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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

(a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.; Cégjegyzékszám: 01-10-046840; Adószám: 23028966-4-44;
Számlaszám: 11794008-20537135-00000000; képviseli: Horn Gergely divízióvezető, valamint Kerényi
László Sándor szakterületi vezető), mint megrendelő (továbbiakban: “Megrendelő“)

másrészről a
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető), (székhely:
1024 Budapest, Lövőház u. 37.; cégjegyzékszám: 01-10-045561; adószáma: 13842217-2-41; képviseli:
Takács Miklós), a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi
tag), (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-065890; adószám: 10336706-2-41;
képviseli: Várady Tamás) és a PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumi tag), (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-072560
adószám: 10466267-2-41; képviseli: Dulicz László), mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott
helyen, és időpontban az alábbi feltételekkel.

I.

Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 121.§. (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le
„Budapesti Közlekedési Rendszer Fejlesztési Tervének (BKRFT) felülvizsgálata és a hozzá
tartozó Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése” tárgyában, amely eljárás nyertese Vállalkozó
lett.

1.2. Felek ezt követően Budapesten 2012. október 31. napján a jelen 1. sz. Módosítás 1.1. pontjában
jelölt tárgyban vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

1.3. Tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötését követően – szerződéskötéskor előre nem látható
okok következtében – olyan változások következtek be, amelyek a Szerződés teljesítését
jelentős mértékben érintik, továbbá a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértik, Felek a
Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
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II.
2.1.

Módosítással érintett rendelkezések

A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba, a Szerződést Felek 15 hónapos határozott
időtartamra kötik. Vállalkozó köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki
dokumentációban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi ütemezés
szerint teljesíteni:

1. Feladatrész: a prioritások felülvizsgálat:
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60. nap
2. Feladatrész: a rövid- és középtávon megvalósításra javasolt projektek listájának
felülvizsgálata:
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60. nap
3. Feladatrész: az aktualizált BKRFT projektlistájára Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzése:
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 290. nap
4. Feladatrész: szakmai és társadalmi egyeztetések lefolytatása:
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 290. nap
5. Feladatrész: Javaslat a fenntartható városi mobilitási terv kidolgozására, összefoglalók
elkészítése:
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 290. nap
6. Feladatrész: rendelkezésre állás a felülvizsgálat közgyűlési elfogadásáig és a közgyűlési
döntés utáni feladatok teljesítéséig:
legfeljebb a szerződéskötéstől számított 390. nap.

2.2. A Szerződés 4.2. pontja a következők szerint módosul:
Felek megállapodnak abban, hogy – figyelemmel az 1. sz. Módosítás 2.1. pontjára − a Vállalkozó
jogosult részteljesítésekről számla benyújtására, a jelen 1. sz. Módosítás szerinti határidőknek
megfelelően alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben:
-

A Szerződés 3.1. 1. és 2. pontjai szerinti feladatok igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj
20%-a, azaz 1 534 000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázharmincnégyezer forint + ÁFA
összegben;
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-

-

A Szerződés 3.1. 3., 4. és 5. pontjai szerinti feladatok igazolt teljesítését követően a
vállalkozói díj 70%-a, azaz 5 369 000Ft + ÁFA, azaz ötmillió-háromszázhatvankilencezer
forint + ÁFA összegben;
A Szerződés 3.1. 6. pontja szerinti feladat igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj 10%-a,
azaz- 767 000Ft + ÁFA, azaz hétszázhatvanhétezer forint + ÁFA összegben.

2.3. A Szerződés 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Részszámlázás
Ajánlattevőnek az egyes tervezési feladatok elvégzése után Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget
kíván biztosítani az alábbiak szerint:
Részszámlázás
#

1

%
Nyertes Ajánlattevő az 1. és a 2. feladatrész („a prioritások felülvizsgálata”
valamint „a rövid- és középtávon megvalósításra javasolt projektek listájának
felülvizsgálata”) elvégzése és a teljesítés igazolása után beadhatja az 1.
részszámlát Ajánlatkérő részére. A részszámla összege a szerződésben rögzített
tervezői díj 20%-a.

20

Az 1. és 2. feladatrész teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított
60. nap.
2

Nyertes Ajánlattevő a 3. 4. és a 5. feladatrész („az aktualizált BKRFT
projektlistájára Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) elvégzése”, a „szakmai és
társadalmi egyeztetések” valamint a „Javaslat a fenntartható városi mobilitási
terv kidolgozására, összefoglalók”) elvégzése és ezek teljesítésének igazolása
után beadhatja a 2. részszámlát Ajánlatkérő részére. A részszámla összege a
szerződésben rögzített tervezői díj 70%-a.

70

Az 3. 4. és 5. feladatrész teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított
290. nap.
3

Nyertes Ajánlattevő a 6. feladatrész („rendelkezésre állás a felülvizsgálat
közgyűlési elfogadásáig és a közgyűlési döntés utáni feladatok”) és a teljes
dokumentálás elvégzése, és ezek teljesítés igazolása után beadhatja a 3.
részszámlát Ajánlatkérő részére. A részszámla összege a szerződésben rögzített
tervezői díj 10%- a.

10

Az 6. feladatrész teljesítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 390.
nap
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III.

Záró rendelkezések

3.1. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezési továbbra is változatlan
tartalommal érvényben és hatályban maradnak.
3.2. Jelen 1. sz. Módosítás egymással megegyező – öt (5) számozott oldalból álló – hét (7) eredeti
példányban készült, amelyből Megrendelőt négy (4), Vállalkozót három (3) példány illet. Felek a
1. sz. Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és jelen 1. sz.
Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2013. ………… „…...”

Megrendelő

…………………..
Kerényi László Sándor
szakterületi vezető

Vállalkozó

……………………
Horn Gergely
divízióvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

…………………….
Várady Tamás
ügyvezető
KÖZLEKEDÉS Fővárosi
Tervező Iroda
Korlátolt Felelősségű
Társaság

……………………..
Dulicz László
ügyvezető
PRO URBE Mérnöki és
Városrendezési
Korlátolt Felelősségű
Társaság

……………………..
Takács Miklós
ügyvezető
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
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