SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT
Szerződő felek:
Megrendelő:

Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.)

Vállalkozó:

Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. (7628 Pécs, Eperfás u. 3.)

Szerződés tárgya: Bóly-Szederkény kerékpárút építése:
1. Bóly közigazgatási területén a Nemzeti Közlekedési Hatóság KA/160/3/2010. jogerős
építési engedélye alapján:
- Közös gyalog- és kerékpárút: 1.677,56 m2
- Kétirányú kerékpárút: 1136,34 m2
- Zárt csapadékvíz csatorna építése: 276,4 m
2. Szederkényi közigazgatási területén a Nemzeti Közlekedési Hatóság KA/682/1/2010.
jogerős építési engedélye alapján: 1334,7 m2
3. 1 darab könnyűszerkezetes kerékpártároló Mohács Város Jegyzője 14031-9/2009
jogerős építési engedélye alapján: 30 férőhelyes
A szerződő felek a közöttük 2010. szeptember 15. napján kelt és létrejött Vállalkozási Szerződést
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
ad. 3. pont:
Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje:
Munka kezdés időpontja: 2010/09/23
Munka befejezés időpontja: 2010/11/24
szöveg helyett,
Az 1. pont alatti feladatok teljesítésének határideje:
Munka kezdés időpontja: 2010/09/23
Munka befejezés időpontja: 2011/06/06
szöveg kerül.
ad. 8.1 pont:
A Megrendelő 20% előleget ad, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A Vállalkozó díjbekérőt
jogosult benyújtani, melynek saját forrás részét a Megrendelő, a támogatási részét pedig a
Támogató fizeti meg közvetlenül a Vállalkozó által vállalt fizetési határidőn belül. A díjbekérő
pénzügyi teljesítését követően a Vállalkozó köteles számla kiállítására 2 munkanapon belül.
szöveg helyett,
A Megrendelő 20% előleget ad, egy darab 50%-os részszámla benyújtására van lehetőség,
2010/11/30 napján amennyiben a teljesítés elérte az 50 %-os készültségi fokot. A Vállalkozó
díjbekérőt jogosult benyújtani, melynek saját forrás részét a Megrendelő, a támogatási részét pedig
a Támogató fizeti meg közvetlenül a Vállalkozó által vállalt fizetési határidőn belül. A díjbekérő
pénzügyi teljesítését követően a Vállalkozó köteles számla kiállítására 2 munkanapon belül.
szöveg kerül.

Indoklás:

Tárgyi munkálatok megkezdése során a közműfeltárások eredményeként kiderült,
hogy az érintett területen elhelyezkedő azbesztcement anyagú ivóvíz és
csatornabekötő vezetékek állapota rendkívül elöregedett, rossz, továbbá
elhelyezkedésük miatt is a kerékpárút építése előtt kiváltásra szorulnak. A tervezési
és közmű egyeztetési fázisban a Bóly-Monyoród Viziközmű Kft.-nek nem állt
rendelkezésére mindezen információ, így előzetesen nem tudták jelezni, hogy az
ivóvíz és csatorna bekötő vezetékek cseréje szükséges a kerékpárút kivitelezési
munkák megkezdése előtt.
Az ivóvízvezeték cseréje az 5701. sz közút több helyen történő átfúrásával
valósítható meg, melyre a közútkezelőtől külön engedélyezett tervek alapján
november 10. napja előtt vagy március 15. napját követően lehet megvalósítani. A
tervek elkészítése és engedélyeztetése miatt a munkálatokra csak március 15. napját
követően kerülhet sor, melynek időtartam várhatóan 21 naptári nap. A Vállalkozó
részére a munkaterület csak 2011/04/05 napjától biztosított. A vállalkozó részére
biztosított eredeti 62 napos teljesítési határidő figyelembevételével a módosított
teljesítési határidő 2011/06/06.
A résszámla benyújtására a Megrendelő lehetőséget biztosít, mivel a Vállalkozó rajta
kívül álló okból nem tudja a teljes kivitelezést elvégezni, a téli időszak miatt a
teljesítés időtartama nagymértékben elhúzódik. A Vállalkozót jelentős anyagi kár
érné a részszámla benyújtása nélkül.

Az alapszerződés egyéb, itt nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.
Bóly, 2010. november 15.
MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:

VÁLLALKOZÓ:
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Hárs József - polgármester
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nevében
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nevében.

P.H.

ELLENJEGYEZTE:
Aláírta és lepecsételte:
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Dr. Morvay Gyula - jegyző
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