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kozdtt az alulirott helyen es napon a kdvetkezo felt6telekkel:

1. A

Szerzodo Felek rdgzitik, hogy ,,A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kddszdmil
,,Szombalhely bel- ,!s csapaddkviz vddelmi rendszerdnekfejlesztdse" cfmil projekt keretdben
megvalo.sul1 dpitesi munkdk vdgzdse a Stromfeld lakdtelepen" tdrgyban eredmdnyes
kozbeszerzdsi elj6r6st kdvetoen szerzodest k6t6ttek egym6ssal 2018. 6prilis 27 . napj6n.

A Szerzodo Felek az l. pont szerinti szerzod6st a krizbeszerz6sekrol szol6 2015. dvi CXLIII.
tdrveny (a tov6bbiakban: Kbt.) l4l. $ (2) bekezd6snek megfeleloen kozrjs megegyezessel a 32.
5

. pontban fo glal taknak me gfeleloen m6do sitj 6k.

3.

A

Szerzodes 1.4. pontja az al6bbiak szerint m6dosul (mddosftds kiemeldssel jelolve):

1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok reszletes miiszaki leir6s6t a kdzbeszerzesi ellirirs sorAn
rendelkezesre bocsdtott kozbeszerzdsi dokumentumok tartalmazzirk, amelyek jelen szerz6d6s
elv6laszthatatlan melldkletei.

A miiszaki leirfs kieg6szft6s6vel a Vdllalkoz6 feladatit k6pezi tov:ibbrl az al6bbi feladat:
,,,4 tervezilsi teriileten iizemel6 NA400-as m6retff ac6l anyagri kdz6pnyomisri ginvezetfik
magassrlgi vonalvezet6se l6nyegesen elt6r a kiizmii iizemeltet6 6ltal jt6,vrlhagyott
enged6fyez6si 6s kivitelez6si tervekben meghat6rozottaktfl, a csapad6kviz elvezet6h6l6zat
eredetileg tervezett magass:igi vonilvezet6ssel nem 6pithet6 meg. Az drintett gizvezetfik a
keresztezdsi ponttrnn az eredeti -2,00 m hclyett -2140 m m6lys6gben keriil feltirfsra,

melytril a kiizmii iizemeltet6 NKM Eszak-D6l Fiildgrizh:il6zatiZrt.
r6sz6r(ilv6d(jt6volsdg
biztosftrlsa is elv6rt. A felmeriilt mtiszaki probl6ma
megoldds{ra
a jelen
- fedv6nyterv
szerz6d6snrodositds l. sz. mell6klete szerinti
szerint,,brijtat6 mrit{rgy,, keri.il
kialakftf sra."

4' A
kie nte

3'1' pontianak elso

szetzodes
I d,s.s' e

I

bekezddse

az al6bbiak szerint m6dosul (m1dositds

I a I d h, e ) :

,,1.1. A Felek rnegatlapodnak abban, hogy a V6llalkoz6t az 1.3. pontban
megjeldlt feladatok
elliitris6ert cisszesen 36.992.470,_ Ft + 27% 6fa,
azaz Harminchatmilli6_
ny olcszdzki en cvenkdtezer-nd gys zazhetv
en fbrint + 27 oA 6fa mdrtdkri v6llalkoz6si dij illeti
I

meg.
Az egyes reszfbladatokra vonatk ozo villlalkozitsi dfj a
csatolt rdszletes k6ltsegvet6s szerint.,,

5' A Szerzocids mellikletdt kepezo ilrazottkiilts6gvet6s
kieg6sziil
2. szimlf melldkletct k6pez6 itrazott kiilts6gvet6ssel. c

6. 1.1.k meg6llapftj6k toviibbii, hogy a
megfelelosegdt
el

7.

lenorizte.

mriszaki ellenor

a

jelen szerz6d6sm6dositris

a fenti

miiszaki

megold6s

A szerzldds m6dosit6srit indokol6 kori.ilm6nyek:

AKbt' l4l' $(2)bekezddseszerint aszerz6d.es-aKbt. 141 (4)vagy(6)bekezddsbenfoglalt
$
feltetelek vizsgtrlata ndlkril - tj kcizbeszerzdsi elj6r6s
lefolytat6sa ndlkril m6dosithat

6, ha a
m6dosit6s eredmdnyekent az ellendrtdk novekeddse
- vagy
Q tcibb m6dosit6s esetdn azok nett6
dsszdr-teke - nem eri el az aldbbi ertdkek egyikdt
sem
a) az uni6s drtdkhatdrt elero drtdkri eredetiizerzodds
eset6n az uni6s ertdkhat6rt;
b) szol96ltat6s, 6rubeszerzds ds dpitdsi vagy
szolg6ltat6si koncesszi6 esetdn az eredeti szerz6d6s
dftekenek 1\o/o-at, epitdsi beruh6ziis eseten az ered.eti
szerzoddses ertdk l5%-6t;valamint a
m6dosit6s nem viiltoztatja meg aszerzodes6ltal6nos jeil"get
ds illeszkedik az eredeti szerz<id6s
jellegdhez.

vrillalkoz(r 2018' december 12. napj6n kelt jelzdse alapjan
a szerzodes teljesit6sdhez
mtiszakilag tov6bbi, rrunkiik elvegzese sztksdges
az alihbiindokokra tekintettel:

A tervezdsi tertileten iizemelo NA400-as mdretri

acel anyagu kcizdpnyomiisri g6zvezet6k

magass6gi vonalvezetdse ldnyegesen eltdr a kdzmri
tizemelteto 6ltal jovfihagyott enged elyezesi
ds kiviteli

tervekben meghatdrozottakt6l, ezert

a rendelkez6stinkre blocs6tott tervanyag
eredetileg tervezett magassdgi nyomvonal6n a csapadek
crato.ra nem epitheto meg. A mtiszaki
prob I ema m e go I d6sara fbdvenyterv al apj
6n,,btj ta;6 mritargy,, kerill kialakit6sra.

A kiegdszito munk6latok elvdgzese 1.362.200,_ Ft+ 27 Afa osszegti
"h
tobbletkciltsdget
eredm6nyez a jelen szerzoddsm6dosit6s elv6laszthatatlan
mell6kletit k6pezo irazott
koltsdgvetds
szerint.

A modositzis tisszerteke I-entiek alapj6n nem haladja meg a
Kbt-ben meghat1rozott
yo-at.
szerzodes ert6kdnek 15

A

m6dosft6s

szerzodeshez.

a

Szerzcidds riltalinos

es az eredeti

jelleget nem viitoztatja meg ds illeszkedik
az eredeti

8. Hat6lybalepes:

/

8.1 . A

jelen szerzodersmodositas a Felek aliir6sdnak napj6n ldp hat6lyba.

8.2. Szombathell, N4egyei .Togir V6ros Onkormanyzata kotelezettsdgv6llal6si, ellenjegyz6si
utalv6nyozasi es en,dnyesitesi eljdr6s6r6l sz6l6 412014. (XI. 17.) szdmu polg6rmesteri utasit6s
alap.ian .jelen szerzoddsm6dosit6s al6irds6ra Illes K6roly alpolg6rmester jogosult.

8.3. Mellekletek:

-

1. sz. melldklet: f-edvdnyterv, kivitelezoi kerelem muszaki ellenor 6ltal jov6hagyya,
tervez6i nyilatkozat
- 2. sz.. rnelleklet: kiegdszito munk6latok firazott koltsegvetes
- 3. sz. melliklc't: dpitesi napl6 (kivonat), jegyzokdnyvek

A Felek a .jelen szerzoddsm6dosit6st,

mint akaratukkal mindenben megegyezot cdgszeni
al6irasukkal hagy.i6li jov6..lelen szerzod6s 6 (hat) eredeti peld6nyban kdsziilt, amelybol I (egy)
eredeti pildrlny a Vallalkozot, 5 (6t) peld6ny pedig a Megrendelot illeti meg.
Szombatlrelv. 20 t q .ianuar
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