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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 
E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu  

 

 
 

Kivonat 
 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. február 28.-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2018.(II.28.) számú 

határozata 

 

a Demecseri Élelmezési Üzem fejlesztése tárgyú Vállalkozási Szerződés 1.sz. 

módosítására 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület:  

 

 

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

módosításokat a szerződésekben átvezesse és a kötelező hirdetményeket közzétegye. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy határozat mellékletét képező Vállalkozói 

Szerződés 1. sz. módosítást aláírja. 
 

Határidő: Azonnal.  

     Felelős: Polgármester 

 

 

 

Váradi László       Imréné Bötykös Katalin  

polgármester         aljegyző 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

1. sz. módosítása 

 

mely létrejött egyrészről 

név: Demecser Város Önkormányzata 

székhely: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

képviselő: Váradi László - polgármester 

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: GARA-ÉP-KER KFT. 

székhely: 4472 Gávavencsellő, Szabadság u. 1/A. 

képviselő: Gál Zoltán, ügyvezető  

képviselő címe és elérhetősége: 4472 Gávavencsellő, Szabadság u. 1/A., +36 30 219-4413 

cégjegyzékszám: 15-09-082606 

adószám: 25171747-2-15 

pénzforgalmi számlaszám: 11744003-24410238 

mint vállalkozó (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 „Demecseri 

Élelmezési Üzem fejlesztése” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás 

nyertese Vállalkozó lett, melynek megfelelően Felek egymással szerződést kötöttek 2017. 

augusztus 3. napján (a továbbiakban: alapszerződés).  

 

2. A szerződésmódosítás indoka: 

2.1. A Költségvetési Főösszesítő ÁFA vetítési alap összege helytelenül lett meghatározva 

tekintettel arra, hogy a belső gázellátás módosítás szerelési munkáinak 17 111 120,- 

forint összköltsége 16 884 194,- forint összegben lett átvezetve a Költségvetési 

Főösszesítő Gázellátás elnevezésű sorába. 

2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó közbeszerzés során tett szakmai ajánlatában, 

és így az alapszerződés mellékletét képező költségvetésben számítási hiba található, erre 

tekintettel a jelen szerződés-módosítás kizárólag a költségvetés szerinti adatok helyes 

feltüntetését szolgálják, a módosítás formai jellegű, a vállalkozói díjon (ajánlati áron) a 

módosítás nem változtat, a módosítás ennek megfelelően nem tekinthető lényegesnek.  

 

3. A szerződésmódosítás tárgya  

 

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

költségvetésre módosítják. 
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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, …..év. …………….hónap ……... nap  
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Képviseli: Váradi László  
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Képviseli: Gál Zoltán 

ügyvezető 

Vállalkozó 
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