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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. részajánlat BM pályázat 

3. 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 
„Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvén IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása 
jogcímen 395 808 Igénylésazonosító és 351126 ebr42 azonosító számú BM pályázat” 
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 szerződés teljesítési határidejét 2020. 
december 28. napjában határozza meg azzal, hogy a műszaki átadás-átvételt ezen időpont előtt kell 
teljesíteni.    
A Felek az eredeti szerződés határidejét a 2021. április 30. napján kelt, 1. sz. módosító 
megállapodással módosították. 
Az eredeti szerződés új, módosított teljesítési határidejét 2021. június 11. napjában határozza meg 
azzal, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, ha 2021. 06. 11-ét megelőzően az építőipari 
kivitelezését készre jelenti és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében meghatározott 30 napos időtartam 
helyett 15 naptári napon belül megvalósul a műszaki átadás-átvételi eljárás.   
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A Felek a 2021. április 30. napján kelt, 1. sz. módosító megállapodással módosított teljesítési 
határidőt a 2021, 06. hó 9. napján kelt 2. sz. módosító megállapodással módosították 2021. 06 hó 
29. napjára. A szerződés műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a Felek a Ptk. 6:247. § (2) 
bekezdése szerint rendelkezésre álló 30 napos időtartamra tekintettel a 2021. július 29. napját 
határozták meg.   
1.3. A Felek egybehangzó akarattal a jelen módosító megállapodással a műszaki átadás-átvétellel 
történő lezárását 2021. 09. 28. napjában határozzák meg. 

1.4. Ezen okok az alábbiak: Extrém időjárás miatt állékonysági problémák keletkeztek a már elkészült 

helyiségekben. 

 1.5. A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában határozzák 
meg. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Megrendelő kellő 
gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét és az ellenérték a jelen 3. sz. módosítás során nem változik.  
  
 
2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA 
 
2.1. A Felek az eredeti szerződés 2.1. pontjának szövegét törlik és helyette az alábbi szöveg kerül:  
„A jelen szerződés műszaki átadás-átvétellel történő lezárásának dátuma: 2021. 09. 28.”    
 
2.2 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, 07. hó …. napján Kelt: Vác, 2021, 07. hó ….. napján 
 
 
 
 …………………………………… ……………………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
    ………………………………………………… 
  


