vAllnlxozAs r szrRzr6oEs
t.

szAuru wrooosirAsn

arnely letrejott egyreszrol Szombathelly Megyei Jogri Vdros Onkormdnyzata (szekhelye:
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., ad6szSm: 15733658-2-18, k6pviseli: Dr. Pusk6s
Tivadar polg6rmester), mint megrendelo (a tovdbbiakban: Megrendelo),

m6sr6szrol az UT-TESZT M6nnoki 6s Szolg6ltato Kft. (szekhelye:1025 Budapest, Utas u.
, adosz5ma'. 10278604-2-41;), valamint a TRENECON COWI TanScsado 6s Tervez6
Kllt. (szekhelye: '1133 Budapest, Vdci u. 76.3., ad6sziima: 11861689-2-41), mint kozos
aj6nlattevok ( Szombathely K6zleked6s Konzorcium, tovdbbiakban: V6llalkozo, k6pviseletre
jogosult: UT-TESZT Mernoki 6s Szolgdltato Kft,, K6pviseli :Alm6ssy L6szlo Ugyvezeto)
ktrz6tt az alulfrott helyen 6s napon, azalAbbi felt6telekkel:

4.

1. A

szerzod6 felek rdgzltik, hogy 2014. mdjus '16. napjdn v6llalkoz6si szerzorC6st
kotottek, amelynek t6rgya: ,,Vdllalkozdsi szerzodris alapj6n Szombathely intermod6lis

kozossegi kdzlekedesi csomopontj6nak l6teslt6sere vonatkozo

16szlretes

megvaloslthat6sdgi tanulmdny elk6szitese."

2.

Az 1. pontban korUlltl vdllalkoziisi szerzod6s 1.1. d) f) pontjaiban v6llalkoz6 feladat6ul
jeloli meg az aldbbiakat:

d)

,,Alternativ6k, v6ltozatok meghatdroz6sa az ,,Utmutato megvaloslthat6s6gi
tanulm6ny keszltesehez a 2007-2013 idoszakban a Kozleked6si Operatlv Program
palyazataihoz: KOZOP-S.5 ,,V6rosi 6s elovdrosi kdzdss6gi kozleked6s fejleszt6se"6s
az Ajdnlatteteli dokumentdci6ban r6szletezett sz:empontok marad6ktalan figyelernbe
v6tel6vel

f) Egy darab kdzgazdasagi CBA elk6szit6se

,,

Ezen feladatok elldtdsAhoz elengedhetetlenul szuks6ges, hogy Vdllalkloz6
tanulmdny6ban felt6rja az EIJ-s tdrsfinanszirozlst lehetov6 tevo p6nzUgyi forrdsokat.
Magyarorszdg es az Europai Bizotts6g k6zdtti 2014- 2020. idoszakra vonatlloz6
Padners6gi Meg6llapodAs 20'14. szeptember 1'1-6n kerult aldlr6sra, az operatlv
programok v6gleges v6ltozata csak azt k6vetoern kerUlhet elfogad6sra. A Kornr6ny
kozlem6nye szerint az operatlv programok 6tdolgozott vAltozatAnak beny0jtdsa az
Europai Bizottsdg 6szrev6telei alapjdn 2014. okt6be16ben v6rhato, majd ezt
kovetoen, a Korm6ny aktudlis prognosztizdlAsa alapjAn 2014. ev veg6re kerulhetnek
v6gso elfogad6sra az operatfv programok, 6s 21015. 6v elej6n jelenhetnek mes, az
elso uni6s finanszlrozds0 pAlyAzati felhlvdsokr. A projekt mr-lszaki tartalm6val
kapcsolatosan - a TOP illetve IKOP forrdsok kerulhetnek elot6rbe. Ugyanakkor az
operativ programok t6mogatdsi felt6telei m6g nem ismertek, Igy nincs pontos ismeret
az elszAmolhato kdltsegek krordnek vonatkoz6s6ban sem. En6lkul viszont a k6ltrs6ghaszon elemz6sek nem tudnak teljes m6rt6kben megfelelni azon EU elvdr6soknak,
mely alapj5n eldonthet6 a t6rsfinansziro;zds szUks6gess6ge, m6rt6k€rnek
indokolts6oa.

3.

A szerzodo felek az 1.) pontban hivatkozott v6llalkozdsi szerzodls 5.2.) pontjdt - a
Kbt. 132. $-dban foglaltaknak megfeleloen, jelen szerzod6smodositAs 2. pontjAban
korUllrtakra tekintettel - kdlcson6sen egyet6rlve az a16bbiak szerint modositj6k:

2.

r6szhat6rid6: Szerz6deskdt6stcil szimitortt 319. nap

R6szhatdrid6re elv6qzend6 feladatok:

A

Megrendel6

dltal legk6s6bb a

szerzod6skotestol sz6mitott 130. napig j6vdhagyott RMT, annak melleklet6t klpezo
k6ltseg haszon elemz6s (CBA), a R6szletes megval6sithatos5gi tanulmdnyhoz
elvSlaszthatatlanul kapcsol6d6 dokumenturnok
v6gleges alternatlva
vonatkoz6sdban tanulmdnyterv) elk6szlt6se, 6tacl6sa

(a

4. A Felek megAllapitjdk, hogy a v6llalkozdsi szerziid6s jelen m6dosit6ssal

nem 6rintett

rendelkez6sei v6ltozatlanul 6rv6nyesek 6s hat6lyosak.

A
m

Felek jelen modoslt6st elolvas6s

6s

kolcsdnos 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal

indenben megegyez6t, jov5hagyolag aldirj Ak.

Szombathely, 2014. okt6ber
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Szombathely Megyei Jogri V6ros
Onkorm6nyzata,

0f-fe,SZf M6rnoki 6s Szolg5ttat6 Kft.,
mint V6llalkoz6 r6sz6r5l :
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