vArr-rt

xozig

szenz6oEs rvr6oosirasa

mely letrejdtt egyresz16l:

a

SEFAG Erddszeti Es Faipari

cdgjegyz6kszdm:

Zrt. (sz6khely: 74OO Kaposvdr,

Baicsy_Zsilins2ky

u.

21.,

cg. 14-10-300060, ad6sz6m: r:,227oo3-2-14, szdmraszdm: orp Bank Nyrt.

77743002-207678j 3, k6pviseri: Bark6czi rstvin vezerigazgat6), mint megrender6,tovibbiakban
Megrendel6
mdsr6szr6l:

Axis '94 Epit6ipari

kft (cim: 74OO Kaposvir, Ndmeth tstvdn fasor 10.., kepviseli: pet6falvi
lstvdn, iigwezet6, bankszimlaszdm: Budapest Bank Nyrt. 10103214_SO1471OO-O1OOOO01,
ad6szim: 14-09-30112S,) mint villatkoz6, a tovjbbiakban Vdllalkoz6
k6zdtt, az alul,rott napon 6s helyen az al6bbi felt6telekkel.

1.

Ferek egyez6en meSiflapitjiik, hogy Megrender6 a Kbt. lll. r€sze szerint hirdetm6ny
kdzz6t6ter6ver indur6 tdrgyardsos kiizbeszerz6si erjdr;ist forytatott re
,,VdIarkozdsi

szerz6dds keret6ben a SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. r6sz6re,,A hatdr a csillagos 6g,,_
A

zselici csillagosdgbort-park komplex turisztikai fejresztdse cim( t6mogatota projektter

IDDoP-2-L-L/E,F-r2-k2-2oL2-oo04l kapcsoratos csiflagvizsgi16 kivitere26si 6s kapcior6d6

(az 6p0retet err;it6 kurs6 vi[amoshdr6zattar kapcsoratos tervez6si, enged6ryeztet6si)

23.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

munkdlatok elldtdsa"tirgyban.
Felek rdgzitik, hogy az erjdrds nyertese a viflarkoz6 rett, akiver a Megrender6 2014. 06.
12.
napjdn szerz6d6st (alapszerzdd6s) kOtdtt.

Felek rogzitik, hogy

a

V6llalkoz6 2015.

januir 19. napjin kelt

bejelent6s6vel

akaddlyoztatist kdzdlt.
Ennek indokak6nt er6adta, hogy a bir szimort a virhat6 id6jdrdsi akadiryo2dssar, az a
szerz6d6s megkiit6sekor nem volt el6re ldthat6, hogy a munkateri.ilet dtv6tel6t6l az irat
keltinek napjiiig fenniil6 160 munkanapb6r go munkanapon nem, vagy csak r6szben
lehetett munkdt v6gezni az adott id6szakban felmertilt rendkiv0li id6iir.isi esem6nyek
miatt- Hivatkozott a sok6ves itrag 1,5-2-szeres6t megharad6 csapad6kra. Fentieket
aldtimasztotta az OMSZ iiltal kiadott tij6koztat6kkal.
Fenti iratdban Vdllalkozd k6rte a terjesitdsi hatilrid6 29 nappal, 201s. mircius 13. napjdra
vonatkoz6 meghosszabbitdsdt.

A m(szaki erren6r 2015. 01. 23-i nyiratko2atdban rogzitette, hogy a fenti m6dositds
sziiks6ges 6s indokolt, toviibbd m6n6kdben is ardnyos. Nyilatkozott arr6l is, hogy a
m6dositSs indoka a feleken kiviil es6 elhdrithatatlan ok volt.
Fentiek alapjin felek megdflapodnak abban, hogy arapszerz6d6siiket akkint mddositjik,
hogy az alapszerz6d6siik 4.1. pontja hely6be az aldbbi rendelkez6s kerUl:
,,Szerzddd lelek )elen szen6des viqs6 teljesiEsi hot1ridejit 2075. 03. 13. napj6bon
hotdrozzdk meg, mely szigoru (fix) hotdrid1. El6teljesitis lehetsiges..
Felek megdllapodnak a fentiek alapjdn abban, hogy a fentiek okin a vdllalkoz6i di.i nem

m6dosul.
Felek rdgzitik, hogy jelen szerz6d6sm6dositis nem iitkiizik a Kbt. 132.s rendelkez6seibe,
igy a m6dositiis jogszer(, figyelemmel a 132.5 (2) bek-re, tovdbbj arra, hogy a moszaki
tartalom vdltozatlan marad, tov6bb6, hogy az ellenszolgiltat6s nem m6dosul.

10. Villalkoz6 ktiteles

a

megfelel6en m6dositva

rendelkez6sre bocsdtott teljesit6si biztosit6kot a fentieknek
a jelen szerz6d6s aldirisiit k6vet6 14 napon beltil szolgiltatni.

11. Jelen szerz6d6s az aljirdsival l6p hat:ilyba.

12. Felek megdllapodnak abban, hogy a ,elen szerz6d6sm6dositdssal nem 6rintett
rendelkez6sek vdltozatlan tartalommal maradnak hatilyban, azonban jelen
szerz6ddsm6dositdssal ijsszhangban kell azokat 6rtelmezni.

13. lelen szerz6dds az aliirdsdnak napjdn l6p hatilyba.
Felek k6pvisel6i jelen szerz6d6smddositdst ke 6 jtolvasist 6s k62ds 6rtelmez6st k6vet6en, mint
akaratukkal mindenben egyez6t j6v6hagy6lag irtdk ald.

Kaposvdr,2ols.,lth**.

Ditriips6

