Iktatószám: 3/27-110/2014.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése
során eljáró szervezet:
Balatonfűzfőért Alapítvány
levelezési címe:
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
számlázási cím:
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
adószáma:
18915583-1-19
bírósági nyilvántartási száma:
521.
képviselő:
Gyurkovics Ágnes kuratóriumi elnök
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről :
székhelye:
számlavezető pénzintézete:
számlaszáma:
számlázási cím:
adószáma:
statisztikai jelzőszám:
cégjegyzék száma:
aláírásra jogosult képviselő:

Víz-Part Vízépítő Kft.
8175 Balatonfűzfő, Petőfi Sándor utca 11.
Raiffeisen Bank Zrt.
12082104-01408467-00100003
8175 Balatonfűzfő, Petőfi Sándor utca 11.
24694692-2-19
24694692-4291-113-19
19-09-516617
Fejes Károly János ügyvezető

és
Fejes Károly János egyéni vállalkozó
székhelye:
8175 Balatonfűzfő, Vasút köz 5.
számlavezető pénzintézete:
Raiffeisen Bank Zrt.
számlaszáma:
12082001-00128685-01000009
számlázási cím:
8175 Balatonfűzfő, Petőfi Sándor utca 11.
adószáma:
24694692-2-19
statisztikai jelzőszám:
24694692-4291-113-19
mint Vállalkozók (a továbbiakban Vállalkozó)
a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. január 16. napján a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai
fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított. A beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet által szabályozott támogatásból (EMVA forrásból) valósul meg (a Megrendelő MVH
regisztrációs száma: 1009748314).
2. A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, az ajánlattételi felhívásban,
illetve az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott értékelési feltételek alapján a Megrendelő az
eredményt 2014. február 18. napján írásban kihirdette azzal, hogy az összességében legelőnyösebb érvényes –
ez alapján a nyertes – ajánlatot Vállalkozó adta.
3. Szerződő Felek kijelentik, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként Vállalkozási Szerződést
(továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) 2014. március 7. napján, a 3/27-26/2014. iktatószámon kötötték meg
egymással és 2014. július 4. napján, a 3/27-78/2014. iktatószámon módosították.
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2. Jelen szerződés módosításának jogi indokai
2.1. Megrendelő és Vállalkozó egyezően adják elő, hogy Szerződésüket 6 (hat) költségvetési tétel
vonatkozásában módosítják.
A Vállalkozó 2014. szeptember hó 26. napján tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az Ajánlatában szereplő
eszközök, illetve berendezések szállítása a Vállalkozónak fel nem róható okból – a gyártás időleges
szüneteltetése, illetőleg egyes esetekben megszűnése miatt – az előírt határidő lejártáig lehetetlenné vált, és
ezen termékek helyett azokkal egyenértékű árukat kíván megajánlani a Megrendelőnek, egyúttal igazolta
(termékismertetővel), hogy a szállításra megajánlott áruk jellemzői megfelelnek az Ajánlatban és a
közbeszerzés műszaki leírásában meghatározott feltételeknek.
Megrendelő műszaki ellenőre a módosítás körülményeit, valamint a Vállalkozó által benyújtott termékismertetőt megvizsgálta, ezt követően – tekintettel arra, hogy a módosítás ismertetett indokait
megalapozottnak ítélte, illetőleg a megajánlott termékeket egyenértékűként fogadta el – javasolta a szerződés
módosítását a Megrendelőnek. A Megrendelő a Vállalkozó módosítási javaslatát az előzőek alapján elfogadta.
3. Módosítás tartalma
3.1. A kivitelezés műszaki tartalma jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott tételes
költségvetésnek megfelelően módosul.
4. Egyéb rendelkezések
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalból és 1 (egy) mellékletből áll és 5 (öt) eredeti példányban készült,
amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illeti.
Kelt: Balatonfűzfő, 2014. szeptember 29.
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