
Vátlalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli
Török Gusztáv Andor Polgármester, mint Megrendelő, másrészről: COLAS vr zrt. (1l03 Budapest, Sibrik
Miklós u. 30.') képviseli Maár Ferenc és Hegedűs Zsolt' mint Vállalkozó, között az alábbiakszerint:

Szeruődés tárwa:

Megrendelő megrendeli, Yállalkozó pedig elvállalja a Kalocsao Illyés Gyula utca (0+000 - 0+51ó)

Dankó Pista utca II. (0+082-0+470) Csiga utca (0+000-0+232) Gábor Lajos utca (0+000_0+290)

burkolat felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzését a szerződés elválaszthatatlanrészétképezó
ajánlatkérési dokumentráciő, a nyertes vállalkozói ajánlat alapján rendeltetésszertj használatra alkalmas
állapotú telj esítés vál lalásával.

2010. 08. 02.
2010.08. 17.

l db részszámla és végszámla kerÍil benyújtásra
1 db végszámla kerül benyújtásra

Indoklás:

A vá|lalkozási szeruődés 3.2. szgrint a kivitelezési teljesítési hatríridő módosítása tekintetében aközbeszerzési
eljárás során Vállalkozón 20l0. auluszus 02-át jelölt meg.

Ezen batátidőre a kozbeszerzési eljárás során az ajénlati dokumentációban, a tervdokumentiációban és a
kö ltségvetésben lévő munkák az e!őírt ltatÁtidőre elkészüInek.

Kivitelezői feltrírások során megállapítást nyert, hogy a Dankó Pista utca zárt csapadékcsatorna rendszerrel
rendelkező részén a terv szerinti 300-as átvágások megépíthetők és megépítésre kerültek, viszont az összes többi,
beleértve a Csiga és Illyés utcákat is, a befogadó nem megfelelő folyásfenék mélysége miatt nem kivitelezhető.
Technikai ok végett a rácsos folyókák csak az aszfaltozás elkészülte után építhetők a burkolatba, amin keresztül
nem lehet közlekedni minimum l hétig (beton kötés miatt), az eredeti szerződésben válla|t mindennemií munkát
a kivitelezo a vállalt határidőre elkészíti, azonban a folyóka beépítéssel kiegészített munka nem végezhető el,
ezért kerül módosításra a teljesítési határidő.

Kivitelező nyilatkozik, hogy a feladatra csak végszámlát kíván benyujtani.

A szerzódo felek közösen megállapodnak hogy a teljesítési hatfuidőmódosításra kerül 2010. augusáus 17.-rc.
A fenti tények alátámasztják a vállalkozási szerzódés 1. sz. módosításának létrejöttét.

A vállalkozási szerződés alábbi pontia módosul:

ad.3 .2. pontja (telj esítési hatráridő) :

Eredeti szetző dés szerint :

1.sz. módosítás szerint:

ad.7 .l. ponda (pénzügyi ütemezés):
Eredeti szerződés szerint:
1.sz. módosítás szerint:

&!*



A vállalkozási szerződés további pontja változatlanul érvényben maradnak.

Jelen vállalkozási szerződés módosítiísa 7 példányban jött létre, melyből 3 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót,
3 pld Vállalkozót illet.

Kalocsa. 20l 0. július 28. Budapest, 20l 0. július 28.
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