi körülményekkel indokolta:
Megrendelő a teljesítési határidő lejárta előtt a kiviteli terv végleges tartalommal történő elkészítéséhez
szükséges építési engedélyt (engedélyező hatóság: Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége Útügyi Osztály 8200 Veszprém, Kádártai utca 33.) nem tudta a Tervező rendelkezésére
bocsátani, tekintettel arra, hogy azok kiadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem került sor. A
1/2

Iktatószám: 3/8-182/2014.
Megrendelő tájékoztatása szerint az érintett hatóság a hivatkozott engedélyt előreláthatólag 2014. június
20. napjáig kiadja.
2.3. A Tervező – tekintettel arra, hogy a kiviteli tervek véglegezéséhez az engedély kiadását követő
legalább 5 munkanapra szükség van – javasolta a teljesítési határidő lejártát 2014. június hó 30. napjában
meghatározni.
3. Módosítás tartalma
3.1. A 2. pontban ismertetett körülményekre figyelemmel Szerződő Felek a teljesítési határidőt 2014. év
június hó 30. napáig meghosszabbítják. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent leírt, előre nem látható
körülmények a Szerződő Felek részéről fel nem róható tényezők, melynek következtében a Tervező a
szerződéses kötelezettségeit nem tudja teljesíteni az előírt időtartamon belül, így Megrendelő a
szerződés Kbt. 132. §-a szerinti változtatásához hozzájárul. Szerződő Felek egymással szemben egyéb, a
szerződésből eredő igényeket nem támasztanak.
3.2. Szerződő Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással Tervezési Szerződésük 35. pontját az
alábbiak szerint módosítják:
„35.
A teljesítés véghatárideje az építési engedély kiadását követő 5. munkanap, legkésőbb 2014. június 30.”
4. Egyéb rendelkezések
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Tervezési Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai
változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalból áll és 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 3 (három)
példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Tervezőt illeti.

Kelt: Balatonfűzfő, 2014. év május hónap 12. napján
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Marton Béla polgármester
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Megrendelő
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Granát Zoltán ügyvezető
SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Tervező

Pénzügyi ellenjegyzés:
Kelt: Balatonfűzfő, 2014. év május hónap 12. napján
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Nagy Györgyné pénzügyi vezető
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző
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