MEGHÍVÓ
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését összehívom, az ülésre
ezúton tisztelettel meghívom!
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. december 7-ei (péntek) 10.00 óra
Helye: Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Javasolt napirend:
1. Szerződésmódosítási kérelem – vis maior
Előadó: Kókai Rita polgármester

Gyermely, 2018. december 4.
Kókai Rita
polgármester

1. számú napirend
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december
7-ei ülésére
Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem –vis maior
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. májusi esőzések miatti vis maior teljesítési határideje december 8. napján
lejár. A vállalkozó a mellékelt szerződésmódosítási kérelmet nyújtotta be.
Kérelmében hivatkozott a közműhelyzetre, ami azt jelenti, hogy a gáz nagyon közel
van az árok aljához. Korábban sajnos több helyen sikerült is elvágni a gázbekötést!
Kérem, hogy a melléklet szerződésmódosítási kérelmet tárgyalják meg és hagyják
jóvá!
Határozati javaslat:
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a mellékletben
lévő 2017. májusi esőzésekkel kapcsolatos esőzések miatti vis maior helyreállítási
munkálataira vonatkozó szerződésmódosítást.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző

Gyermely, 2018. december 4.
Kókai Rita
polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA
egyrészről a
Gyermely Község Önkormányzata
Székhely: 2821 Gyermely, Petőfi S. tér 1.
Képviseli: Kókai Rita polgármester
Telefon: +36-34/570-000
Fax: +36-34/370-421
E-mail: hivatal@gyermely.hu
Adószám: 15385767-2-11
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 385761
Pénzforgalmi számlaszám:
elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel:
a továbbiakban "Megrendelő" másrészről a
cégnév: Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.
Székhely: 2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Képviseli: Varga András ügyvezető
Cégjegyzékszám: 11 09 008825
Nyilvántartó cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság
Adószám: 12873717-2-11
Pénzforgalmi számlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000085-51500004
Telefon: +36 33 500 150
E-mail: vargafuvar@gmail.com
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 23A03346
a továbbiakban "Vállalkozó"
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon
és helyen az alábbi tartalommal.
1. Felek közbeszerzési eljárás alapján a „2017. májusi esőzések miatti Vis Maior károk helyreállítása
Gyermely településen” építés kivitelezése tárgyában Gyermelyen, 2018. május 8. napján építésszerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).
2. A módosítás tartalma: A teljesítési határidő 2018. december 8. helyett 2019. január 8-ra módosul.
3. A módosítás indoka: a Csalogány utcai munkálatok során kiderült, hogy a közművek túl közel – az
előírtnál jóval közelebb - helyezkednek el az árok aljához képest; a munkálatok során kitisztítandó zárt
esővíz elvezető kitakarítási munkálatai, az előre nem látott összetömörödés miatt, nagymértékben
elhúzódtak; továbbá a Csalogány utca árok burkolásához szükséges mederelemek beszerzése a
kereskedelmi forgalomban való hiány miatt nehézségekbe ütközött.
4. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
5. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés
b) pontjával és (4) bekezdés c) pontjával összhangban van.
6. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint
akaratukkal mindenben megegyezőt - írják alá.
Gyermely, 2018. december 7.

Gyermely Község Önkormányzata

Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

