
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában született 
vállalkozói szerződés módosításáról  

MELLÉKLETEI: vállalkozói szerződés, szerződés-módosítás tervezete, műszaki ellenőr 
javaslata  

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület 

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. május 26. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

MEGHÍVOTTAK: --- 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály, Pénzügyi 
Osztály, Best-Vill 2000 Kft. 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lengyel Anita közbeszerzési és egészségügyi 
referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

 

Biatorbágy, 2022. 05. 06. 

 

 



 1 

 

 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174 
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
 
 

Előterjesztés 

„Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában született vállalkozói szerződés 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 362/2021.(XII.16.) számú határozatával 
döntött arról, hogy szerződést köt a közvilágítás korszerűsítése tárgyban a Best-Vill. 
2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (1222 Budapest Fonó Utca 2-6.).  
 
A Műszaki ellenőr nyilatkozata alapján Megrendelő elfogadja a vállalkozói 
módosítási javaslatot és megállapítja, hogy a vállalkozói díj – a költségvetés 
módosítására tekintettel - nettó 5.004.872,- Ft összeggel (1,8%) növelésre kerül, 
mely összeg nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át.  
 
A szerződés módosítás alapja 35 db LED világítótest kiépítése pótmunka keretén 
belül. (a teljes kivitelezési mennyiséghez képest +1,69%)  
 
Az eredeti szerződés értéke: nettó: 281.682.000.- 
 
A szerződés módosítására a Kbt.  141.§ (2) bekezdés b) pont alapján kerülhet sor.  

141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre 
jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a 
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban 
együtt: szerződésmódosítás). 

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás 
eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok 
nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) *  szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az 
eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti 
szerződéses érték 15%-át; 
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valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és 
illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 

Ezen feltételeknek a szerződés-módosításra tett igény megfelel, a módosítás 

tervezete elkészült, az előterjesztés mellékleteként olvasható.  

 

Biatorbágy, 2022.május 5. 
 

  
 
                                                                                              Tarjáni István sk 
                                                                                                polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2022. (V….) határozata  
 

„Közvilágítás korszerűsítése” tárgyában született vállalkozói szerződés 
módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás 
korszerűsítése” tárgyában született vállalkozói szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy  

1. a Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (1222 Budapest Fonó Utca 2-6.) 2021. december 23 napján kötött 
vállalkozási szerződést a kérelemben foglaltakkal egyetértve módosítja.  

2. A szerződés értékének növekedése a 2021. december 23-án aláírt szerződéshez 
képest: 1.8% 

3. A szerződés módosítás alapján elfogadja, hogy a vállalkozó ajánlatkérő pótmunka 
igényének eleget tett és összesen 35 db LED világítótest került kiépítésre (a teljes 
kivitelezési mennyiséghez képest +1,69%), ami a vállalkozási díj összegét nettó 
5.004.872,- Ft összeggel (1,8%) növeli, mely összeget a 2022. évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére biztosít. 

4. felkéri a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására. 

  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály, Műszaki Osztály, Pénzügyi Osztály  
 
 

 
 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
 

Amely létrejött egyrészről a 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata  
székhely:    2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 
képviseli:    Tarjáni István polgármester 
adószám:   15730088-2-13 
bankszámlaszám:   
Pénzügyi ellenjegyző:  
Jogi ellenjegyző:   
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),  
 
másrészről a 
Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
székhelye:    1222 Budapest, Fonó utca 2-6.    
cégjegyzékszáma:   01-09-867239  
adószáma:    11936323-2-43. 
bankszámlaszáma:   10100833-40447500-00000000 
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: BU11936323  
képviseli:    Galló István ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együtt a továbbiakban: „Szerződő Felek”)  
 
között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint. 
 

I. Preambulum 
 
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: „Kbt.”) Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján 
közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés Biatorbágy Város területén 
közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére vonatkozóan” tárgyában. A tárgyi 
közbeszerzési eljárás EKR azonosítószáma: EKR001416882021 

 
2. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként 

kihirdetésre az ajánlattevők részére 2021. december 17. napján megküldött összegezés 
tanúsága szerint. 

 
3. Szerződő fA felek között a vállalkozási szerződés 2021. december 23. napján került 

aláírásra. 
 

4. Szerződő fFelek a fentiekben ismertetett vállalkozási szerződést közös akarattal a mai 
napon módosítják. 

                                                                                                                                                  
II. A szerződésmódosítás indokai 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Vállalkozóval együtt felmérésre került a kiviteli tervek alapján felszerelt lámpatestek 

cseréje.                                                                                                                                                                                                                         
A jóváhagyott kiviteli tervek alapján elvégzett felmérés során                                                                 
megállapítást nyert, hogy Biatorbágy város különböző területein hiányzik a tervből a 
meglévő hálózat vagy a meglévő lámpatest cseréje. T tekintettel arra, hogy . (Hiányos, 
pontatlan adatszolgáltatás, valamint a terv előkészítésének időszakában az 
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áramszolgáltató különböző kiviteli munkákat hajtott végre, amit a tervező a felmérés 
során nem tudott idővel lekövetni.) Ajánlatkérő a teljes város területén kívánja 
megvalósítani a közvilágítási lámpatestek cseréjét ezért a kimaradt 35db LED világítótest 
felszerelése pótmunka keretén belül kerül megrendelésre. A jelen módosítással érintett 
LED világítótestek mennyisége az eredeti szerződés mennyiségéhez viszonyítva +1,69%. 

 
2. 2. A Műszaki ellenőr a nyilatkozata alapján elfogadta a vállalkozói módosítási javaslatot 

és javasolta Megrendelő részére a munkák megrendelését. 
 

3. megállapította, hogy aA vállalkozói díj – a vállalkozó által benyújtott és műszaki ellenőr 
által jóváhagyott költségvetés módosítására tekintettel - nettó 5.004.872,- Ft összeggel 
növelésre került, mely összeg nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át. 

 
III. A szerződés módosított rendelkezései                                                                                                                                    

 
 
 
1. Felek a jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés eredeti 2.1. pontját 

hatályon kívül helyezik, melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj nettó 
286.686.872, - Ft, azaz nettó Kettőszáznyolcvanhatmillió – 
hatszáznyolcvanhatezer - nyolcszázhetvenkettő forint. A Szerződés egyösszegű 
(átalányáras) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan 
költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás, és a 
különbözeti összegeket tartalmazó költségvetés a Vállalkozó ajánlatának részét 
képezi. A jelen Szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja átalányár, mely 
tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos szolgáltatásokkal 
kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen anyag, felszerelés, 
munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és 
ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a 
szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi 
követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a létesítmény, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását 
Megrendelőnek.” 
 

2. A jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés jelen szerződésmódosítással 
nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

IV. A Kbt.-nek való megfelelés vizsgálata 
 

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés ellenértékének módosítása és azzal összefüggésben az 
árazott költségvetés módosítása megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés rendelkezéseinek, 
tekintettel arra, hogy  

- az ellenérték módosítása az építési beruházásra vonatkozó szerződés eredeti 
ellenértékének 15%-át nem éri el,  

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (az eredeti 
költségvetésben szereplő tételek tekintetében kerül többletmennyiség 
megrendelésre, új tételek a költségvetésbe nem kerültek) és 

-  illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 
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V. Egyéb rendelkezések 
 

1. A jelen szerződésmódosítás I. fejezetében körülírt szerződés jelen szerződésmódosítással 
nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

2. A jelen szerződés az aláírása napján hatályba lép. 

3. Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt értelmezést 
követően … példányban írják alá. 

 
 

Kelt: 2022. május …. 
 
 

__________________ 
Biatorbágy Város Önkormányzata 

Megrendelő 
Tarjáni István polgármester 

__________________ 
Best-Vill. 2000 Villanyszerelési, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 
Vállalkozó 

Galló István ügyvezető 
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