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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

október 10. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „B” épülete (4516. 
Demecser, Szent István út 2-4.) Tanácstermében megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2014.(X.10.) 
HATÁROZATA 

 
Új háziorvosi rendelő építése Demecser városában című, ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0079 azonosítószámú pályázat vállalkozói szerződés 2. számú 

módosításáról 
 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

 
A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 135/2011.(VI.30.) ÖKT határozat 2.2 
pontjában biztosított jogkörében 

 
1. Módosítja az „Új háziorvosi rendelő építése Demecser városában” című, 

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0079 azonosítószámú pályázat 
megvalósításával kapcsolatban a Molnár Imre és Fiai Építőipari Kft.-vel 
(4516 Demecser, Szent I. u. 43.) kötött Vállalkozói Szerződést, a 

határozat mellékletét képező „Vállalkozói Szerződés 2. számú 
módosítása” szerint. 

 
2. Jóváhagyja a Polgármester által aláírt Vállalkozói Szerződés 2. számú 

módosítását. 

 
3. Elrendeli a Vállalkozói Szerződés 2. számú módosításának a 

Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételét 
 

K.m.f. 
Kiss Gyula sk.      Barabás Jánosné dr. sk. 

polgármester        jegyző 
 
A kiadmányhiteléül: 

Demecser, 2014. október 10. 
 

Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia 
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A 143/2014.(X.10.) ÖKT határozat melléklete 
 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítása 

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: 

 

egyrészről 

 

Név: Demecser Város Önkormányzata 

címe: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. 

adószáma: 15732224-2-15 

bankszámlaszáma: 11744003-15404352 (OTP Bank) 

képviseli: Kiss Gyula polgármester 

Telefon/fax: 42/533-500, 42/533-509 

E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.hu 

  

(a továbbiakban “Megrendelő”), 

 

másrészről 

 

Név:  Molnár Imre és Fiai Építőipari Kft. 

címe: 4516 Demecser, Szent I. u. 43. 

cégjegyzékszáma: Cg.15-09-075540 

bankszámlaszáma: 11744034-20055552-00000000 

adószáma: 12427615-2-15 

képviseli: Molnár Imre ügyvezető 

Telefon/fax: 0670/392-5093 

E-mail: molnaresfiai@freemail.hu 

 (a továbbiakban “Vállalkozó”) között. 

 

Előzmények: 

Felek előzményként rögzítik, hogy Demecser Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. 

III. része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 122/A§ szerinti tárgyalás nélküli 

közbeszerzési eljárást folytatott le az ÉAOP-4.1.2./A-12-2013-0079 azonosító jelű „Új 

háziorvosi rendelő építése Demecser városában”c. projekt kivitelezése iránt, amely eljárás 

nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek 2014. május 16-án vállalkozási 

szerződést kötöttek egymással, amelyet 2014. június 5-én a III. pontját érintően módosítottak 

(1. számú módosítás)   

 

A megkötött és módosított vállalkozási szerződést a felek az alábbiak szerint módosítják.(2. 

számú módosítás):  

 

1.A szerződés III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek pontjában a „ Vállalkozó jogosult 

3 részszámla és 1 végszámla benyújtására az alábbi ütemezés szerint”: szövegrész után 

a 3. és a 4. pontok helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

tel:15732224-2-15
mailto:pm.hiv.demecser@gmail.hu
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„3. A 3. részszámla a műszaki előrehaladási fok maximum 80%-nak elérésekor esedékes, 

mértéke a teljes vállalkozási díj maximum 40%-a, ütemezés szerint várható esedékessége  

2014.10.15.(III.ütem) 

4.A végszámla a műszaki előrehaladási fok 100%-nak elérésekor, illetve a műszaki átadás-

átvétel sikeres lezárása után esedékes, ütemezés szerint várható esedékessége 2014.11.15. 

(záró ütem)”  

 

2. A szerződés „IV.A teljesítési határidő”: cím alatti első mondat helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„A szerződés teljesítésének határideje a szerződéskötés napjától számított 153 naptári nap, de 

legkésőbb 2014. november 15.”  

 

 

A szerződés egyéb rendelkezései nem változnak.  

 

A módosítás indoka, hogy a kivitelezés során az épület bontásakor az E.ON 

Energiaszolgáltató Kft az épületben található négy db villamosenergia mérőórából hármat 

kikötött és elvitt, egyet pedig ideiglenes mérőként külső oszlopra helyezett. Mivel a beruházás 

napelemes rendszer kiépítését is magában foglalja, ezért 2014. július 30-án benyújtásra került 

egy új mérőóra elhelyezésére és elektromos csatlakozásra szóló igény az E.ON 

Energiaszolgáltató Kft részére. Az igényelt új mérőóra elhelyezése és a csatlakozás 

kialakítása a mai napig nem történt meg. Mivel az elektromos csatlakozás feltétele a 

beruházás befejezésének és a használatban vételi engedély kiadásának, ezért a kivitelező 

akadályközlésben bejelentette, hogy az épületet a szerződésben szereplő eredeti befejezési 

határidőig átadni nem tudja. Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint a módosított 

teljesítési határidőt a hálózatra csatlakozást előreláthatólag biztosítani tudja.  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) 

bekezdésbe foglalt tilalmakba, vagyis nem tartalmaz olyan feltételt, amely más ajánlattevők 

részvételét vagy másik ajánlattevő nyertességét tette volna lehetővé, továbbá a módosítás a 

szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára és a 

szerződés tárgyát az eredeti szerződésbe foglalt ajánlattevő kötelezettséghez képest új elemre 

nem terjeszti ki.  

 

Demecser, 2014. szeptember 12. 

 

 ........................................................   .......................................................   

 

 Megrendelő Vállalkozó 

 

……………………………………….                  

                  Pénzügyi ellenjegyző: 

 

Ellenjegyzem: 

Demecser, 2014. szeptember 12. 

                   Dr. Prekub János 

                        ügyvéd 

                      jogi képviselő 

 

 


