Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
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Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-i üléséről.
Napirend: Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között kötött „Orvosi rendelő bútorainak
beszerzése” tárgyú szerződés módosítása
191/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között kötött „Orvosi rendelő
bútorainak beszerzése” tárgyú szerződés módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1), a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIXX.
törvény 303. § bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony Város Önkormányzat és a Garzon
Bútor Kft. között létrejött szerződés módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.
3. A szerződésmódosítás közzétételével kapcsolatos feladatokat az ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet, az Eunitas Kft. közreműködésével végre kell hajtani.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Eunitas Kft.
Garzon Bútor Kft.
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
Kivonat hiteléül:
Abony, 2010. június 25.

Darányi Erika
jkv.

Dr. Németh Mónika s.k.
jegyző

191/2010.(VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete
SZÁLLÍTÁSI-SZERELÉSI SZERZŐDÉS
módosítása

mely létrejött egyrészről a
Abony Város Önkormányzata
(2740 Abony, Kossuth tér 1.)
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
Adószáma: 15390709-2-13
APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: 11993609-06147486-10000104
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester
a továbbiakban: Megrendelő másrészről a
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.)
mint Vállalkozó/Szállító
Cégjegyzékszáma: 07-09-009543
Adószáma: 13063203-2-07
APEH-nál bejelentett bankszámlaszáma: MKB Zrt. 10300002-23410204-00003285
Képviseli: Nagy Alajos, ügyvezető
- a továbbiakban: Szállító Között az alábbi feltételek szerint:
Szerződő felek megállapítják, hogy a Megrendelő az „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” elnevezésű
KÉ 2629/2010. számú hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárásában nyertes ajánlattevővel, a
Szállítóval egészségügyi centrum vizsgálóihoz, betegváróihoz, munkahelyeihez és egyéb helyiségeihez
szükséges, a Megrendelő által kidolgozott ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalom
szerint 2010. június 11. napján szállítási szerződést kötött.
Szerződő felek a közbeszerzésekről szóló 2009. CXXIX. törvény (Kbt.), a Polgári törvénykönyvről szóló
1959. IV. törvény (Ptk.), valamint a támogató rendelkezéseivel összhangban – tekintettel arra, hogy a
szállítási szerződés 4.1.) pontja szerinti teljesítés helye, (2740 Abony, Újszász út 21-23.) nincsen
teljesítésre alkalmas állapotban - a megkötött szállítási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A.)
a vállalkozási szerződés 4.2) pontja az alábbiakra módosul
4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a bútorok leszállítását és helyszíni beszerelését a
munkaterület (2740 Abony, Újszász út 21-23.) részére történő átadásától számított 30. napjáig teljesíti a
Megrendelő részére.
Megrendelő a munkaterület tervezett átadásának időpontjáról 5 munkanappal azt megelőzően értesíti a
szállítót. Amennyiben a szállítónak az átadás tervezett időpontja nem megfelelő, úgy a felek közösen a
tervezett időponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel új munkaterület átadási időpontot tűznek

ki. Ebben az időpontban a munkaterület akkor is átadottnak minősül, ha azon a szállító képviselője nem
vesz részt.

B.)
Szerződő felek megállapítják, hogy a szállítási szerződés további rendelkezéseit változatlan tartalommal
továbbra is kötelező érvényűnek ismerik el.

Abony, 2010. június ……

__________________________________
Szállító
Garzon Bútor Kft.
Nagy Alajos, ügyvezető

___________________________________
Megrendelő
Abony Város Önkormányzata
Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester

