VÁlt nrozÁst SZERZóDÉS

1. sZ.

MóDosíTÁsA

Amely létrei ött eglrészről

Zamárdi Város Önkormányzata
Székhely: 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4,
Adószám: | 5731 498-2-14
KSH statisztikai számjel: 1 573 l 498-841 l -321 -l 4
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 73 1498
Számlaszám: 1 0039007-00347846-0000001 7 (MAK)
Képviseli: Csákovics Glula polgármester
mint megrendeló (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről
Teljes név: lCH Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: ICH Mérnök Kft.
7400 Kaposvár, Petófi utca 9/b. l, em. 3.
7400 Kaposvár, Petőt] utca 9/b. l. em. 3.
Postacím, levelezési
14 09 308792
14595413-2-14
10403909-505057 49-54561002
Pénzforgalrni
pénzintézeí
K&H
Bank Zrt.
Számlavezető
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása
34A00881
szerinti nyilvii,rrtartási

Székhely:

cím:
Cégtregyzékszám:
Adószám:
számlaszám:
neye:
Képviselő neve:
kiilön-külön

szám:

Hartmann Bálint

Szerződő Fél, együttesen Szerződő Felek között.

1.

ELóZMÉNYEK

Megrendelő ,,TOP-1.2.1-15-SO1-201G00010 azonosítószámú ,,Többfunkciós
bemutatótér létrehozása Zamárdiban" tárgyban,

a

kiáUító

és

Kbt. 115,§. szerinti közbeszerzési eljárást indított.

Felek a Kivitelezési Szerződést a Kbt. l31. § alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési Eljárásra
tekintettel írták alá.

2.
Szenődő felek között

létrejött szerződést

alábbiak szerint módosítják:
E red eti

AszLp.7ZöDÉsMóDosíTÁsA

-

figyelemmel a Kbt.

l4l.

§ (4) bekezdésére - felek az

sze rződ éses feltéte l e k :

2.1.

A jelen szerződés tárgyát kepező munkák teljesítésénekhatárideje: a szerzódés teljesítésének
ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdódik. A szerződés idótartama attól fiiggően,
hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 20l9. november
30. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítésidótartama az
eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést
elfogad.
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Mó do sult szerződé s es feltétele k :

2.1.

A jelen szerződés tlrgyár képező munkák teljesítésénekhatárideje: a szerződés teljesítésének
ideje 320 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdódik. A szerződés idótartama attól fiiggően,
hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2020. május 22.
A projektzárás módosítása eseíéíaz objektív határidő módosulhat, de a teljesÍtésidőtartama az
eredetileg meghatározott időtartamot (320 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendeló előteljesítést
elfogad.

A szerződés 2.1 . pontja az alábbiakkal egészüI ki:
A szerződés 2,1. pontjában meghatározott teljesítési határidő az alábbiakra tekinteUel módosul:
llátlalkozó teljesítési határideje afennálló akadáIyoztatás időtartamával meghosszabbodik. A teljesités

részleges akadályoztatását az akadályoztatással érintett munkának
arányában veszik fi gtel embe a fel ek.

a

teljes teljesítésre vetített

Felek rögzítik, hogl az eredeti teljesítésihatáridőt tekintik irányadónak azon

munkarészek

vonatkozásában, melyek teliesítése nem volt akadáIyozott.

3.

A MóDosirÁs

lxooxlI

bergházás építésimúszaki ellenőre 2019. július 23. napján a munkálatokat leállitotta
tewezői állásfoglalásra, valamint a bemutatott süllyedésmérésekretekintettel, ííiyelaz
egyenlőtlen süllyedés miatt a szeíkezetépítésnem volt folflatható. Emellett elrendelésre kerÜlt
a rendszeíes süllyedésmérés,mel}Te hetente soí került. A folyamatos mórési eredmények
alapjin az épület egyenletlen süllyedése 20l9, október 13. napjara konszolidálódott, így az
építésimúszaki ellenőr a munkavégzés fol},tatasát 2019. október 14. napjától engedélyezte.

Az

Fentieknek megfe|elően vállalkoző akadá|yoztatva volt 2019. július 23. napja és 2019. októbeí
13. napja között, azaz összesen 82 naptári napon keresztül a munkavégzésben.

A Kbt.

141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakat íartalmazza:

módosítást olyan körülmények tették szül<ségessé, amelyeket az ajánlatkérő keIIő
gondossóggal eljárva nem lóthatou előre:"

,,ca)

a

Az

epület egyenletlen süllyedése olyan feleken kívülálló külső körülmény, amelyet az
ajanlatkerő kellő gondossággal eljárva sem láthatott elóre.
,,cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános

A

jellegét"

szerződés általanos jellege nem módosul, felek teljesítésétnem érinti, kizárőlag a műszaki átadás-

átvétel időpontj a változik.
,,cc) az ellenérléknövekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének50o/nát. "

Jelen szerződésmódosítás keretében az ellenérték nem változik.
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Tekintettel

a fenti

pontban jelzettek fennállására Megrendelő

a

szerződést jogszenien

módosíthatja a Kbt. 141. § (4) c) pontjában meghatározottaknak megfelelően.

Kelt:

Zamárdi,2019. november 28.

Zamád| Város Önkorm ányzata

MEGRENDELÓ

Képviseli: Csákovics Gyula polgármester
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Képviseli: Hartmann Bálint
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