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VALLALKOZASI SZERZODES
r. szAMU urooosirAsa

amely l6trejott egyr6szr6l Szombathely Megyei Jog0 VAros Onkorm6nyzala
(szekhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., adoszdm: 15733658-2-18,
k6pviseli: dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester), mint megrenQelo (a tovdbbiakban:
Megrendelo),

m6sr6szrol Bereczki Kft. (sz6khelye: 9700 Szombathely, M6ty6s kir6ly u. 18.,
adosz6ma: 11319962-2-18; k6pviseli: Bereczki Ldszl6 Ugyvezet6) mint vlllalkozo
(tov6bbiakban: Vdllalkozo) kozott azalulirolt helyen 6s napon, azallbbi felt6telekkel:

1.

A
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A

szerzodo Felek rdgzitik, hogy 2014. aprilis 16i napjAn v6llalkoz6si
szerzod6st kotottek, arnelynek t6rgya a 9700 Szombathely, Gagarin u. 10.
sz6m (hrsz: Szombathely 5660) alatti Mesev6r Ovoda kozossegi celri
felfjitasa.

v6llalkoz6si szerzodds alapjdn

a

felfjitasra az epUlet

fa

fdd6mszerkezet6nek meghagy6sdval kerUlt volna sor, A kivitelez6si nrunkdk
sor6n, a feltdrdsi munkdk keret6ben azonban kide4Ult, hogy a gerenda
felfekvesekn6l - a legkritikusabb helyeken - a fa elkorhadt, toviibbii tobb
egym6s melletti gerenda felfekvese is jelentosen kdrosodott. A fentiek miatt a
fdd6mszerkezet megerosit6se is szUks6gesse vdlt.

A

Megrendelo, mint ajdnlatker6 a ,,Mesev6r Ovoda kdzoss6gi cel0
felfjit6s6nak, Stalaklt6sdnak, bovitesenek kivitelez6si munk5i - p6tmunka"
tiirgy6ban hirdetm6ny kdzzet6tele n6lkUl indulo, t6rgyaldsos kcizbeszerz6si
eljiirast folytatott le. A kozbeszerz6si elj6r6s alapj6n a Megrendelo vSllalkozlsi
szerz6d6st k6tott a fodemszerkezet megerositese t6rEy5ban. A v6llalkozdsi
szerzod6s alapjan a potmunka teljesitesi hat6rideje 2014. augusztus 31.
napja.
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A szerzodo

Felek rogzltik, hogy a szerkezetepites technoloEiai sorrendje
alapj6n a fod6mszerkezet meger6s[t6s6t kovetoen kerUlhet sor az allbbi az
1.) pontban megjelolt v6llalkozlsi szerz6des korebe tarloz6 kiviteli nrunkdk
elv6gzes6re: tetoszerkezet 6pit6se, h6jazal, b6dogos munkdk, szigetel6si,
tet6teri falaz1si munkdk, tet6t6ri szakipari g6peszeti villamos 6s burkolo
munk6k elv6gz6se.
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A szerzodo

Felek az 1.) pontban hivatkozott v6llalkozasi szerzodes 6.1.)
pontjat - a Kbt. 132. $-aban foglaltaknak megfelel6en - a p6tmunka teljeslt6si
hatdridej6re, valamint a hdtral6v6, a 3.) pontban megjel6lt kivitelez6si
munk6kra tekintettel, kolcsonosen egyet6rtve az alAbbiak szerint modositj6k:

,,A
5

teljesitesi hat6rido 2014. november 30. napja."

A Felek megSllapitjdk, hogy a v6llalkozAsi szerzod6s jelen modositdssal nem
6rintett rendelkez6sei v6ltozatlanul 6rv6nyesek es hat6l5rosak.

A Felek jelen modosit6st elolvas6s 6s kolcsonds 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal
m i n d e n be
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Szombathely,

2014.augusztus
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