41-6/2011. ikt. sz.

Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása

Vállalkozási szerződés a „Hollókőtől Murányig kerékpáron – határon
átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítése” című pályázati
projekt Magyarországi szakaszának tervezési-szakértési feladatainak
elvégzésére
amely létrejött
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Adószám: 15450016-2-12
Pénzforgalmi számlaszám: 12031005-00156762-01400000
Aláírásra jogosult képviselője: Becsó Zsolt
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
és a
Via Futura Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Somlói út 74.
Adószám: 13260534-2-43
Pénzforgalmi számlaszám: 14100127-68439960-70000000
Aláírásra jogosult képviselője: Breuer András
mint vállalkozó (a továbbiakban: Tervező)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. PREAMBULUM
Szerződő felek a „Hollókőtől Murányig kerékpáron – határon átnyúló kerékpárút-hálózat
megvalósításának előkészítése” című HUSK 0801/020 azonosító számú pályázati projekt
Magyarországi szakaszának tervezési-szakértési feladatai elvégzésének (a továbbiakban: projekt)
megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel 2010.
július 26-án, 168-24/2010. ikt. számon szerződést kötöttek (a továbbiakban: Alapszerződés).

2. A módosítással érintett rendelkezések:
2.1

Az Alapszerződés 2. pont harmadik bekezdés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1. Előzetes változatok, a határon túli partnerrel lefolytatott egyeztetést követően”

2.2

Az Alapszerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Teljesítési határidők
Szerződő felek megállapodnak, hogy Tervező a szerződésben foglalt feladatokat 2011.
március 21-ig köteles ellátni.
Amennyiben valamely hatósági eljárás a Tervezőnek fel nem róható okból a törvényes eljárási
határidőt meghaladóan vagy a törvényes határidőn belül, de valamely esemény, körülmény
miatt, amely az ügyintézési határidőbe nem tartozik bele, elhúzódik, abban az esetben az
elhúzódás idejével Tervező teljesítési határideje meghosszabbodik. Tervezőnek Megrendelőt
haladéktalanul írásban értesítenie kell a hatósági eljárás esetleges, neki fel nem róható
elhúzódásáról.”
2.3

Az Alapszerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. Értesítések
A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére,
az alábbi címre kell eljuttatniuk:
Tervező részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Megrendelő részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail

Via Futura Kft.
Breuer András
1111 Budapest Zenta út 1.
+36-1-336-0587

+36-1-336-0588
viafutura@viafutura.hu
Nógrád Megye Önkormányzata
dr. Ottmárné Fáklya Beáta
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
+36-32-620-179.
+36-32-620-108.
nmtkht@nmtkht.hu; beruhazas@nograd.hu ”
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2.4
Az Alapszerződés 4. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete, a
„Pénzügyi ütemterv” lép.

3. Hatálybalépés, vegyes rendelkezések
3.1.Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
3.2 Felek az Alapszerződést – figyelembe véve, hogy a módosításra harmadik fél miatt volt szükség –
hatályosnak tekintik november 16-tól jelen szerződés hatálybalépéséig is.
3.3. Jelen szerződés 2. sz. melléklete a bankgarancia szerződéses feltételeknek megfelelő
hosszabbításáról szóló okirat.
3.4. Az Alapszerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényben és hatályban maradnak.
Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti.
Salgótarján, 2011. február 11.

Budapest, 2011. február 28.

……………………………………
Becsó Zsolt
Megrendelő

…………………………………..
Breuer András
Tervező

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. február 11.

...................................................
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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a 41-6/2011. ikt. számú szerződés 1. sz. melléklete

MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMTERV
4. számú melléklet
I. rész-számla
Összege: 4.840.000 + ÁFA (vállalkozási díj 10 %-a)
A rész-teljesítés tartalma: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a javasolt nyomvonal- és
kiszolgáló létesítmény változatokkal, meghatározva a javasolt nyomvonal és létesítmények
területigényét, szakaszolási lehetőségét, költségbecslését.
A határ melletti, a szlovák oldalhoz csatlakozó szakaszok nyomvonal és kiszolgáló
létesítményei, változatokkal, meghatározva a javasolt nyomvonal és létesítmények
területigényét, költségbecslését.
A teljes nyomvonal egyeztetése a határon túli partnerrel.
Teljesítés időpontja:

2011. 02. 14.

II. rész-számla
Összege: 24.200.000 + ÁFA (vállalkozási díj 50 %-a)
A rész-teljesítés tartalma: Területelőkészítő munkák, szükséges talajmechanikai
szakvélemények, engedélyezési tervdokumentáció és azok benyújtása hatósági jóváhagyásra.
Teljesítés időpontja:

2011.03.01.

III. rész-számla
Összege: 9.680.000 + ÁFA (vállalkozási díj 20 %-a)
A rész-teljesítés tartalma: Szolgalmi és/vagy kisajátítási, területvásárlási tervek, a népszerűsítő
kiadvány kétnyelvű szakmai munkarészei.
Teljesítés időpontja:

2011.03.07.

IV. Vég-számla
Összege: 9.680.000 + Áfa (vállalkozási díj 20 %-a)
A rész-teljesítés tartalma: Részletes, véglegesített Megvalósíthatósági tanulmány és Költséghaszon elemzés, összefoglaló dokumentáció egyeztetett kétnyelvű változata, tenderdokmentáció,
üzemeltetési, fenntartási javaslat – a szerződésben foglaltak komplett teljesítése.
Teljesítés időpontja: 2011. 03.21.
Salgótarján, 2011. február 11.

Budapest, 2011. február 28.

……………………………………
Becsó Zsolt
Megrendelő

…………………………………..
Breuer András
Tervező

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. február 11.
...................................................
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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