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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

egyrészről  

Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

Cím: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

Adószám: 15731034-1-13 

KSH statisztikai számjel: 15731034-8411-321-13 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731036 

Képviseli: Tóth Attila Zsolt polgármester 

a továbbiakban "Megrendelő"  

másrészről  

cégnév: NEPÁL-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 4029 Debrecen, Gólya utca 13. 

Képviseli: Tóth Zoltán 

Cégjegyzékszám: 09-09-012908 

Nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 13811336-2-09 

Pénzforgalmi számlaszám:14100213-10171649-50000004 

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 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 

lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként 1. rész: „Pilisszentlászló, Egészségház 

átalakítás, bővítés” valamint 2. rész: „Egészségház fűtéskorszerűsítés” tárgyban 2019. 

szeptember 19. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, 

melyet jelen okirattal az alábbiak szerint módosítanak. 

 

2. A Szerződés-módosítás tartalma: 

 

A 6. pontban a Szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől 

számított 300. nap. 

 

3. A Szerződés-módosítás indoka: 

A statikai áttervezés időigénye, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-19) megelőzése, elhárítása miatti 

veszélyhelyzet során előállt munkaerő-, építőanyag ellátási, szállítási, munkaszervezési 

problémák miatt a teljesítési határidő hosszabbításra került. 

 

4. A jelen Szerződés-módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban áll, 

mert a következő feltételek együttesen teljesülnek: 

- a Szerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a 

Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mert a vegyes falazatról a 

kivitelezés megkezdését követően szereztek a Felek tudomást, a statikai tervezés 

elhúzódása a tervező számára váratlan plusz feladat a meglévő feladatok utáni 

ütemezést tette csak lehetővé, a COVID-19 humánjárvány pedig az egész világon 

súlyos veszélyhelyzetet és ez miatt fennakadásokat okoz; 

- a Szerződés-módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, mert a 

kivitelezés célja változatlanul az Egészségház átalakítás, bővítés, csupán a határidő 

változott, a teljesítést nehezítő körülmények miatt; 

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, a 

jelen szerződés-módosítás az ellenszolgáltatást nem érinti. 
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5. A Szerződés egyéb részei és rendelkezései változatlanok. 

6. Jelen Megállapodást a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján eljárva a 3/2020. (IV.06.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

7. Felek a jelen Szerződés-módosítást, mint akaratukkal egyezőt írják alá. 

 

Szentendre, 2020. április 6. 

 

 

 

 

Tóth Attila 

polgármester 

Tóth Zoltán 

cégvezető 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

Megrendelő 

NEPÁL-BAU Építőipari Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Vállalkozó 
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