„A balatonfűzfői Sportszálló fejlesztése”
Iktatószám: 3/16-51/2013.

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Képviseli: Marton Béla polgármester
Törzsszám: 734213
Adóigazgatási szám: 15734219-2-19
Statisztikai számjel: 15734219-8411-321-19
Számlavezető bank, pénzforgalmi jelzőszám: Raiffeisen Bank Zrt. 1208200100160532-00100002, a továbbiakban Megrendelő,
másrészről a
Név: Polip 2001 Kft.
Székhely: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 11. tetőtér 3.
Képviseli: Vanyó Miklós ügyvezető
Cégjegyzékszám: 19-09-506767
Adóigazgatási szám: 12962422-2-19
Statisztikai számjel: 12962422-7111-113-19
Számlavezető bank, pénzforgalmi jelzőszám: Budapest Bank Zrt., 1010482013245500-01003006, a továbbiakban Vállalkozó,
a továbbiakban együtt: Felek
között az alábbi feltételekkel jött létre alulírott helyen és időben:
1.

Bevezető rendelkezések
Felek 2012. október 29-én vállalkozási szerződést kötöttek „A
balatonfűzfői Sportszálló fejlesztése” tárgyában. A vállalkozási
szerződés a Megrendelő 2013. március 20. napján megküldött, a Kbt. 94. §
(3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, valamint
Vállalkozó 2013. március 27-én kelt ajánlata alapján kerül módosításra. A
Felek közötti jogvita elbírálásához a szerződés és annak 1. számú szerződés
módosítás rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szerződés és
annak módosítása a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben
az ajánlat, illetve az ajánlatkérési dokumentáció tartalma az irányadó.

2.

A szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj összege: nettó
42.905.060,- Ft + 11.584.366,- Ft 27% ÁFA, bruttó 54.489.426,- Ft,
azaz
bruttó
ötvennégyezer-négyszáznyolcvankilencezernégyszázhuszonhat forint összegre módosul.

3.

A kivitelezés műszaki tartalma az ajánlattételi dokumentációban, valamint a
jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott tételes
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költségvetésnek megfelelően módosul.
4.

A szerződés egyéb pontjai nem módosulnak.

5.

A szerződésben nem szabályozott
rendelkezései az irányadóak.

kérdésekben

a

Ptk.

vonatkozó

Jelen szerződésmódosítás öt pontból, 2 számozott oldalból és 1 db mellékletből
áll 6 db eredeti példányban készült, melyből 1-5 példányt Megrendelő 1 példányt
Vállalkozó kapja.
Mellékletek:
1. melléklet: Tételes költségvetés

Balatonfűzfő, 2013. április 12.
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Megrendelő
Marton Béla polgármester

.......................................
Vállalkozó
Vanyó Miklós ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:
Balatonfűzfő, 2013. április 12.

.........................................
Pénzügyi ellenjegyző
Nagy Györgyné pénzügyi vezető
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