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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu  

 

 

 

KIVONAT 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2018. február 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2018.(II.1.) számú 

határozata 

 

Demecser-Borzsova kerékpár út építés szerződésmódosítása 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1. A Homokbánya-Hajdúsámson Kft. által javasolt 2. sz. változtatási kérelemmel 

egyetért, azt jóváhagyja 

 

2. Felkéri Dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a 

módosításokat a szerződésben átvezesse és a kötelező hirdetményt közzétegye. 

 

3. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy határozat 1. sz. mellékletét képező 2. sz. 

Változtatási kérelmet aláírja. 

 

4. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a határozat 2. sz. mellékletét képező szerződés 

módosítást aláírja 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

 

Lengyel Lászlóné        Imréné Bötykös Katalin 

alpolgármester        aljegyző 
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A 13/2018.(II.1.) határozat 1 melléklete 
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A 13/2018.(II.1.) határozat 2 melléklete 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. módosítása 

mely létrejött egyrészről 

név: Demecser Város Önkormányzata 

székhely: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

képviselő: Lengyel Lászlóné - alpolgármester 

képviselő címe és elérhetősége: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1., +36-42-533-500 

adószám: 15732224-2-15 

pénzforgalmi számlaszám: 11744003-15404352 

törzsszám: 732220 

mint megrendelő  (továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

székhely: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7. 

képviselő: Bíró Márton, ügyvezető 

képviselő címe és elérhetősége: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 2. 3/7.,  

cégjegyzékszám: 01-09-973010  

adószám: 11724483-2-41 

pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000114-22110000 

 

és 

név: Homokbánya-Hajdúsámson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

székhely: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 1. 

képviselő: Rácsai Lajos, ügyvezető 

képviselő címe és elérhetősége: 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 1.,  

cégjegyzékszám: 09-09-015003 

adószám: 14318427-2-09 

pénzforgalmi számlaszám: 60600101-11043292-00000000 

 

mint vállalkozók (továbbiakban: Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel. 

 

1.  Előzmények 

 

1.1 Demecser Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján a nemzeti eljárásrendben alkalmazandó 

szabályok szerint hirdetmény nélküli eljárást kezdeményezett „Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem – Borzsova – Demecser kerékpárút 

kialakítása” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás nyertese Vállalkozó lett, 

melynek megfelelően Felek egymással szerződést kötöttek 2017. augusztus 4. napján (a 

továbbiakban: alapszerződés).  

2. A szerződésmódosítás indoka: 

2.1. Az időjárás változékonyságnak kiküszöbölése érdekében Vállalkozó kezdeményezte a 

cementkötésű stabilizációs útalap helyett mechanikai stabilizációs útalap beépítését a 

kerékpárút pályaszerkezetébe. A cementkötésnek aszfaltozás előtt 7 napos száradási idejének 

kell lennie, ami ebben a késő őszi- kora téli időjárásban már nem  előre tervezhető. A 

teljesítési határidő megtartűsa érdekében szükségesnek tartja Vállalkozó a CKT stabilizációs 
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réteg módosítását. Ennek megfelelően a tervezett Ckt-4 jelű cementkötésű stabilizációs útalap 

helyett, M56 jelű mechanikai stabilizációs útalap és M22 kiékelését előnyös műszakilag 

megvalósítani az időjárásra való tekintettel. 

2.2. Szintén a határidő tartása érdekében az AC4 jelű aszfalt helyettesítését AC8 jelű aszfaltra 

javasolta Vállalkozó. Az AC8 jelű aszfalt bedolgozhatósága gyorsabb, kötésideje az 

optimálisabb bitumentartalom miatt a hűvösebb időjárásban történő aszfaltozáskor 

kezelhetőbb.  A módosításban szereplő AC8 jelű aszfalt műszakilag egyenértékű az eredetileg 

tervezett AC4 jelű aszfalttal. A tervezett Living Road csúszásgátló útburkolati rendszer 

kialakítása helyett az egyenértékű Línea HS Antiskid (Area marking) útburkolati jelrendszer 

kialakítását kívánja a Vállalkozó elvégezni. A kialakítani kívánt útburkolati rendszer megfelel 

az e-UT05.02.43, e-UT04.03.21, illetve az e-UT04.03.11 útügyi műszaki előírásoknak, azaz 

ez szintén egyenértékű a korábban tervezett útburkolati rendszerrel. 

2.2.Szerződő felek megállapítják, hogy  

- a változtatási igények az alapszerződés határidőben történő teljesíthetőségét 

szolgálják, 

- a változtatási igények a kivitelezés ideje alatti időjárási helyzetet figyelembe véve 

műszakilag indokoltak, 

- a változtatási igények a tervezett műszaki megoldásokkal egyenértékűek, 

többletköltséget nem eredményeznek. 

 

3. A szerződésmódosítás tárgya  

3.1. Felek az alapszerződés 15.8.2. pontját a jelen szerződés-módosítás melléklete szerinti 

költségvetésre módosítják. 
 

4. Jelen szerződés-módosítás elválaszthatatlan részét képezi a módosított költségvetés. 
 

5. Az alapszerződés egyéb pontjai továbbra is változatlanul hatályban maradnak és a 

jelen módosítással együtt alkalmazandók. 

 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás esetében a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141.§ (6) bekezdése biztosítja a 

módosítás jogalapját. 
 

Szerződő felek ezen szerződésmódosítást kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt mint 

szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Demecser, 2017. …………….hónap ……... nap  

  

Demecser Város Önkormányzata 

Képviseli: Váradi László 

polgármester 

Megrendelő 

Nyírépszer Hungária Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Képviseli: Bíró Márton 

ügyvezető 

Vállalkozó 

Homokbánya-Hajdúsámson  

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Képviseli: Rácsai Lajos 

ügyvezető 

     Vállalkozó  

 


