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Elıterjesztés
A JUKO Építıipari és Szolgáltató Kft. szerzıdésének módosítása tárgyában
Tisztelt Képviselı-testület!
Mint köztudomású, a városközpont komplex rehabilitácija c. beruházási nagyprojekt
tárgyában önkormányzati részprojektje tárgyában a 2010. augusztus 02-án megjelent ajánlati
felhívásra mind az építési kivitelezésre, mind az elektromos építési munkálatok részfeladatra
csak egy-egy ajánlattevı tett ajánlatot
Az elektromos építési munkálatok nyertesével, a JUKO Építıipari és Szolgáltató Kft. (2112
Veresegyház, Lévai út 46.) képviselıivel, 59.764.871,-Ft + áfa ellenszolgáltatást tartalmazó
vállalkozási szerzıdést kötöttünk 2010. X. 15. napján.
Azonban a másik részfeladat nyertesével nem sikerült a törvény által elıírt záros határidın
belül szerzıdést kötnünk. Emiatt nyilvánvalóvá vált, hogy az egymással összefüggı
munkanemeket – kivitelezı partner hiányában – a JUKÓ Kft nem volt képes elvégezni.
Az objektív körülmények alakulása folytán természetesen nem róható fel a késedelem a
JUKÓ Kft-nek a késedelem. Viszont a projekt KMOP-támogatása feltétlen megköveteli jogi a
szerzıdéses jogviszony teljesítési határidejének a módosítását.
Mivel a szerzıdésmódosítási szándékot a közremőködı szervezettel is szükséges elızetesen
egyeztetnünk, ezért csupán a módosításra kerülı szerzıdéses feltétel (azaz a teljesítési
határidı) tartalmi jóváhagyására kérünk felhatalmazást a Tisztelt Képviselı-testülettıl.
Az új teljesítési határidı megegyezik a projekt átadásának határnapjával, azaz 2011. VIII. 31.
A fentiekben kifejtettekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselı-testület támogassa az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Pécel Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a JUKO
Építıipari és Szolgáltató Kft. között a városközpont komplex rehabilitációja címő
beruházási nagyprojekt keretében az elektromos építési munkálatok részfeladat
tárgyában 2010. X. 15. napján kelt vállalkozási szerzıdés, az aláírástól számított 60.
napról 2011. VIII. 31. napjára változtatva kerüljön módosításra a teljesítési határidı
valamint az ahhoz kapcsolódó járulékos kérdések tekintetében.
határidı:
felelıs:

2011. május 16.
Szöllısi Ferenc polgármester
Szöllısi Ferenc
polgármester

A döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bek. s) pontja értelmében minısített többség szükséges.
dr. Székely Attila - jogi ea.
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