Vállalkozói szerződés módosítás

Amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Önkormányzata ( székhelye : 8999. Zalalövő,
Szabadságtér 1. ) képviseletében Vertetics László polgármester , mint Megbízó
másrészről a Webmark Hungary Bt. ( székhelye : 9700. Szombathely, Kőszegi u. 28.)
képviseletében : Joós Attila ügyvezető igazgató , mint Vállalkozó
továbbiakban : Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel :
Felek megállapodnak abban, hogy a köztük 2010. június 1. - én kötött vállalkozói szerződést,
melynek tárgya a www.zalalovo.hu internetes cím alatt szereplő internetes portál készítése az 1.
számú mellékletben szereplő tartalommal, a következők szerint módosítják :
1.) A fent nevezett szerződés II. pontja a következő szerint módosul:
A Felek a megállapodást az internetes felület elkészítésére 2010.június 1- től 2010. november
15 -ig 1 hónapos ( azaz egy hónapos ) felmondási idővel kötik.
2.) A szerződés V. pontja a következőképpen módosul :
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a megbízásban szereplő feladatok
elvégzéséért 1.600.000 Ft + Áfa ( azaz egymillió – hatszázezer Ft + Áfa ) kialakítási díj illeti
meg, a teljesítésigazolástól számított 30 ( azaz harminc ) napon belül, amelyet a Megbízó
utalásos számla ellenében egyenlít ki.
3.) A szerződés VI. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki :
A vállalkozó vállalja a honlap akadálymentesítését, amely lehetővé teszi a vakok és a gyengén
látók számára is a honlap tartalmának elérését. A honlap ezen felülete grafikai elemek nélkül
jelenik meg , mely speciális programmal felolvasható.

A szerződés egyéb pontjai mindenben változatlanok maradnak.
A Felek a szerződés módosítását átolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Zalalövő, 2010. november 10.

…..........................................................
Zalalövő Város Önkormányzata

…..............................................................
Webmark Hungary Kft.

1. számú melléklet

1.) Vállalkozó adatai :
A vállalkozó neve : Webmark Hungary Bt.
Székhelyének címe : 9700. Szombathely, Kőszegi u. 28. II. em. 3.
Telefonszáma : + 36-94-510-186
Cégjegyzék száma : Cg. 18 16 103601
Számlavezető bank megnevezése és számlaszáma :
Volksbank Zrt.14100172-82000260-70000009

Kapcsolattartó adatai :
Név és beosztás : Joós Attila – Ügyvezető
Telefonszám : +36-20-911-77-48
Faxszám : +36-94-510-186
E –mail cím : joos.attila@webmark.hu

2.) A szerződés tárgya : Zalalövő város honlapjának elkészítése
A Vállalkozó által kért ellenszolgáltatás összege

Elvégzendő feladat
Grafikai tervezés
Webgrafika

Nettó ajánlati ár ( Ft ) Áfa ( Ft )

Bruttó ajánlati ár
( Ft )

- 160.000

40.000

200.000

HTML sablonizáció

120.000

30.000

150.000

CMS
(Tartalomfejlesztő
rendszer)
Programozás

520.000

130.000

650.000

80.000

400.000

Adatbázis
létrehozás

tervezés, 320.000

Adatfeltöltés

80.000

20.000

100.000

Akadálymentesítés

400.000

100.000

500.000

Mindösszesen :

1.600.000

400.000

2.000.000

A Vállalkozó által kért vállalkozási díj a feladat elvégzésével kapcsolatos valamennyi költséget
tartalmazza. A Megbízó a fentieken túl további költségigény benyújtását nem fogadja el.

3.) Fizetési határidő: 60 nap
4.) A szerződésben és mellékletében foglalt feltételeket megismertük és azokat elfogadtuk.

Zalalövő, 2010. november 10.

….....................................................
Zalalövő Város Önkormányzata

…......................................................................
Webmark Hungary Kft.

