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GENERÁLTERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSA 

ame ly egy részrő l mint Megrendelö(továbbiakban: Megre ndelő)
 

Neve: Tolna Megyei Önkormányzat
 
Székhelye : 7100 Szekszárd , Szent István tér 11-13 .
 
Adószáma: 15414007-2-17
 
Képviseletében eljár: dr . Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
 

más részről , mint Tervező (továbbiakban: Tervező) 

Neve: A .S.C. Stúdió Épülettervezö és Tanácsadó Kft. 
Székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 23. 
Telephelye: 1118 Budapest, Avar utca 33. 
Cégjegyzékszáma: O1~09-060946 

Adószáma : 10222115-2-43 
Képviseletében eljár : dr. Kiss Zso lt István ügyvezető 

között az alu lírott napon és helyen az alábbi feltéteJekkel jött létre: 

1.	 Előzmények 

1,1 .	 Felek egyezően röpzlt ik, hogy Megrendelő és Te rvező hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2009 . november 5. napján 
tervezési szerződés t (továbbiakban: Szerződés ) kötöttek egymással 
Meg rende lő Balassa János Kórháza Új Műtő és Diagnosztíkai Ép ület ében az 
épület bőv í téséve l új S01 sürgősségi osztály kialakitásához Müszaki-kivi teli 
tervdokumentáció és árazatlan tervezői költségvetés készítése tárgyában. 

1.2.	 Felek egyezően rögzítik, hogyaGeneráltervezési szerződést 2009. december 
1-napján módositották, melyben a tervezési véghatáridőt a szerződés hat ályba 
lépésétő l számított 90 napra, azaz 2010. március 3. napjára módosították. 

1.3.	 Felek egye zően rögzítik, hogy az NFÜ HEP IH a TlüP-2.2 .2 - A sürgősségi 
ellátás - S01 és S02 (és ezeken belü] gyermeksürgősségi ellátás) 
fejlesztésének támogatására, és a TIOP-2.2.4/09/01 "Struktúraváltást támogató 
infrastruktúra-fej lesztés a fekvőbeteg szakell átásban" (továbbiakban: TIOP 
2.2.4 szárn ú pályázat) pályázati kiírások kapcsolódási pontjairól, azokkal 
kapcsolatos e ljá rásrendről sz ól ó hivatalos állásfoglalás értelmében a TIOP
2.2.2 és 2.2.4 konstrukciók keretében megvalósuló építészeti fej lesztések 
összehangolása szükséges, így a kiviteli tervek elkészítésénél az 
állásfog lalásban foglaltakat is figye lembe kell venni. 

1.4.	 Felek az 1.3. pontban írt körülményt a szerződéskötéskor e lőre nem látható 
oknak tekintik, ezért a Kbt. 303 .§-a alapján 2009 . november 5. napján 
megkötött és 2009 . december 1. napján módosított sze rződés üket 2010. 
március 2. napjával az alábbiak szerint módosítják. 
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2.	 A Szerzódés módosítása 

2.1.	 Megrendelő TIOP-2.2.4 szárnú pályázatának müszakí tartalma és a jelen 
szerződés rnódoslt ás alapjául szolgáló pályázat során megvalósuló Sürgősségi 

Osztá ly szerves kapcsolódása miatt az 1.1. pontban írt Szerződ é s 5.18. po ntja 
az alábbiak szerint módosul: 

lJ Tervező a forrás pályázatok eredményétől függő két lehetséges műszaki 

változatú kivitelezési közbeszerzés érdekében a jelen szerződés alapjául 
szolgáló pályázat megvalósítására érvényes Építési Engedélyezési 
Tervdokumentáció figyelembevételével érezetten költségvetést készít az Építési 
Engedélyezési Tervdokumentáció m űszeki tartaimát alapul vevő Műszaki-kiviteli 

tervdokumentációhoz. Ugyanezen költségvetésben , külön fejezetben felsorolja 
azokat az elmaradó és kiegészft6 munkákat, amelyek akkor válnak 
szükségessé, amennyiben a Megrendelő nOp-2.204 számú pályázata 
támogatásban részesül, és a Sürgősségi Osztály feletti ráépítés lehetősége 

reálissá válik. " 

22. Az 1.1. pontban írt Szerződés az alábbi 5.25. po nttal egészül ki: 

,,5.25. A m űszeki-kiviteti terveket Terve ző úgy készíti el, hogy Megrendelő 

T/OP-2.204 szém úpályázatában, illetve az ahhoz tartozó Építési Engedélyezési 
Tervdokumentációban szereplő ráépítés az edottséqoknoz és leh etőségekhez 

képest a lehető legkisebb többletráfordítással megvalósftható legyen, oly 
módon, hogya ráépítés a jelen szerződés alapjául szolgáló pályázatban 
megfogalmazott célok építészeti-műszaki teljesülését nem akadályozhatja." 

2.3.	 Az 1.1 pontban írt Szerződé s 6. pontjának 4. mondatát az alábbi ak szerint 
módosítják: 

" Tervezési véghatáridő : 2010. április 1.!1 

3.	 Egyéb rendelkezések 

3.1.	 Tervező kijelenti, hogy Megrendelő az 1.1 pontban írt Sze rződ és alapjául 
szolgáló pályázatban foglalt építésze ti-mű szaki célokat ismeri, és a Műsz ak i 

kiviteli tervdokumentáció készítése során olyan rnüsz aki megoldásokat 
alkalmaz, hogyapályázatban szereplö müszaki megvalósítás abban az 
esetben is lehetséges legyen, ha Megrende lő TIOP-2 .204 sz árn ú pályázatában 
a tervezett Sü rgősség i Osztály feletti részre kerülő ráépítés a TIOP-2.2.4 sz árnú 
pályázat támogatása esetén megvalósul. 

3.2.	 Meg rendelő tudomásul vesz i. hogya fent hivatkozott két projekt 
megvalósításához szükséges tevékenységek időbe l i ütemezése - Te rvezőve l 
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törté nő eg yeztetése k arapja n -, Meg re nd elő feladata . Meg rende lő Megvalósitási 
ütemterveket - Tervezövei tö rt énő egyeztetések alapján - a TIOP-2.2.2 és 
TlOP-2.24 szé rnu v"'lyázatllliu<tll a megvaiösrtas ereeseren hangolja össze. 

33. Jelen szerzödéernódosttással nem érintett kérdésekben az eredeti Szerződ é s 

rendenezései hallIlyukban változatlanu' tennénnak. 

Jelen szerz öo ésmccosrtés há rom számozott oldalból áll és öt egyez ő példányban 
keszult. 

J t:,rtlfl szerzccesrrcccsuast a t-~ek annak elolvasása és értelmezése után. mint 
ügylet i akaratukkal. mindenben egyez ő! céqsze rű en. a cégjegyzes re jogosult 
kepviselöik útján, jóváhagyólag írtak alá 

"'.'I;.C ~T"- :· " -' szeeszáro. 2010. marcus 2. fp(ll<l"" ' ''''' .. 1 . .... Klt
fGO"",.,."""/.•.•~ 

o,rf\{j n y<"o 

-e-~ L'O<:,,,,,,<-\ ,,o, ~e '+~ , 

A.S.C. Stú dió Kft . T~I~~"~:~~:~'r~~~';:~ J Terve ző 

0".... ~ . l ~9v/' 
':'!..~ 

.~ 
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