Iktatószám: 3/20-148/2017.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről
név:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
levelezési címe:
8184 Balatonfűzfő Nike körút 1.
számlázási cím:
8184 Balatonfűzfő Nike körút 1.
adószáma:
15734219-2-19
törzsszáma:
734213
statisztikai számjele:
15734219-8411-321-19
pénzforgalmi számlaszáma:
12082001-00160532-00100002
képviseli:
Marton Béla polgármester
tel/fax:
+36-88-596-900, +36-88-596-901
e-mail:
polgarmester@balatonfuzfo.hu
megbízott műszaki ellenőr neve:
Szalai Sándor egyéni vállalkozó
megbízott műszaki ellenőr címe:
8096 Sukoró, Gyepes utca 10/5.
megbízott műszaki ellenőr
névjegyzék száma:
07-51104,
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről :
székhelye:
levelezési cím:
számlavezető pénzintézete:
pénzforgalmi számlaszáma:
adószáma:
cégjegyzék száma:
kivitelező nyilvántartási száma:
képviseli (név, cím):

STRABAG Általános Építő Kft.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 5.
Unicredit Bank
10918001-00000068-69620007
11705053-4-44
01-09-930940
34A25517
Förhécz Gábor főépítésvezető
Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető
tel:
+36-22-512-262
fax:
+36-22-340-284
mobil:
+36-30-677-0377
e-mail:
utepites.veszprem@strabag.com,
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó),
a továbbiakban együtt Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I. ELŐZMÉNYEK
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. március 22. napján a „Vállalkozási szerződés Balatonfűzfő
belterületi útjainak és járdáinak felújítására I. ütem (Fűz, Munkácsy Mihály és Lotz Károly utcák,
Balaton körúti járda)” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes
vizsgálatát követően, a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: dokumentumok)
meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2017.
április 19. napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
3. Megrendelő a kivitelezéssel szemben támasztott alapvető műszaki követelményeit a közbeszerzési
eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok részét képező tervdokumentációban, és
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műszaki leírásban, valamint árazatlan költségvetési kiírásban (a továbbiakban: műszaki specifikáció)
részletesen meghatározta.
4. Szerződő Felek kijelentik, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként Vállalkozási
Szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) 2017. év április hó 25. napján, a 3/20-114/2017.
iktatószámon kötötték meg egymással. A Vállalkozási Szerződés IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 12.
pontjában a szerződés ellenértéke a következő volt: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy
Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 37.964.870,HUF + 10.250.515,- 27% ÁFA, azaz nettó harminchétmillió-kilencszázhatvannégyezer-nyolcszázhetven
forint + tízmillió-kettőszázötvenezer-ötszáztizenöt 27% általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó
48.215.385,- Ft, azaz bruttó negyvennyolcmillió-kettőszáztizenötezer-háromszáznyolcvanöt forint
vállalkozási díj illeti meg.”
II. JELEN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI
5. Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kivitelezés
folyamán keletkezett, előre nem látható, műszaki szükségességből adódó munkák és a vállalkozási díj
tekintetében módosítják.
III. MÓDOSÍTÁS TARTALMA
6. A II. pontban ismertetett körülményekre figyelemmel Szerződő Felek az alábbi műszaki tartalommal
módosítják a Vállalkozási Szerződést:
- A Fűz utcában geotextília terítése
A 2017. május 31. napján kelt mérnök vélemény alapján a kivitelezési munkálatok megkezdésekor
feltárásra került a pályaszerkezet, amely inhomogén bizonytalan teherbírással. A szűk vastagságú
kőstabilizációs alapréteg az alsó részen a földdel/altalajjal keveredett. Az altalaj kedvezőtlen, agyagos
(vízérzékeny, feltehetően térfogatváltozó kötött/humuszos/szerves vegyes talaj). Annak érdekében, hogy
a vékony 10 cm szemcsés javító réteg ne keveredjen el a földmű felső rétegével, 1.800 m 2 elválasztó
geotextil (tisztasági) réteg beépítése szükséges, amely rétegnek jelentős szerepe van a tükör teherbírás
felázás miatti leromlás megakadályozásában, illetve mérséklésében.
A munka ellenértéke nettó 558.000,- Ft.
- A Fűz utca csapadékvíz-elvezetési problémákkal kapcsolatos munkák
A 2017. május 30. napján kelt tervezői vélemény alapján a tárgyi építési munka előkészítése – felvonulás,
feltárások, kutatóárkok ásása – során a tervektől eltérően az alábbi problémák merültek fel, melyek előre
nem voltak láthatóak és tervezhetők, ugyanakkor megoldásuk a kiépítendő útpálya megfelelő
csapadékvíz-elvezetése érdekében műszakilag szükségesek:
 A tervek szerinti meglévő rácsos víznyelő aknák, monolit akna felhasználásra került volna,
azonban ezek állapota műszakilag nem megfelelő sem statikai sem méretezési szempontból.
A meglévő aknák elbontása és újak építése szükséges.
 A feltárás során kiderült, hogy a meglévő csapadékcsatorna cső nem használható a lejtése és
műszaki állapota miatt, ezért ennek bontása és kiemelése indokolt.
 Az újonnan épülő aknák bekapcsolását az elvezető rendszerbe (útpályáról lefolyó vizek) 315
mm átmérőjű PVC csapadékvíz csatorna kiépítésével szükséges megoldani.
Fentiek miatt az útépítés költségvetésben szereplő „15. Áteresz építés d6-800 vizes terv szerint”
elnevezésű tétel elmarad.
A munka ellenértéke nettó 1.559.142,- Ft.
Az elmaradó tétel ellenértéke nettó -176.560,- Ft,
A munka ellenértéke összesen: nettó 1.940.582,- Ft.
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7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási díj II. pontban megjelölt indokokra hivatkozással
történő módosítását kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással elfogadják, melyre figyelemmel
Vállalkozási Szerződésük IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 12. pontja az alábbiak szerint változik:
„12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a Vállalkozási Szerződés II. 5. és 6. pontja
szerinti feladatok és jelen szerződésmódosítás III. 6. pontja szerinti munkák teljes és hibátlan ellátásáért
– a kiegészítő munkák összegével, nettó 1.940.582,- Ft-tal növelten – nettó 39.905.452,- HUF +
10.774.472,- HUF 27% ÁFA, azaz nettó harminckilencmillió-kilencszázötezer-négyszázötvenkettő forint
+ tízmillió-hétszázhetvennégyezer-négyszázhetvenkettő forint 27% általános forgalmi adó, mindösszesen
bruttó 50.679.924,- HUF, azaz bruttó ötvenmillió-hatszázhetvenkilencezer-kilencszázhuszonnégy forint
vállalkozási díj illeti meg.”
8. A vállalkozási díj tétélezését és műszaki tartalmát jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében
meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés tartalmazza.
IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai
változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
10. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen
értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi szerződéses
akaratukat.
11. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalból és 1 (egy) mellékletből áll, 5 (öt) eredeti,
egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány
a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.
Balatonfűzfő, 2017. június 6.

.....................................................
Megrendelő
Marton Béla polgármester

..........................................................
Vállalkozó
Förhécz Gábor főépítésvezető
Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
Balatonfűzfő, 2017. június 6.

.....................................................
Pénzügyi ellenjegyző
Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető
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