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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. részajánlat BM pályázat 

2. sz. módosítása 
 

 
amely létrejött egyrészt 
 
Név:  Nagymaros Város Önkormányzata 
Székhely:   2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
Címzett:  Heinczinger Balázs polgármester 
Telefon: +36 27595118 
Telefax: +36 27354245 
Képviselő:   Heinczinger Balázs polgármester,  
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészt 
 
Név:  BORSZA-BUILD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely:  2600 Vác, Köztársaság út 63. 
Adószám:  23794816-2-13 
Cégjegyzékszám: 13 09 153671 
Bankszámlaszám: 11742094-20182807-00000000 
Telefon:  +36 205223120 
E-mail:  borszabuildkft@gmail.com 
Képviselő:  Borbély Levente Péter ügyvezető igazgató,  
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 
1. ELŐZMÉNY 
 
1.1. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdés rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás 1. részajánlati köre, a „BM pályázat 
szerinti felújítás” eredményeként 2020. november 16. napján Vállalkozási szerződést (a 
továbbiakban eredeti szerződés) kötöttek.    
 
1.2. Az eredeti szerződés 2.1. pontja szerint a Felek az eredeti szerződést 2.1. pontja szerint teljesítési 
határidejét 2020. december 28. napjában határozza meg azzal, hogy a műszaki átadás-átvételt ezen 
időpont előtt kell teljesíteni.    
 
1.3. A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként – összhangban az eredeti szerződés 2.3. 
pontjában foglaltakkal - a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában határozzák meg, tekintettel arra, hogy a 
Megrendelő előre nem láthatta azt a körülményt, hogy a SARS-COV2 vírus okozta Covid-19 
koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) tömeges megbetegedést okoz a 
Megrendelő döntéshozói, a képviselő testület, a polgármester esetében és karanténba kényszeríti a 
hivatal számos munkatársát, köztük a jegyzőt és a városüzemeltetési osztály munkatársait is.  
Ez a körülmény jelentős késedelmet okozott az eljárást lezáró döntés meghozatalában.  
 
A bírálóbizottság 2020. 10.18-én befejezte munkáját, de az eljárást lezáró döntést a polgármester 
2020. november 9-én tudta meghozni. Az ezt követő eljárási cselekmények (írásbeli összegezés 
kiküldése és a szerződéskötési moratórium) csak 2020.11. 16. napjától tették lehetővé a szerződés 
megkötését.  
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Az időközben téliesre fordult időjárás, a közel három hetes késedelmeskedést jelentősen 
megnövelte, azáltal, hogy az október 26. (tervezett munkaterület átadás időpontja) és november 20-
25-e közötti (a szerződéskötést követő munkaterület átadás időpontja) időszakban elvégezhető 
munkák elvégzése 2021. első negyedév végére tolódik.  
 
A Belügyminisztérium BMÖGF/1006-1/2020. iktatószámú levelében rögzítette, hogy „ …. a központi 
költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel 
összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama az 
eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e törvény hatálybalépését követő 
180. napig meghosszabbodik.” Ennek megfelelően a 2020. november 16. napján létrejött 
Vállalkozási szerződés 2.1. pontja szerint teljesítési határidő 2020. december 28-ról 2021. június 26. 
napjára módosul. 
 
2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA 
 
2.1. A Felek a szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
Eredeti szöveg:  
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő 
munkaterület átadás-átvételtől számítottan (melynek a legkorábbi tervezett időpontja, 2020. 
október 26.)  2020. december 28-ig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és 
hiánymentes állapotban le kell zárni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a 
szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. 
 
Módosított szöveg:  
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő 
munkaterület átadás-átvételtől számítottan 2021. június 11-ig tart. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében 
megahatározott, a műszaki átadás-átvétel időpontjára vonatkozó 30 napos időtartammal szemben 
a Felek 15 napot határoznak meg a műszaki átadás-átvétel időtartamára.     
Így a szerződés műszaki átadás-átvétellel lezárt teljesítési határideje 2021. 06.26. 
 
2.1 Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai és kikötései változatlanul 
érvényben maradnak. 
 
3. EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
3.1. Jelen szerződést módosító megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a 
Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg. 
 
3.2. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést módosító megállapodást, mint akaratuk kölcsönös 
és egybehangzó kifejezéseként - áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
Kelt: Nagymaros, 2021, 04. hó …. napján Kelt: Vác, 2021, 04. hó ……napján 
 
 
 
 …………………………………… ……………………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
    ………………………………………………… 
  


