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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u.
20-22., adószám: 15727392-2-07, bankszámla száma: 11736082-15362852, elérhetősége: +36
22 570-094; képviseli Tóth István polgármester – elérhetősége: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.,
tel.: +36 22 570-094) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő -

másrészről UTÉPSZERV Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2483 Gárdony, Szabadság u. 30/b., cégjegyzékszám: 07-09-009086,
adószám: 12948530-2-07, fizetési számla száma: 11736082-20000813-00000000, vállalkozó
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: elérhetősége: +36-22-355-920, képviseli:
Kovács Ferenc ügyvezető - elérhetősége: +36-22-355-920) mint vállalkozó - továbbiakban:
Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények, szerződésmódosítás szükségességének indoka

1. Felek 2021. június 9-én közbeszerzési eljárást követően vállalkozási szerződést – a továbbiakban:
vállalkozási szerződés – kötöttek a „Gárdony, Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek
építése” tárgyú feladatok ellátására vonatkozóan.

2. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban említett vállalkozási szerződés Vállalkozó általi teljesítése
során több olyan pótmunka iránti igény merült fel, amelyek a közbeszerzési dokumentumokban,
illetve az annak részét képező műszaki dokumentumokban (tervekben, költségvetésben) nem
szerepeltek, és amely igények kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatók.

Ezen pótmunkákat és azok ellenértékét részletesen a 2021.08.26-án kelt, a jelen szerződésmódosítás
mellékletét képező „Vállalkozó műszaki szükségesség miatti pótmunka igény bejelentése”
elnevezésű dokumentum tartalmazza.

A fenti dokumentumban foglalt pótmunka iránti igényeket a Megrendelő műszaki ellenőre
megvizsgálta, és annak teljes egészében a Megrendelő által történő elfogadását javasolta.

A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás nem változtatja meg a vállalkozási szerződés általános
jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

II. Szerződésmódosítás

3. A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződést a mai napon
közös megegyezéssel akként módosítják, hogy a Vállalkozó annak keretén belül köteles elvégezni a
jelen szerződésmódosítás mellékletét képező, a „Vállalkozó műszaki szükségesség miatti pótmunka
igény bejelentése” elnevezésű dokumentum szerinti pótmunkákat is maradéktalanul, melyek
ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni. A pótmunkákat a Vállalkozó a vállalkozási szerződés
szerinti feltételek szerint (az ott írt minőségben, jótállási feltételekkel stb.) köteles elvégezni, ennek
megfelelően a pótmunkák is a vállalkozási szerződés részét képezik a mai naptól.

4. A 3. pontban említett pótmunkák ellenértékeként a Megrendelő – az eredeti vállalkozási
szerződésben szereplő vállalkozói díjon felül – további mindösszesen 12.927.235,- Ft + áfa, azaz
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tizenkétmillió-kilencszázhuszonhétezer-kétszázharmincöt forint + áfa összegű vállalkozói díjat
köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

5. A jelen szerződésmódosítás szerinti pótmunkák ellenértékét képező vállalkozói díjat a
Megrendelő a módosított vállalkozási szerződés szerinti feltételekkel azonos módon köteles
megfizetni a Vállalkozó részére.

6. Jelen szerződésmódosítás a Vállalkozó végteljesítési határidejét nem érinti.

7. A jelen szerződésmódosítás eredményeként – a vállalkozási szerződés műszaki tartalmán túl –
módosulnak a vállalkozási szerződés 3.1. és 6.1. pontjai, melyek a mai naptól az alábbiak lesznek:

„3.1. A kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (átalányáras vállalási díja) – továbbiakban:
Vállalkozói díj – mindösszesen: 99 433 775,- Ft + ÁFA, azaz kilencvenkilencmillió-
négyszázharmincháromezer-hétszázhetvenöt forint plusz ÁFA, összesen bruttó 126 280 894,-
Ft, azaz százhuszonhatmillió-kétszáznyolcvanezer-nyolcszázkilencvennégy forint, mely a
Vállalkozó által beárazott költségvetési kiírás alapján került megállapításra.

„6.1. Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő 4.971.689,- Ft, azaz négymillió-
kilencszázhetvenegyezer-hatszáznyolcvankilenc forint - a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékaként - jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére
biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a kivitelezés befejezését
követően megrendelő által aláírt, a sikeres és hiánytalan megvalósulást igazoló
teljesítésigazolásban feltüntetett vállalkozói teljesítés napjától. A jótállási biztosítékot
Vállalkozó 48 hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó – választása
szerint – a 11736082-15362852 vezetett bankszámlára történő befizetéssel vagy pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel teljesítheti.”

Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és
részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítást a szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
közös értelmezést követően jóváhagyólag aláírták.

- melléklet: Vállalkozó műszaki szükségesség miatti pótmunka igény bejelentése

Gárdony, 2021. szeptember …..

Gárdony Város Önkormányzat UTÉPSZERV Kft.
Tóth István polgármester Kovács Ferenc ügyvezető

Megrendelő Vállalkozó


