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vArrArKozAsr szERzODEsKEGCszfrEsE (M6DosfrAsAl
mely l6trejOtt egyrdsz16l:
a SEFAG Erd6szetl 6s Faipari

Zrt. (sz6khely: 7400 Kaposvdr,

Barcsy-zsilinszky

u.

21.,

c6gjeSyzekszdm: cg. 14-1G300060, ad6szem'. LL227OO3-2-14, szdmlaszim: oTP Bank Nyrt.
77743002-20157873, k6pviseli: Bark6czi lstv6n vez6rigazgat6), mint megrendel6,tov6bbiakban

Megrendel6
m6sr6sz16l:

Axis'94 Epit6ipari Kft (cim: 7400 KaposvCr, N6meth lsw6n fasor 10.., k6pviseli: Petdfalvi lswSn
banksz6mlaszCm: 10103214-50147100-01000001, ad6szCm: 14{9-301125,) mint v6llalkoz6, a
tovCbbiakban vCllalkoz6

k6z6tt, az alulirott napon 6s helyen az alibbi feltetelekkel.

1.

2.
3.

Felek egyez6en megiillapitjSk, hogy MeBrendelo a Kbt. lll. r6sze szerint hirdetm6ny
,,Villalkozisi
k6zz6t6tel6vel indu16 tdrgyaldsos kozbeszerzesi elj6rdst folytatott
a
csillagos
68i'- A
r6sz6re,A
hatCr
Faipari
Zrt.
Erd6szeti
6s
szerz6des keret6ben a SEFAG
projekttel
cimg
tCmogatott
feilesaese
Zselici csillagos6Sbolt-park komplex turisztikai
loooP-2-7-1/E,F-72-k2-2012{oo4) kapcsolatos csillagvizsgi16 kivitele26si 6s kapcsol6d6
(az 6piiletet ell6t6 k0ls6 villamoshdl6zattal kapcsolatos tervez6si, engedelyeztet6si)

le

munkilatok ellSt6sa"t6rgyban.
Felek r6gzitik, hogy az eljdrds nyertese a V6llalkoz6 lett, akivel a Megrendel6 2014. 06.
12.napjdn szerz6d6st (alapszerz6des) kdtdtt.
Felek r6gzitiL hogy a Budapest Bank Zrt. 2014. iUlius 3. napjSn kelt irat6val a Megrendel6t
arr6l 6rtesitette, hogy VSllalkoz6 a Megrendel6vel szembeni k6vetel6sat 320-222-576.-

Ft+Afa azaz

HiromszdzhUszmilli6-kett6szdzhuszonkett6ezer{itszSzhetvenhat
forinttisszegben zilog.iogSal terhelte 6s ez alapj6n tij6koztatta a Megrendel6t, hogy az
Axls'94 Epit6lpari Kft. iiltal benyujtott sz5mlSk ellenerteket a Budapest Bank zrt. fel6

4.
5.

teljesiBe Megrendel6.
Felek rogzitik, hogy a t6rgyi 6rtesltest a VSllalkoz6 c6gszer0en szint6n al5irta.
Felek a fentiek alapjiin rttgzitik, hogy a v6llalkoz6i dij szerz6desszerg teljesit6sek6nt
fogadiiik el, amennyiben a fenti okb6l Megrendel6 a vdllalkoz6i dijat a fenti 6rtesit6s

alapj6n kdzvetleniil

6.
7.
8.
9.

a

Budapest Bank

Zrt.

10103214-93515025{0000007. sz'

bankszimlSjira fizeti meg akk6nt, hogy felek ism6telten r68zitik, hogy a beruhdzds az Afa
w. 142.5 alapjiin az Un. forditott Afa hatilya ali tartozik, igy az 6f6t a Megrendel6 nem a
szerz6d6ses jogosultnak, hanem a NAV fel6 kiizvetlen0l fizeti meg. igy Megrendel6 a
szerz6d6ses logosult fel6 csup6n a nett6 dsszeg megfi2et6s6re kdteles. Ennek teljesit6se
eset6n Megrendel6 valamennyi fizet6si kdtelezettse8e teliesitettnek min6s0l.
Felek megdllapodnak a fentiek alapj6n abban, hogy a fentiek ok6n a vdllalkoz6i dij nem
m6dosul.
Felek r6gzitik, hogy jelen szerz6desm6dositSs nem iitkozik a Kbt. 132.5 rendelkez6seibe,
igy a m6dosit6s jogszerg.
Jelen szerz6d6s az aliiirSsCval l6p hatdlyba.

Felek megdllapodnak abban, hogy a lelen szer26d6sm6dositissal nem 6rintett
rendelkez6sek viltozatlan tartalommal maradnak hatiilyban, azonban jelen

szerz6d6sm6dositSssal iisszhangban kell azokat 6nelmezni.

10. Jelen szerz6d6s az alSir6s5nak nap.iiin l6p hat6lyba
Felek k6pvisel6i ielen szerz6d6sm6dosit6st kell6 6tolvas6st 6s kOz6s 6rtelmez6st ktivet6en, mint
akaratukkal mindenben egyez6t i6viihagy6lag irtiik alii.
Kaposv6r,2014.
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