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I. El6zm6nyek

1. A Megrendel6, mint ziilnlarklr6 2079. mi\us 10. napj6n ,,Sdtdrlti epiilet dtalakitdsi munkdi"
tfugyu,, akozbeszerz6sekr6l szolo 2015.6vi CXLIII. torv6ny (tovAbbiakban: Kbt.) Harmadik r6sz,
a Kbt. 115. S (1) bekezd6se szerinti, t6,rgyal6s n6lkiiii nyilt kcizbeszerz|,sielifuilst (a tov6bbiakban:
kozb eszerz6si eli 6ds) ind(tott.

2. Megrendel6 a beruhilzissal szemben tzmasztott alapvet5 mriszaki kovetelm6nyeket a
kozbeszerz6si elj6r6sban Villalkoz6 tendelkezl.s€re bocs6tott ajinla*6r6si dokumentacioban (a

tovibbiakban: dokument6ci6) r6szletesen meghatirozta. YillTalkozo ezei felt6teleket 
^kozbeszerz6si elj6risban benyujtott ajinlataban (a tov6bbiakban: ajinlat) elfogadta. Beruhizis

alatt a Megendel6 a jelen szerz5d6s tirgyitk6pez6 kivitelez6si feladatok osszess6g6t 6rti.

3. Megendel5 ^z aiilnlatok mindenre kiterjed6 6s r6szletes vizsgilatat kovet6en 
^kcizbeszetz6si dokumennmban meghatirozott, valamint a kapcsol6d6 jogszab6lyokban is

rcgzitett felt6teleket is Frgyelembe v6ve 2019. jiilius h6 16. napjin fr6sban eredm6nyt hirdetett.
Megtendel6 kozbeszerz6si elj6r6sban hozott dont6se szerint a nyertes ajinlzttev6 V6llalkoz6lett.

4. Szerz6d6 Felek egyez6en adj6k el6, hogy az eredm6nyes kozbeszerzl,si e\ads lezilrisaklnt
2019. julius 29. napiiln Villalkozdsi szerz6d6st kotrittek a ,,S6timh epiilet dtakkitdsi munkdi"
tatgyLban.
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II.
L szetzfidfls m6dosit6s6nak indoka

5. Szerz6d6 felek egyez6en adj6k el6, hogy a Yillla.lkozilsi szerz6d6sben rcgzitett kivitelez6si
feladatok el6rehaladisa sor6n a mfiszaki ellen6t a feltart megl6v6 acllszerkezet vonatkozis6ban az

alibbi iavaslatot tette:

A P6cs, Verseny u. 19. szim alzti telephelyen I6v6 csarnok6pnletn6l a megl6v6 ac6lszetkezeten

indokolt elv6gezni a kon6zi6e6d6 fest6s-m6zol6si munkilatokat. Az acllszerkezetn6l a t6gi
fest6kr6teg eltivolitilslval (perg6 r6szeken), a korrod6lt t6szeken rozsdamentesit6ssel 6s iri
korr6zr6g6tl6 alapoz6 6s fest6kr6teg felhord6s6val iavithat6 az acllszerkezet s6pirivtl szembeni
ellen6ll6 k6pess6ge.

6. Megtendel6 a mriszaki ellen6r v6lem6ny6ben foglaltakat megvizsg6lta 6s a kivitelez6ssel

6rintett 6piilet funkci6i6nak rendeltet6sszerfi hasznillata 6rdek6ben az eredei kolts6gvet6sben nem

szerepl6 korr6zt6gii6 fest6s-mizolilsi munk6latok elv6gz6s6t mriszaki, szakmat szempontb6l
indokoltnak tatia.

7. Fentiekre tekintettel megtendel5 V6llalkoz6t6l a fest6s-mlzolilsi munkikra vona*oz6zn a

mfiszaki ellen6r 6ltal lovihasyott mennFS6S kimutatisok szerint aiililatot k6rt, mely aiilnlatban

Y6.llalkoz6 a munk6k elv6.gz6s6re nett6 4.589.380,- IilUF + AFAosszegri 6ra16ilatot adott.

A mfiszaki ellen5r ^z fuaiililatban foglaltakat megvizsg6lta, azoktt 
^nya;g 

6s E t6telek

tekintet6ben is piaci 6rral osszhangban 6ll6nak v6lem6nyezte, 6s javasolta Megrendel5nek annak

elfogad6s6t.

Yilllalkoz6 kijelentette, hogy a korr6zi6 giltTo fest6s-m6zol6si munk6k ut6lag tot6n6
megrendel6se eset6n a szerz6d6.s eredeti v6ghat6ridej6ben a munk6latokat el tudja v6gezri,
hatilid6 hosszabbit6sra nem tart ig6nyt.

III.
A szerz6d6s m6dosit6s iogalapfa

8. Megrendel6 megvizsg6lta, hogy a m6dosit6s eredm6nyeklnt az ellen6rt6k nciveked6se nem

6i el az eredeti szerz6d6ses 6rt1k l1o/o-it, ryy szerz6d6sm6dositisukat egys6gesen a Kbt. 141. S

(2) 6s (3) bekezd6se tendelkez6sire a,lapiq6k.

Szerz6d6 felek egyez6en adi6k el6, hogy a kiviteli munkikban - figyelemmel a kor6zi6g6i6
fest6s-m6zol6si munkitatok elv6gz6s6nek sziiks6gess6g6re - mennyis6gi viltoztatisok sziiks6gesek

a mell6kelt kcilts6gvet6 s alapi6n.

Mindezekre tekintettel Szerz6d6 felek a I. 4. pontban megjel<ilt V6llalkozisi szerz6d6siiket az

al6bbiak szerint m6dositj6k.

IV. A szez6d6s m6dosit6sa

9. A fenti indokoka figyelemmel a Szerz6d6 Felek a 4. pontban megielolt Villalkozdsi
szerz6d6siik mffszaki tartalmdt a mell6kelten csatolt p6tkolts6gvet6sben foglaltak szednt
m6dositjik.
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10. A fenti indokokra figyelemmel a Szerz6d6 Felek a 4. pontban megjelolt Villalkoz6si
szerz6d6siik X. pontj6ban meghatirozott nett6 v6llalkoz6i dtjzt 35.875.420,- Ft-ra m5dositi6k.
(novekm6ny: nett6 4.589.380,- Ft, melyet Megtendel6 saj6t forrisb6l frzet meg.)

11. A szeru6d1s m6dosit6sa 6rtelm6ben l<tzilrolag a fenti pontok (6s zz ilrazott kolts6gvet6s)
m6dosulnak, a Yilllalkozdsi szerz5d6s jelen m6dositissal nem 6rintett pontjai villtozat)an
tartalommal hat6lyban matadnak, Szerz6d6 felek azt magukra n6z:re kcitelez6nek 6s ir6nyad6nak
ismerik el.

12. A szerz6d6sm5dosit6s vonatkozis 6ban a Kbt. 141 . $-6ban irt tilalmi korlitai nem 6llnak fenn,
igy a szeru6d6s m6dositisa logszab6lyba nem iitkozik

Jelen meg6llapod6st felek k6pvisel6i elolvas6s 6s 6ttanulm6nyozds utdn )6vihagyolag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti p6ld6nyban :u:tirk al6, melyb5l 2 plldiny
Megtendel6 t, 2 plldiny V6llalkoz6t illeti.

ffitrSdKffiffi
Nonprofit Kft.

ut 52.. 7601PF.176
Fax:72/805-333

BIOKOM Nonprofit K[t.
Dr. Kiss Tibor igyvezet6 igazgat6

T6th 6s Tirsa Kft.
T oth LSszlo rigywez et5

Megrende16

I,)llmjcgrz6s a BI()KOM Nonprofit Kfl r6sz6r5l: I
\- hr-- t\ \

szakmai elfenjegyz5
Zalayn6 Osereszny6s'Ilmea rizcmeltet6si is.

gazdasigS ellenjefoiz6
Stefinovrcs Kinea qazHilk. vez.

dr. Iv{ikcs tiva
iosi/es strat. is.

m4

P6cs,2079.lQ,P'

3



!6Gh 6lE T6?rGt itriG6[r.rrl l(#3. ,6a':t P6G:. l,l.rt(tf(ovtar rr. 5r.
Iel€fon/fax: atdl ?2/2?'l-129 Mobll: (36, 301956-09.42

a.mall: lnfrc)totlrestarsakft .hu
Baranye iiagYsl C6gblrSs$g: cg. o2-O9.O55984

al,rl(ol6rtcchtrllrrrl rrrrL(rrtGt r3t2 DGc3. frt6fcr .r- 2.
Ietefon,/fax: (16)7!/245.046 Mobll: ls6t 30/500-29-27

www.tothBltarSakft. hu

N6v ; Iliokom Nonprofit Kft

Cim: 7632.Pdcs, Sikl6si rit 52
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korozi6gdt16 festis-mizolisi munkdi
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l.l K6zvetlen 6nk<iltsds risszesen

Kelt: 2019. dv.l0.h6.0t.nap
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Ss T6telsz T6tel szOvege
z. im

Men Egy Anyag Dii
ny. s6g egys6gS egys6gr

Anyag Dij
Osszesen 6sszesen

1 47-000- Ac6lfel0letek mAzol6sdnak el6k6szltd 1380 m2
4.4.2.1- 6s r6szmunkAi; k6zi

012050 rozsdamenteslt6s, acelszerkezeten,
9 nagyobb acdlfel0leten, k0nnYfi

rozsd*sodis eset6n SuPralux
lakkbenzin higlt6,

2 47-021- Ac6lfelUletek k6zbens6 fest6se ac6l 1380 m2 M2
21.2.1- szerkezeten, nagyobb ac6lfelUleten,
013071 miigyanta kOtdanyag0, old6szeres

1 fest6kkel Temalac alapoz6fest6k,
szurke RAL 7024

3 47-A21- Acolfel0letek Atvon6 fest6se 1380 m2

31.2.1- ac6lszerkezeten, nagYobb

013036 ac6tfelilleten m(gyanta k0t6anyagi,
5 old6szeres festekkel Temalac AB S,

selyemf6nyii zomincfestdk, sz0rke
RAL 7024

4 KO01 Gurul6, emel6kosaras mobil 6llviny, 2 db 155000
m6zol6si munk6khoz - k6t 0n6ll0
munkav6gz6s esetdn

374 109 020 516 1

609 960 1 077 780

il4 781 888 720 1 077 784

310 000 0

&,.+
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