
Vállalkozási szerződés L. sz. módosítása

amely létrejött egyrészrőI: Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.)

képviseli Török Gusztáv Andor Polgármester, mint Megrendelő' másrészről: Kalocsai Közintézmény

Építő Konzorcium (63 00 Kalocsa, Sörös Imre utca 13 .) képviseli Skultéti Csaba ügyvezető igazgatő, mint

Vállalkozó, között az alélbbiak szerint :

Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkoző pedig elvállalja a Kalocsa bölcsőde rekonstrukcÍós -
DAoP-2009-4.1.3.tB - munkáinak elvégzését a szerződés elválaszthatatlan részét képező

ajrínlatkérési dokumentáciő, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszeruhasznáIatra

alkalmas állapotú telj esítés v áIIaIásáv aI.

A vállalkozási szerződés alábbi pontia módosul:

ad3.2. pontja:
Eredeti szer ző dés szerint :

Befejezési hataridő:
1.sz. módosítás szerint:

Befejezési hatáidő:

2010.09.2r.

2010. r0.12.

Indoklás:

A vállalkozási szeruődés 3 .2. szerint a kivitelezési határidő 2010. 09 . 21 .

A kivitelezés működő intézményben történik eblhezazonbanaz Önkormányzatnaka bölcsődések egy
részét ideiglenes elhelyezését kellett volna biztosítani. Erre nem volt lehetőség, igy szakaszos
munkaterület átadás-áÍvételre van sziikség. Ugyanis a bölcsődés koru gyermekek jelenlegi elhelyezése
az északi szárnyban történik. Ennek a területnek a munkaterüIet átadása csak az ettől délre lévő
helyiségek elkészülte után történhet. Meg kell jegyezni, hogy a szakaszos munkaterület végett a
szakipari munkrák torlódnak.

Kivitelezés folyaman _ a munkiíkhoz kapcsolódő - feltarások alkalmával az épületgépész feladatoknál
jelentkeztek problémak. Dél-keleti és dél- nyugati szétmyakat összekötő gépészeti vezetékei tervtől
eltérő módon nem voltak taláIhatőak (nincsenek). Ennek következtében a múködőképesség érdekében
műszaki szükségességből i$ vezetéket kellett kiépíteni a csatlakozo szakipari munkákkal és
szerelvényekkel együtt.

A munkaterület átadás-átvételt követően bejelentésre került a gázszolgáltató felé a meglévő géaőra
bontása és azt$ elhelyezése, amelyet a gézszoIgáltató 2010. szeptember 02-án bontotta el
(késedelmesen), melyből kifolyólag a gázszetelési munkék és az el'lhez kapcsolódó szakípari munkák
_ pl. homlokzatihőszigetelés - ezt követően indulhatnak meg.

A kivitelezési munka során derült ki, hogy a homlokzati ablakok jó része olyan erősen sérült, hogy az
jelen állapotáhan nem tudja biztonsággal funkcióját betölteni (ugyanis az ablaktokok teljesen
kirohadtak aparapetnél). Ennek kijavítása muszakilag erősen indokolt így a javítás után a szükséges
feltileti védelmet is biztosítani kell. Ezekkel összefiiggő feladatok nem képezték avá|lalkozástárgyát,
rejtett hibaként jött elő. Ezeket a munkiíkat az Önkormányzatközmunka alkalmazásávalvégezteti el.
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Ezeknek el nem végzése lehetetlenné teheti még a szakaszos munkaterület átadást is mert a csatlakozó
_ de a vállalkozásban szereplő _ szakipari munkákat sem lehet elvégezni.

A fenti tények alátétmasztják, hogy a vállalkozőnak fel nem róható ok miatt a vállalkozási
szerződésben váIlalt befejezési határidőt nem tudja tartanl.

AvállalkozásiszeruódéstovábbipontjaváItozatlartulérvénybenmaradnak.

Jelen vállalkozási szerződés módosítása 7 péIdányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld
Lebonyolítót, 3 pld Yállalkozőt illet.

Kalocsa, 2010. szeptember 06. Kalocsa, 2010. szeptember 06.

Yállalkoző
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építőipgri kivitelez*s

Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
6300 Kalocsa' Sörös Imre u. 13.
Telefon/Fax: (+36) 7 8 I 462-000
e-mail: kalobau@kalobau.hu

Adószám: 12861 293-2-03

Kalocsa Város Onkormán yzata
6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.

Pintér Ferenc mííszaki osztéiyvezető ur részére!

Tisztelt Pintór Ferenc úr!

Tárgy: Akadályközlés

A Kalocsa, bölcsőde rekonstrukciós munkái - DAoP-2009-4.l.3.lB tárgyűkózbeszerzési eljá-

rásban 2010. augusztus 10-én vállalkozási szerződést kötöttiink a fenti munka elvégzésére.

Szerződésben foglaltak szerint aktvitelezés kezdésének időpontja2010. auguszfus 10., mely

időpontban a munkaterület átadás-átvétele megtörtént. A felvonulási- és azt követő feltarási

munkák, valamint Üzemeltetőveltörtént egyeztetés során az alábbiakadályok merültek fel:

A munkák működő intéményben történnek, emiatt a munkaterület átadás szakaszokra

bontva történt meg. A munkaterület lesztíkítése és a határidő rövidsége miatt a szak-

ipari munkák egymást hatr áLtatj ek.

Az epületgépészettmunkák fe|tárásasorán és Üzemeltetőveltörtént egyeztetés alapján

megállapítrísra került, hogy a déli számy keleti és nyugati helyiségeit összekötő folyo-

só lévő gépészeti vezetékeket pár éve megszüntették, így annak újraepítését el kellvé-

gezni, amely miatt egyéb szakipari munkákat sem tudtunk végezrtt.

A gázszolgáltatő a gánőrát a mai napon' 2010. szeptember 2-átbotttotta le, ezáItal a

gánszerelési és kapcsolódó szakipari munkák ezt követően indulhatnak meg.

A feltrírások során merült fel, hogy akózbeszerzés műszaki tartalmábannem szereplő

megmaradó ablakok szetkezete több helyen erősen korhadt és hiányos, ezekkijavítá-

sáig a kapcsolódó szakipari munkákat (ablakprírkany elhelyezés, homlokzati felület-

képzés) nem tudjuk végezni.

Kérem Tisztelt Megrendelőt és Tisztelt Műszaki Ellenőrt, hogy a fenti akadályok közlése mi-

att a Y állalkozási szerződésünket módosítani szíveskedjenek.

Kalocsa, 20Í0. szeptember 2.
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