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MecgízÁsl szenzŐoÉs
módosítása

amely létrejött egyrészről Kondoros Nagyközség önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök
tere 4-5., adószám: 15725534-2-04, képviseletében e|jár: Dankó Béla polgármester) mint
Megbízó'
másrészről az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 1038 Budapest, Tamás utca 14., adÓszáma: 23734094-2-41,

cégjegyzékszáma: 01-09-975795, képviseli: Nagy László ügyvezető), mint megbízott - a
továbbiakban: Megbízott - továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi
feltételekkel:

1, Felek rögzítik, hogy Megbíző és a Dél_Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt FeIelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, lpoly u.
'tlA., cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-114087, adószáma: 13841371-2-03, képviseli:
Nagy László Ügyvezető) között 2010' december 9. napján megbízási szerződés jött
létre ,'Kondoros telepulés szennyvízhálőzatának bővítése és az ehhez szÜkséges
kapacitás - és hatékonyság növelése a meglévő szennyvíztisztító telepen'' című,
KEOP-1 .2.0l2F109-2010-0021 azonosítószámÚ pályázat fÜggetlen hivatalos
közb eszerzés i

A

ta n á cs a d ó i fe l ad ato k e l l átás á ra.

felek rögzítik, hogy Kondoros Nagyközség Önkormányzatának adószáma

megváltozott.

rÖgzítik továbbá, hogy a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Cg.03-09114087l27 számÚ végzésealapján a Dél_Alföldi FejIesztésl, Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságből 2012. január 4. napján történő
klválással létrejött az IMPER|AL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt
FeleIősségű Társaság, mint iogutód cég.

A felek

2.

Pe. 1. pontban írt változásokra tekintettel Felek a megbízási szerződés bevezető
részét- mely a Felek megnevezését és adatait rögzÍti - közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják:
,,

Kondoros Nagyközség ön korm ányzata

székhelye. 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.,
adószáma: 1 57 25534-2-04
képviseli: Dankó Béla polgármester, mint megbízo - a továbbiakban: Megbízó
másrészről az

lMPERIAL TENDER Közbeszerzési

Társaság
székhelye. 't038 Budapest, Tamás utoa
ad

ószá

ma:

237 34094-2-4

és Tanácsadó

Korlátolt Felelősségű

14.

1

cégjegyzékszáma: 0 1 -09-975795
bankszáml aszám: 1 091 8001 -000001 1 9-59740008
képviseli: Nagy LászlÓ ügyvezető, mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott''

3.

A szeződés Vl.

6'

1

. pontjának

a|ábbiak szerint módosítják.

második bekezdéséta Felek közös

megegyezéssel az
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megbízás teljesítéséhezszükséges, elektronikusan rendelkezésre álló
'A
információkat Megbízó elektronikus úton juttatja el az alábbi e-mail címre:
nagy.laszlo@imperialkft.hu. A csak nyomtatott formában rendelkezésre álló
dokumentumokat Megbízó telefaxon ('11205-35-13)' levélben Vagy személyesen

juttatja el a Megbízottnak.''

4'

A szeződés Vl.
módosítják:

6.3. pontját

a

Felek közos megegyezéssel az alábbiak szerint

,,Megbízó a Megbízott számára a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan
folyamatos konzultációs lehetóséget biztosít. MegbízÓnak a Megbízottal való
kapcsolattartásért felelős alkalmazottja: Pauló Erzsébet (tel.: +36 66 589 329, e-mail:
paulo. ezsebet@kondoros.

5.

A

h u). "

szerződés Vll. 7.1. pontját

módosítják:

a Felek közös

megegyezéssel az alábbiak szerint

,,Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződés ll. fejezetében
meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért7.800.000,- Ft + a mindenkor
hatályos AFA összegű megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj a Megbízott
költségeit is magában foglalja.

A

nettó Megbízási díj 85 oÁ-a

önkormányzati

6.

EU és' költségvetési

támogatás,

és 15

oÁ-a

rész. A mindenkor hatályos AFA összeg önkormányzati rész."

A szerződés Vll. 7.5.

pontjának első bekezdését a Felek közös
alábbiak szerint módosítják:

megegyezéssel az

,,A megbízási díj igazolt teljesítést követően, a jogszabályoknak megfelelő számla
alapján, átutalással kerÜl kiegyenlítésre.
Az önkormányzati önrész, mely a nettó megbízási díj 15o/o-a + a mindenkor hatályos
Árn titizetése az elfogadott teljesítést követően't5 napon belÜl kerül átutalásra a
Meg bízó által a Meg bízott szerződésben meg hat ározott bankszám l ájára.
A nettó megbÍzási díj 85 o/o-ának kifizetése az elfogadott teljesítéstkovetően 45
napon belül kerül átutalásra a Közreműködő Szervezet által a Megbízott
Szeződésben meg határozott bankszám l ájára."

7'

A

szeződés Vll. 7.6. pontját a Felek közös

megegyezéssel az alábbiak szerint

módosítják:

,,A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma: UniCredit Bank Hungary
Zrt. 1 091800 1 -0000 01 1 9-597 40008.'

8.

A szerződés lX.

pontját a Felek közös

megegyezéssel az alábbiakkal egészítikki:

,,A Szerződés teljesítésesorán keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződó (pl.

szerzőijogi) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyonijogok a Megbízót
illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása
szerint átengedheti, átruházhat1aföldra]zi vagy bármely más korlát nélkÜl. A vagyoni
jogok ellenértékéta felek a Megbízási d'j meghatározásánál kifejezetten figyelembe
vették'''

A

megbízási szerződés egyéb, jelen módosításokkal nem 'érintett pontjai változatlan

tartalommal hatályban maradnak.
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Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag 5 eredeti példányban aláírják, melyból 3 példány MegbízÓt, 't
példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

Kondoros, 2012. április 26.
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MegbÍzó

Nagy László
ügyvezető
IMPERIAL TENDER Kft.
Megbízott
I

ffi

iláF

fr .E"'i

"lr

s.

YENDER

Hij*be5e*recrll éa Tanácsadó

tritrlátclN Feneiő:;aógű Társaság
ii}3.# B;].j.d'pcst' Tamás u. 14.
lli úszá'rl :'23tr34894-241

