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2. szAM0 M6DosrTAsA

mely l6trej6tt egyr6szr6l:
SEFAG Erd6szeti 6s Faiparl Zrt. (sz6khely: 7400 Kaposvdr, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.,
c6giegyzdkszdm: Cg. 14-1G300O60, ad6szim: 11227003-2-L4, szimlaszdm: OTP Bank Nyrt.
lL743OO2-2OL67873, kepviseli: Bark6czi lstvin vezOtigazgal6l, mint megrendel6,tovdbbiakban

a

Metrendel6
mdsr6sz16l:

Axis'94 Epit6ipari Kft (cim:7400 Kaposvdr, Nemeth lstvdn fasor 10.., k6pviseli: Pet6falvi lstvin
banksz6mlaszCm: Budapest Bank Nyrt. 10103214-50147100-01000001, ad6sz6m: 14{9301125,) mint v6llalkoz6, a tov6bbiakban vdllalkoz6
k6z6tt, az alullrott napon 6s helyen az aldbbi felt6telekkel.

Felek egyez6en megdllapitjik, hogy Megrendel6 a Kbt. lll. r6sze szerint hirdetm6ny
kdzz6t6tel6vel indu16 t6rgyalrsos k6zbeszerz6si eljerCst folytatott le ,,V6llalkozCsi
szerz6d6s keret6ben a SEFAG Erdeszeti 6s Faipari Zrt. r6sz6re ,A hatir a csillagos 691 - A
Zselici Csillagos6gbolt-park komplex turisztikai fejleszt6se cimo tdmogatott proiekttel
(DDOP-2-1-L|E,F-f2-k2-2012{00t) kapcsolatos csillagvizsgii16 kivitelez6si 6s kapcsol6d6
(az 6p0letet ell6t6 kiils6 villamoshCl6zattal kapcsolatos tervez6si, enged6lyeztet6si)
munk5latok elldtCsa"tCrgyban.
Felek rogzitik, hogy az eljCrds nyertese a Villalkoz6 lett, akivel a Megrendel6 2014.06. 12.
napjCn szerz6d6st (alapszerz6d6s) kdtiitt.

Felek az alapszerz6des0ket egy alkalommal

a

teljesit6si hatdrid6 vonatkozCsCban

m6dositottdk.
Felek rttgzitik, hogy a kivitelez€s id6tartama alatt felmerolt k6rd6sek kezel6se okdn a
moszaki tartalom mddositCsa sziiks6ges.
Ennek okdn felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6d6s kdzvetett tCrgydnak moszaki
leirdsiiban 6s mell6kleteiben r6gzitett m0szaki tartalom a jelen szerz6dds 1. sz. melleklete
szerint m6dosul.
Felek r6gzitik, hogy a m6dositdsok rij beszerz6si t6rgyra nem terjesztik ki a szerz6d6st,

tov5bbd, hogy
7.

9.
10.

a

vdllalkoz6i

dij nem

cs6kken, valamint, hogy

a

m0szaki tartalom

csokkent6sdre sem kerult sor.
Felek rogzitik, hogy fentieket a m0szaki ellen6r ill. a tervez6 k0l6n okiratban val6snak 6s
okszergnek fogadta el.
Felek ismatelten rogzitik, hogy jelen szerz6ddsm6dositis nem 0tk6zik a Kbt. 132.5
rendelke26seibe, igy a m6dositCs jogszero, figyelemmel a 132.5 (2) bek-re.
Jelen szerz6d6s az alCir6sival l€p hat6lyba.

Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sm6dositCssal nem 6rintett
rendelkezesek vdltozatlan tartalommal maradnak hatClyban, azonban jelen

szerz6d6sm6dositSssal 6sszhangban kell azokat 6rtelmezni.
Jelen szerz6d6s az aliir6srnak napjdn l6p hatdlyba.

Felek k6pvisel6i jelen szerz6d6sm6dositist kell6 Stolvasist 6s k6z6s 6rtelmezest kirvet6en, mint
akaratukkal mindenben egyez6t j6viihagy6lag irtdk ald.
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