vAu.auozAsr szenz6o€s r. szAuu ru6DoslTAsA
mely l6trejdtt egyr6s216l:

a

SEFAG Erd6szetl 6s Faipari Zrt. (sz6khely: 74OO Kaposvdr, Baicsy_Zsitinszky u. 21.,
cdgjegyz6kszdm: Cg. 14-10-300060, ad6sz6m: 11227003-2-1.4, s26mtaszdm: OTp Bank Nyrt.
L7743002-20167873, kepviseli: Bark6czi rstvdn vez6rigazgat6), mint megrender6,tovibbiakban
Megrende16
m5sr6sz16l:

Axis'94 Epit6ipari Kft (cim:

74OO Kaposv6r, N6meth tstv6n fasor 10.., k6pviseli: pet6falvi
istvdn, banksz6mlasz6m: Budapest Bank Nyrt. 10103214-50147roo-o1ooooo1, ad6szdm: 1409-301125,) mint v5llalkoz6, a tov6bbiakban Vd[atkoz6
kOz6tt, a2 alulirott napon 6s helyen a2 aldbbi felt6telekkel.

1.

Felek egyez6en megiilapitjiik, hogy Megrender6 a Kbt. U. r6sze szerint hirdetm6ny
k6zzdt6tel6vel indu16 tdrgyal6sos kcizbeszerz6si elidr6st folytatott le ,,v6llalkozisi
szerz6d6s keret6ben a SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. r6szdre,,A hat6r a csillagos 6g,, _ A

zselici csillagosegbolt-park komplex turisztikai fejlesztdse cimo t5mogatott prorekttel
(OOOP-2-1-7lE,F-72-k2-2012-OOO4) kapcsolatos csi agvizsgdt6 kivitetez6si 6s kapcsol6d6

(az 6p0letet elldtti k0ls6 villamoshdl6zattal kapcsolatos tervezesi, enged€lyeztet6si)

2.
3.
4.
5.
6.

munk6latok ellStisa"tdrgyban.
Felek rdgzitik, hogy az eljdr6s nyertese a V6llalkoz6 lett, akivel a Megrendel6 2014.06. 12.
napj5n szerz6dest (alapszerz6d6s) ktit6tt.
Felek az alapszerz6d6siiket k6t alkalommal m6dositottdk.
Felek rdgzitik, hogy a kiviterez6s id6tartama aratt felmerort k6rd6sek kezer6se oken a
m(szaki tartalom m6dositdsa sztiksdges.
Ennek okdn ferek megilapodnak abban, hogy a szen6d6s k6zvetett tergy6nak mgszaki
leirisdban 6s mell6kleteiben r6gzitett mgszaki tartalom m6dosul.

Felek rdgzitik, hogy a teliesit6s sordn nyilvdnval6vii vilt, hogy sz0ks6gtelen a
kdzbeszerz6si eljii16s k6lts6gvet6s6ben szerepl6 (Magas6pit6s/G6p6szet/vizelt6tdscsatornezSs k6lts6gvet6s 86/a. tdtele szerinti ,,GRAF Universal L sz0r6 akna, magaslt6
elemmel, felmen6 szerkezettel, elt€r6 be 6s kifolyiisi szintekkel, be€pitve,
csatlakoz6sokkal) t6tel vonatkoz6s6ban 4 db be6pit6se, mivel elegend6 1 db. ilyen t6tel
megval6sitisa is. Ennek ok6n felek meg6llapodnak abban, hogy a mfiszaki tartalom a

7.

fentiek vonatkozdsiiban 4 db-r6l 1db-ra cs6kken.
Felek r68zitik, hogy fentieket a m(szaki ellen6r ill. a tervez6 kiildn okiratban val6snak €s

8.

okszer(nek fogadta el.
Felek riiSzitik, hogy a m(szaki tartalom csdkkendse okiin a v6llalkoz6i dij - a csokkent6ssel

6rintett m(szaki tartaromra

9.

a

vdlralko26 ajdnlat6ban meghat6rozott egys6gdrak

alkalmazis6val - cs6kken akk6nt, hogy a vdllalkoz6i dij dsszege 319.813.223.-Ft+Afa, azaz
Hdromsz6ztizenkilencmilli6-nyolcsz6ztizenhSromezer-kett6szizhuszonhdrom
forint+Afa
6sszegre m6rs6kl6dik. Ezen kiilOnbsdget Felek a v6gszdmldjukban 6rv6nyesitik.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6ddsm6dosit5s nem aitkozik a Kbt. 132.s rendelkez6seibe,
igy a m6dositds jogszer0, figyetemmel a r32.9 (2) bek-re.
10. Jelen szerz6des az aldirdsival l6p hatdlyba.

a jeren szerzodesm6dositdssar nem 6rintett
rendelkez6sek v5ltozatlan tartalommal maradnak hat6lyban, azonban jelen

11. Felek megdllapodnak abban, hogy

szerz6d6sm6dositissal dsszhangban kell azokat 6rtelmezni.

12. Jelen szerz6d6s az aldiris6nak napiSn l€p hatdlyba.
Felek k6pvisel6i jelen szer26d6sm6dositiist kell6 itolvasdst 6s kdzds 6rtelmez6st kdvet6en, mint
akaratukkal mindenben egyezdt i6v6hagy6lag irtiik ald.
Kaposvdr,2015.

