Melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú
MÓDOSÍTÁSA
A Szerződés tárgya: Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái
amely létrejött egyrészről
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:
Levelezési címe:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószáma:
Képviselő:

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
OTP Bank Nyrt.
11746005-15416566
733568
15733562-2-17
Ács Rezső polgármester

Továbbá
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:
Levelezési címe:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Azonosító szám (cégjegyzékszám):
Adószáma:
Képviselő:

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
OTP Bank Nyrt.
11746005-21101247
17-09-008858
23514425-2-17.
Csillag Balázs ügyvezető

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt
másrészről:

AQUAPLUS
Kútfúró,
Építő
és
Termálenergetikai Korlátolt Felelősségű
Társaság
6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
ERSTE Bank Hungary Zrt.
11600006-00000000-78052383
6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
10263806-2-06
10263806-4221-113-06
Cg. 06-09-000110
György Zoltán

Székhelye:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszám:
Cégjegyzék száma:
Aláírásra jogosult képviselő:
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
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I.
ELŐZMÉNYEK
1.
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. december hó 15. napján, TED 2017/S 246-513834
iktatószámon, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
2. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket
is figyelembe véve 2018. február hó 23. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
3. A Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként
2018. március 6. napján Vállalkozási szerződést kötöttek egymással, mely szerződésüket 2019.
május 8. napján módosítottak.
II.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI
4. Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Megrendelő tájékoztatja szerződő
feleket, hogy az általa igényelt TAO támogatást a Támogató még nem bocsátotta a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft Megrendelő rendelkezésére, melyre tekintettel a
kivitelezés előrehaladására figyelemmel esedékessé váló 2. és 3. részszámla rá eső részének
megfizetését az eredeti szerződéses rendelkezések szerint teljesíteni nem tudja.
Fenti körülmények ismeretében Megrendelők egymással tárgyaltak, és a Megrendelőt terhelő
fizetési kötelezettség tekintetében egymás között akként állapodtak meg, hogy a 2. és 3.
részszámla tekintetében TAO támogatás felhasználására és elszámolására nem kerül sor, ezen
részszámlák összege teljes egészében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a
Modern Városok Program forrásból kerül megfizetésre, melyre tekintettel Vállalkozót Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére történő számlakiállítási kötelezettség terheli.
Szerződő felek rögzítik, hogy a TAO támogatás elszámolásra a későbbiekben kiállított
részszámláknál kerül sor.
Fentiekre tekintettel szükséges a Vállalkozási szerződés XI. Ellenérték, fizetési feltételek
pontjának módosítása.
III.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA
7. Megrendelő kijelenti, hogy a fizetési feltételek módosítása a szerződéshez fűződő Ajánlatkérői
elszámolási érdekre figyelemmel indokolt, Vállalkozó részére a korábbi szerződéses feltételekhez
képest kedvezőbb helyzetet nem teremt, kizárólag a részszámlák fizetési forrása módosul, mely a
Kbt. 141. § (6) alapján lényeges módosításnak nem minősül, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c)
pontjában írt körülmények egyike sem állapítható meg.
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IV.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
8. Fentiekre figyelemmel Felek az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték,
fizetési feltételek 8. pontjának az 1.sz. szerződésmódosítással egységes szerkezetben megállapított
rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítják:

XI.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

8. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó számla
benyújtására – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy
végteljesítést követően jogosult az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák
alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított értékének 70%-ánál.
A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapján a
Vállalkozó a műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást
követően – 5 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
A műszaki tartalom változás 73.002.865,- HUF azaz Hetvenhárommillió-kettőezernyolcszázhatvanöt forint összegű ellenértéke a szerződésben meghatározott részszámlázást érinti, a pótmunka összegével emelésre kerül a számlázás alapjául szolgáló
Vállalkozói díj összege (az 1., már kifizetésre került rész-számla kivételével).
A műszaki tartalom változás ellenértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
szerződésben foglalt tartalékkeretből finanszírozza.
Fentiekre tekintettel a 2. rész-számla benyújtásától kezdődően minden további részszámla benyújtása esetében a számla benyújtásának alapjául szolgáló vállalkozói díj
összege a műszaki tartalom változás összegével megemelt vállalkozói díj összege,
mindösszesen 2.397.084.772,- HUF azaz Kettőmilliárd-háromszázkilencvenhétmilliónyolcvannégyezer-hétszázhetvenkettő forint.
1. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 15 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.
A Vállalkozó az alábbiak szerint köteles két számlát benyújtani az 1. rész-számlánál:
A benyújtott számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30
%- a Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1.
számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó
(TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül
kifizetésre.
3

Melléklet

2. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. sz. részszámlákban
elszámolt összegekkel.
(A számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által).
3. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 40 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett
rész-számlákban elszámolt összeggel.
(A számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által).
4. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 60 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett
rész-számlákban elszámolt összeggel.
4.1 Amennyiben az 1. rész-számla és a 4. rész-számla fordított ÁFA szabályai szerinti összes
bruttó értéke meghaladja a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó három számlát köteles
benyújtani a 4. rész-számlánál:
- a 4.1.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerint bruttó 954.199.256,- Ft nettó
összege csökkentve az 1. rész-számlában elszámolt összeggel (a számla nettó értékének és
a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok Programból
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül kifizetésre),
- a 4.1.2. számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve a 4. részszámla esetében benyújtott 4.1.1 számla összegével (a számla teljes összege a Modern
Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által,
3. számla)
4.2 Amennyiben az 1. rész-számla és a 4. rész-számla fordított ÁFA szabályai szerinti összes
bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó az alábbiak
szerint köteles két számlát benyújtani a 4. rész-számlánál:
A számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve az előzőleg már
kifizetett rész-számlákban elszámolt összeggel.
(a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a
Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1.
számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó
(TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül
kifizetésre).
5. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerződéses érték 80 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett
részszámlákban elszámolt összeggel.
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5.1 Amennyiben az 1. és a 4. rész-számla fordított ÁFA szabályai szerinti összes bruttó
értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft összeget, de az 1., a 4., és az 5. rész-számla
fordított ÁFA szabályai szerinti összes bruttó értéke már meghaladja meg a 954.199.256,Ft összeget, a Vállalkozó három számlát köteles benyújtani az 5. rész-számlánál:
- az 5.1.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerint bruttó 954.199.256,- Ft nettó
összege csökkentve az előzőleg már 1. és 4. rész-számlákban elszámolt összeggel (a
számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a
Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1.
számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó
(TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül
kifizetésre),
- az 5.1.2. számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve az 5.
rész-számla esetében benyújtott 5.1.1 számla összegével (a számla teljes összege a Modern
Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által,
3. számla)
5.2 Amennyiben az 1. rész-számla, a 4. rész-számla és az 5. rész-számla fordított ÁFA
szabályai szerinti összes bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft összeget, a
Vállalkozó az alábbiak szerint köteles két számlát benyújtani az 5. rész-számlánál:
A számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve az előzőleg már
kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.
(a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a
Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1.
számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó
(TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül
kifizetésre).
6. rész-számla (végszámla):
Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő
megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege. (A számla teljes összege a Modern Városok
Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által).

V.
Egyéb rendelkezések
10. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük
és annak 1. sz. módosítása jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal
magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
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Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után
jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4
példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.

Szekszárd, 2019. május ....

Szekszárd, 2019. május ...

__________________________
Megrendelő
Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

__________________________
Megrendelő
Csillag Balázs
ügyvezető
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft.

Szekszárd, 2019. május....
_________________________
Vállalkozó
György Zoltán
ügyvezető
AQUAPLUS Kft.

Ellenjegyzés

Ellenjegyző neve

Dátum

és beosztása
Pénzügyi ellenjegyzés

Tamási Anna

2019. május …….

igazgatóságvezető
Jogi ellenjegyzés

dr. Molnár Kata

2019. május…..

jegyző
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