Vállalkozási Szerződés
1. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről
Megrendelő:
címe:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:
telefon:
telefax:
e-mail cím:

Pilis Város Önkormányzata
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.
15730655-2-13
11742238-15392103-00000000
Hajnal Csilla polgármester
+ 36 29498142
+36 29696320
polgarmester@pilis.hu

másrészről
Vállalkozó:
címe:
adószám:
cégjegyzékszáma:
bankszámlaszám:
képviseli:

telefon/telefax:
e-mail cím:

KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és
Telekommunikációs Kft.
5000 Szolnok, Gáz u. 1.
11505561-2-16
16-09-004997
10300002-45421240-00003285 MKB Bank Zrt. (jóváírás helye: MFB
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.; 14600012-03176438-00000000;
közlemény: FHLA000159)
Kocsi Mihály Antal ügyvezető igazgató önállóan
Dávid Ildikó gazdasági vezető és Lukács Attila Zoltán vállalkozási
főmérnök együttesen
+36 56425142 / +36 56425068
vallalkozas@kotiviepb.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1./
A Felek között 2019. február 8-án Feltételes Vállalkozási Szerződés jött létre Kerékpársáv és
csapadékvíz elvezetés építése Pilisen tervezés és kivitelezés 1. rész tárgyában. A Feltételes
Vállalkozási Szerződést a Felek 2019. szeptember 27-én hatályba léptették.
2./
A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2.1./
A Vállalkozási Szerződés 1.3. pontja kiegészül a következő mondattal:
„A projekt azonosító száma: PM_KEREKPARUT_2018/24.”
2.2./
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap.
Tekintettel a szerződés hatályba lépését követően felmerült harmadik fél általi akadályoztatásra és a
párhuzamosan megépíthető, de jelentős késedelemmel hatályba lépett csapadékvíz elvezetés építési
szerződés szerinti munkákra, a vállalkozás dátum szerinti teljesítési határideje 2021. augusztus 19.”
2.3./
A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
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3./
A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:
A Vállalkozó a kiviteli terv készítés folyamata során 2019. október 19-én megkezdte a
közműegyeztetéseket, majd ennek alapján 2019. november 20-án benyújtotta a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-hez az útkezelői hozzájárulás iránti kérelmet. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a
közútkezelői hozzájárulást 2020. március 3-án adta ki. A kiviteli terv készítés folyamata csak ezt
követően folytatódhatott.
A Felek 2020. március 9-én egyeztetést tartottak, melyen megállapították, hogy a csapadékvíz
elvezetésre megkötött Feltételes Vállalkozási Szerződés hatályba lépésére, jóval a tárgyi szerződés
hatályba lépését követően, 2020. február 14-én került sor. A kivitelezési munkák összehangolása
nélkül a Rákóczi úton és a Kávai úton a folyamatos közlekedés nem biztosítható. A közútkezelői
hozzájárulás 3.9. pontja szerint a közutat érintő munkavégzés a november 10. – március 15. közötti
időszakban tilos.
Mindezekre tekintettel a Vállalkozó elkészítette a beruházások aktualizált műszaki ütemtervét. Az
aktualizált műszaki ütemterve szerint a csapadékvíz elvezetési munkák a szerződés szerinti
határidőben kerülnek megvalósításra, a kerékpársáv építése azonban a közútkezelői hozzájárulás
késedelme és az abban foglalt tilalmas időszakok figyelembe vételével a szerződésmódosításban
rögzített időpontig készülnek el. A szerződés módosításának a Kbt. 141. § (4) bekezdés c)
pontjában foglaltakra tekintettel nincsen akadálya.
4./
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által
elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű
hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.
Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Pilis, 2020. március …..
Megrendelő

Vállalkozó

Hajnal Csilla
polgármester
Pilis Város Önkormányzata

Kocsi Mihály Antal
ügyvezető igazgató
KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és
Telekommunikációs Kft.

Jogi ellenjegyző: ______________________________

Pénzügyi ellenjegyző: __________________________
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