
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc polgármester 
Adószáma: 15735777-2-42 
Bankszámla száma: 11784009-15514004-10810006 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

Név: PLANETSPORT Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-870487 
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György utca l.

Képviselő neve: Havas Péter 
Adószáma: 13734608-2-42 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

mint szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

l. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. április 2. napján kelt, 1-
1716/33/2013 számú vállalkozási szerződés van hatályban a TÁMOP-5.6.1.C-
11/1-2011-0011 azonosító számú, "

"Egy jó szó Zuglóban'/ Zugló 
Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja// című projekt 
megvalósításához kapcsolódóan workshop rendezvény megszervezésére 6 
alkalommal. A Megrendelő 2014. július 21-én ajánlattételi felhívás keretében 
tájékoztatta Vállalkozót arról, hogy a pályázat keretében megrendezésre kerülő 
VI. szakmai - s egyben projektzáró - workshop rendezvényt a résztvevők
számának tekintetében kibővíti; 132 fő megjelenésével tervez. A workshop 
tematikáját tekintve Megrendelő 3 szekció-ülést tervez megvalósítani, így ennek 
megfelelően 3 különálló terem biztosítása, a színpadtechnika, a hangosítás, a 
prezentáció feltételeinek biztosítása, valamint a vendéglátás, catering 
megszervezése és biztosítása jóval nagyobb körben válik szükségessé. Az 
ajánlattételi felhívásra Vállalkozó 2014. július 22-én adott ajánlatot. Jelen 
vállalkozási szerződés módosítás melléklete a Megrendelő ajánlattételi felhívása 
és a Vállalkozó ajánlata. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.2. pontjában foglalt
határidő az alábbiak sze ri nt módosul: 

3. 2. Felek közös megegyezése alapján a jelen szerződés 2.2. pontjában 
meghatározott feladatok teljesítése, a folyamatos egyeztetést feltételezve, az 
alábbi határidők betartása me ll ett valósul meg: 

(\ 
l 

f� í�{' 
l 



Féladat 

Workshop rendezvények 
szervezése 

2013. április 29.- 2014. szeptember 21. 
(3.3. pontban meghatározott feltételek 

mellett} 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.1. pontjában foglalt
vállalkozói díj az alábbiak sze ri nt módosul: 

4. 1. Vállalkozó vállalkozói díjként 
bruttó 5.476.000,- Ft, 

azaz ötmillió-négyszázhetvenhatezer forintra jogosult. 

Az első 5 workshop rendezvény szervezése 
Bruttó 

4.000.000,- Ft 
A hatodik, azaz az utolsó workshop rendezvény 

szervezése 
Bruttó 

1.476.000,- Ft 

4. Fenti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak. 

Budapest, 2014. szeptember 2. 
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Havas Péter 
ügyvezető 

PLANETSPORT Vendéglátóipari és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
P.H. 

erület Zugló Önkormányzata képviseletében pénzügyi 

Budapest, 2014. szeptember 2. 
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