
Vállalkozási Szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről az EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 
(5100 Jászberény, Szabadság tér 1.), mint megrendelő (továbbiakban “Megrendelő”)

másrészről  Fürkész Kft. (székhelye: 4177 Földes, Újfalui út 23., Cégjegyzékszám: …, adószám: 
…, képviseletében ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban “Vállalkozó”) között alulírott napon 
és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./ Szerződő felek 2009. …. napján vállalkozási  szerződést kötöttek egymással,  amely alapján a 
Vállalkozó  elvállalta  a  4027  Debrecen  Böszörményi  út  23-27.  (Hrsz:  20164/1.)  szám  alatti 
tanműhely  átépítését  a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás  alapján  (továbbiakban  Vállalkozási 
Szerződés)

2./  Szerződő  felek  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény  303.  §-ában  előírt 
jogszabályi kötelezettség betartásával a vállalkozási szerződés módosításában állapodnak meg az 
alábbiak szerint:

2.1) Az  építési  beruházás  részét  képezi  a  Járműfényező  eszközök  beépítéséhez  szükséges 
betonozási munka. Tekintettel arra, hogy a „Járműfényező eszközök beszerzése a debreceni 
telephelyen  épülő  tanműhely  részére”  tárgyú,  KÉ-17738/2009.  szám  alatt  megjelent 
közbeszerzési eljárás eredménytelen lett és új eljárás kiírása vált szükségessé, a teljesítési 
határidőig nem vált ismertté, hogy pontosan milyen típusú és méretű fényező kabin kerül 
beépítésre, illetve annak leszállítása csak 2010. január-február hónapokban várható. A külső 
betonozási munkákra pedig csak március-április hónapokban kerülhet sor a hideg időre való 
tekintettel.

2.2) Szerződő felek a 2.1 pontban leírtakra tekintettel megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási 
Szerződést  részteljesítésekre  bontják,  a  járműfényező  betonozási  munkáit  elválasztják  a 
Szerződés minden egyéb műszaki tartalmától, és a járműfényező betonozási munkáinak a 
teljesítési  határidejét  2010.  április  15.  napjában  határozzák  meg.  A  Vállalkozási 
Szerződésben kikötött  minden egyéb építési  munka,  műszaki tartalom vonatkozásában az 
eredeti rendelkezések maradnak érvényben és hatályban.

2.3) A  Vállalkozási  Szerződés  9.1)  és  9.2.)  pontja  a  fentiek  alapján  úgy  módosul,  hogy  a 
járműfényező betonozási munkákat meghaladó minden egyéb építési munka a  Megrendelő 
által  igazolt  teljesítését,  a  műszaki  átadás-átvételának  hiány-  és  hibamentes  lezárását 
követően  a   Vállalkozó  a  vállalkozói  díj  90  %-ának  megfelelő  összegről  részszámlát 
nyújthat  be  értelemszerűen  a  már  korábban kifizetett  díj  figyelembevételével.  A számla 
benyújtásának  feltétele  a  sikeres  műszaki  átadás-átvételi  eljárásról  szóló  jegyzőkönyv 
lezárását követően a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás.

A Vállalkozási szerződés minden más rendelkezése változatlanul hatályban marad. Jelen módosítást 
felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Debrecen, 2009. október ….

Megrendelő Vállalkozó
képviseletében képviseletében


