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1. §í. Módosítósa
amely létrejött egyrésá

Név: Aszód Város Önkonrránvzata
§zéklrely:2i70 Aszód, Szabadság tér 9.
Tclefbn: +36-28-500-666
E-rrrai l : ill|1*.tl,si:,|*

Adószárn :
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l
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Képviselö: Sztíur István polgármestcr, mint rnegrendelő (továbbiakban: §{legrende|ö),
masrószí
Név: MÁSTBR RII}E Kft.
Székhcly: 3373 Besenyötelek, Dózsa Gy. út 711 hrsz.
Adószám : |4683347 -2-10
Cé gi egyzékszám: 1 0 -09 -029233
Bankszámlaszánt: l L'? 39CI23 -20021269
'I'e

I

efcrn: 1

3 6 -3 6

l 44

E-tnail r::.;,-,;3err!;l*
;

1-098,
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6-2 a l 97 7 -40 1 8
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Képv,iselő: Szilágyi Levente i.igyvezetö, mint rállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a
továbbiakban együtt: Felek) közötl az alulírott helyen és idöben. az alábbi feltételek trrellett:

ELÓZMEr\IY
Felek a közbeszerz.ésekről szóló 20l5. évi CXLIII. tiirvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekczdés rendelkezései szerint lcfulytatott, 2017. augusztus 3-árr megküldött ajánlattételi
Í'elhívással rnegirrdított kijzbesze,rzési eljárás eredrrrényeként és an:a tekintettej Vá]lalkoz.ási
szerződés írtak alá az alábbi tárgyban:

,,VÚllalkazási szerződés az ,,Ászöcl, DéIi-iparterület infrastrukturáIis .fcileszlése" rárglú
építós i beruházús megvulósítúsa tár.g;ában "

Megrendelő és Vállalkor.ő a 2017. augusztus 3 l-én aláírt Vállalkozási szerződést a Kbt. 141.
§ rendelkezéseinek rnegíblclően az alábbiak szerint módosítja:

A SZIiRZÖoÉsuÓpos ÍrÁs nnor,q

:

A2a17. augusztus 31-én vállalkozási szrrződést }r{egrerrdelő a2aű. szeptember l5-én kelt.
K,20l7/09-0000l40/l36 iktatószámú utóellenörzési jelentósben loglaltaknak megfelelően a
Tarrrogató §zerv .1Nemzetgazdasági Minisz.térium, Regionális Fcjlcsztési Prógramr:kért
F-ele tős Helyettes Államtitlcirság Támogatáskezelósi ílOosialy; kéréscalapjan rnódoiitja.

A

Vailalkozási szerzödósberr foglalt szerzódés ellenértékénet<Ára iartalmát a 2007. óvi
törv'ény 142. § (1) bckezdése alapján Megrendelő íizeti rneg Válialkozórtak, ezért a

CXXVil.

vállalkozási szerződés ponttlsítása/módosítása szükséges.

A Vállalkozasi szerződés 2.4.

és 2.5. pontjában szereplő, i,lletve a Tánrogatási szcrz.ődés l. sz.
rncllékletébcnmegielölt megvalósítasi hslyszínek helyrajzi számai között ellenhnonrlás áll
íbnn, ezért a váIlalkozási szerződés módosítása szü<séges.

Megrendclő megvizsgálta és megállapította, hogy jelcn szerzódésmódosításra a Kbt, 141.
(6) bekezdóse alapjárr kerülhet sor.
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§Ll

§

szpnzópÉsvóoosí],Ás:
Felek a 2017. augrrsztus 3t-én alaírt eretleti Vállalkozási §zerződóst az alábbiak szerint
módosítjak:

§pi§ti Válalkozási

2.1.

szerzödés 2.4. pontia:

A,I,ELIESÍTÉSHEL},ü;
2t70 Aszód:
Galga utca ő8I/l6
Céhmester utca (hrsz.: 68I/4)
Iparos tttca (hrsz,: ő8l/5)
Kerelcréti út (hrsz,: ő8li24)

Feick az eredeti Vállalkozási Sz.erz.ódés 2.4. pontiát az alábbiak szerint nródosítiqh,

2.4.

A TELJÉSí"rÉsltpl-yB:
2170 Aszód:
Galga utca (hrsz.: 68l/16:7a4)
Célrmester utca (hrsz.: 68l/4)
Iparos utca (hr§z.: 68 1l5)
Kerekréti út (hrsz.: 681124)

.Eieaer V*tattoz

ÁI,E Lr ESÍTÉSM ENN YI S É,GF: :
Ut neve {hrsa)

Galsa utca (hrsz: 68I/lő)
Céhmester utca (hrsz: 68 1 14)
rparos utca (hrsz.: 68I/5}
I{erekréti út {hrca: 68I/24)

Fe i lesztés se l érinteííú ts zakasr lrüs s z,a
400 m
300 m
2a0 m
200 m

()sszesen t l a0 m, útszéIessége13lségesen 6 nl

Jbnt nevezeíl Jőbb mennyi,régek tájékoztató jellegűek. Á megllalSlítanckj. pontls műszaki
mennyiségeket az ajánlattev(ík rendelkezésére bocsótrlít niiszaki dakumentóció és cira:atlan

Á.

kö l t s é 91,g 16 5 l art

al nwaz a.

Felek,ag eredeti Vállalkoz-ási Szerződés 2,5..ptlntját az alábbiak szerint nródosítíák:

A,I,EIJE§Í"íÉ§ MENNYIsEGi1:
Üt neve íhrse.)
Galga utca (hrsz.: 68l/16; 704)
Cóhmester utca (hrsz.: 681/4)
rparos utca (hrsz.: 68115)
Kertkréti út (hrsz.: 68Il21\

Fejlesztóssel érintett útszalrasz hossza
400 m
300 m
200 m
200 m

Összesen 1100 m, útszélességegységesen 6 m

A

fent nevezett fóbb rnennyiségek tájékoztató jetlegűek,

A

megvalósitandó,

pontos míiszaki

mennyi,ségeket az ajánlattevók rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció és iirazatlan
köItségvetés tartalmazza.

,§"r_
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Megrent\elő az ellenszolgóltatást

atrál, /35,.§

(2)-(1t) bekeztlése

alapjáaa F&. 6;t30,
§
á,
6.sa,s

'!;§lő,:^:,:,";:ji o:{j::L,,í:*rr-ndeűt,ía|ii)i,""s, ,,s,

iiítiij"i

4,1, Megrendelő az ellenszolgáltalást
a Kbt. 13;5: § q)-{4)bekezdése
alqpján a Ptk. ó:130.

íi]#ifi á:,rff.*.-í}l1j#ffií;;;i.i5ó-_üá],s,yá{!i,űz1zbi\.(x.30.)
r;fr:?11if,;fft*'ff;l'#J*;r,Ijffi:rtalm* a Z*a7.ér,i cxxvll.

!;Íut,';l:;::;r'##

törvény 142

§

§

benyijtasara nyílik lehetőség
az

L

részszómla kibocsatásdnak
ideje: az óIta!ónos
forgalmí adtj nélktili ,szerzőcléses érték
ŰŰ'au'' Í;rf.Ú:;;';Teuti táIlalkozási
díj 25%_a
'
- 2' részszómla kibocsdthdnak
itleje: {]Z át!:tan?§
fargalmí adó nétbí;tíszerradeses enlk
Őverően trőUXÍ{', nettó
vállalkaEási díj 25%-a
' 3' részszúmlakiboc'rótósának ideje:
* d!!:l*?s forgalmi ac]ó nétküIi ,rrrraaar*
|r
ar,at,
Ű'utan' ksraUZi{; neító vállallozási
ds 25To_a
-^ Végszómta
kibocsótásának ideje: az
lttyllnos fargalmi adó nétkuli szerződéses éríék

i;r::q,
Íá;#Jijll# §Jff
- 1' részszámla kibocsátásánakideje

'2'

benyújtására nyíük lehetőség
az
:

az

álta!ános_forgalmi adöval

tláu.t iun-].*8lj§ű"br,uttósz,rimílofr szerződésss crték
válalkoáJ 7ij zsu-u

részszárnla kibocsátás|nak
ideje: az áalános_íbrgalmi
adóval számított szerződéses
éríék
;d'\"etően

l;'fi;üb;

-

.

bruttó vállalkozísi díj
25%_a
3' részszámla kibocsátásának
ídeje: az általános.forgalmi
adóva] számított.r__a;;;;
itiu.,,i.n l"gíblj.bb ; bruttó
vállalkoJs i'áij zsu"-u

i"Ir§Ö;Í'!,*imt;lnff #H,^_11§P,*Tó,?I*,f

-i9ttszerzőrlésesérték

.&.c

EGY§B RENDB]LKEZÉSEK
A2aI7. augusztu§

31_én aláí* eredeti

Vállalkoási §zerződés jelen módosítassal

nem érintett

pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak-

Jelen szerzödósmódosítasban nem szabályozott kerdésekben a mjndenkor hatriÜyos magyar
jogszabályok - kultinris tekintetlel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseite - az iranyadók,
Jelsn szcrzödésnródosítás 3 eredeti pótóányban készült, melyből 2 peldánv a Megrendelót,
példany a Vállalkozót illeü meg.

1

Jelen szerződésmódosíüís elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:
Ajanlattételi felhivás ós köz§eszerzési dokumentáció;
Vállalkozó ajanlata annak minden részévelés mellékletévelegyütt;
Vallalkozasi szerzödés;

-

Fentiek tanúsítasakéntFelek jelen szerz..ódésmódosítást akaratuk kölcsönös és egybehangzó
kiíbjezéseként- a szerzódésmódosítás áttanulmányozása, értelmezése és megértéseután -,
mint akaratukkal mindenben megegyezót, jóváhagyólag írjak alá
Kelt: Aszó<l, 2017.szeptember,§. :"
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