
VÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS
1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Vállalkozómegnevezése: LE-BARON2200Bt.
Vállalkozó székhelye: 4400Nyíregyháza, Kállói út 43.
Vállalkozó adószáma: 25670198-2-15
Vállalkozóbankszámlaszáma: 11744003-20903857-00000000
Vállalkozó képviselője: Varga Ervin cégvezető
mint Vállalkozó - továbbiakban Vállalkozó, másrészről

Megrendelő megnevezése: Újfehértói Református Egyházközség
Megrendelő székhelye: 4244Újfehértó, Petőfi Sándor utca 30.
Megrendelő adószáma: 19858526-1-15
Megrendelő képviselője: Baraesi István lelkész, Váradi László gondnok
mint Megrendelő - továbbiakban Megrendelő, együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételek szerint:

1. Preambulum
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2014. április 30-án közbeszerzési eljárást indított a 4244Újfehértó,

Petőfi Sándor utca 47. szám alatti 273. hrsz-ú ingatlanon tervezett építési munkák (református
templom templomhajó feletti tetőszerkezetének a felújítása) kivitelezése tárgyban az ajánlattételi
felhívás három gazdasági szereplőnek történő egyidejűleg megküldéséveI.

1.2. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint Ajánlatkérő az Újfehértói
Református Egyházközség Presbitériumának határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a
közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok teljesítésére, ennek megfelelően a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése értelmében Felek
vállalkozási szerződést kötöttek 2014.június 26-án.

1.3. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
ÉARFÜ), mint Közreműködő Szervezet a 2014. június 26-án kelt, K-2014-ÉAOP-5.1.1/D-12.-
0125542/156. iktatószámú tájékoztatása alapján a Vállalkozási szerződés módosítása válik
szükségessé, melynek megfelelően Felek - a Kbt. 132.§-ában foglalt feltételek érvényesülésének
előzetes vizsgálatát követően - a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás tartalma
2.1. Felek a Vállalkozási szerződés 5.14.pontját az alábbiak szerint módosítják:

"Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30%-ának megfelelő mériékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Fig1Jelemmel az eg1Jséges múködési kézikönyvről szóló
547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 90. A szállítói előlegre jutó támogatáe [uumszirozúsa szállítói
[iuansziroztiei niádban tárgyú pontjára - miuei a túniogaiásí szerződés rendelkezései szerini (.1 szállítói elóleg
elszámolltatátuuc II/ú/.ősiil - a szállítói eláleg ctszámclhntá összegére jutó támogatás közvetleniil a Vállalkozó
részére kerül kiutaláera. A Megrwde/ő ennek megfelelően lehetőséget biztosít előlegszámla bCllyújtástÍm. A
Válllllkozó által kiállított előlegszál1llát annak beérkezeset követő 5 napon belül záradékoí]a, és m1llllk hiteles
másolatát benyújtja II Közrel1lúködő Szemezetnek időközi kifizetés igénylés keretében."

2.2. Felek a Vállalkozási szerződés 5.15.pontját az alábbiak szerint módosítják:
"Ha a Vállalkozó az ajánlattétel során úg1j mniatkozik, hog1j igén1jt tart az 5.14. pont szerinti előlegre, az
előleg igén1jlésére és kifizetésére az 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Támogatási szerződés
mellékletét képező pénzügtJi elszámolás részletes szabál1jai ezerint kerül sor. Az előleg kifizetése - erre
vonatkozó igényesetén - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 12. § ezerint történik."
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2.3. Felek a Vállalkozási szerződés 5.16. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"Előleg igénylése esetén Vállalkozónak az előlegbekérő benyújtásával ef51J időben előleg-visszafizetési
biztosítékot kell rendelkezésre bocsátania."

2.4. Felek a Vállalkozási szerződés 5.17. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"Amennyiben az 5.15. pont alapján előleg igénylésére, kifizetésére kerül sor, abban az esetben a Vállalkozó
köteles az igényelt szállítói előleg teljes összegének megfelelő mériékű, az Újfehértói Református Ef51Jházközség
javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. "

2.5. Felek a Vállalkozási szerződés 5.18. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"Az előleg-visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető bármelyik, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontban meghatározott formában."

2.6. Felek a Vállalkozási szerződés 5.19. pontját az alábbiak szerint módosítják:
" Vállalkozó az előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles vissza fizetni oly mádon, hOf51Jaz
ef51Jesrész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő % -os értéke kerüljön
levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül. "

2.7. Felek a Vállalkozási szerződést kiegészítik az alábbi 5.27. ponttal:
"A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125.§ (5) bekezdése ezerinti üf51Jletekrőla Megrendelőt haladéktalanul értesíti."

3. Jelen szerződésmódosítás tartalma az aláírásának napján lép hatályba.
4. Felek kijelentik, hogy a köztük hatályban lévő Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett

részei változatlan formában, az eredeti szövegezéssel érvényben és hatályban maradnak.

Jelen vállalkozói szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti
példányban készült, melyből 1 pId. Megrendelőt, 1 pld. Vállalkozót, 1 pld. műszaki ellenőrt, 1 pld. pedig
felelős műszaki vezetőt illeti meg.

Jelen vállalkozói szerződés-módosítást mindkét fél elolvasás és megértés után, mint szerződéses akaratukkal
mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben, arra feljogosított képviselőik útján jóváhagyólag írják
alá.

Újfehértó, 2014. június hó 27. nap

Wállalkozó

LB ON 00
~ereskedelml és Szolgáltst6 BT.

4400 Nyfregvháza. Kállói út 43.
Adószám: 25670198-2-15

Sz.sz.: OTP 11744')1)3-20903857
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