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z't (sz6thely: 74OO Kaposviir, Brjcsrzsillnszky u. 21., c4glegyz6kzim:
Cg. 14-1G30qr6O, ad6sz6m: 11227@+2-14, szrmlan6m: OTp Ban& NyrL U743m2_20187g73,
k6pvlsell: Ba*6czl lsMn lrer€ytazgat6), mlnt mefendeltt, tovdbbhkban Megrendc5
mdsr6sr16l;

az EPs

Ke.sk d{th{z r(ft.

(sz6khcly: 2o3o 6rd, Ddryai u.56. A2. 6p0re! keryiselr: viinyr Mikl6s,
23q)58OG2-13,
cigrqyr6kedm: 13+155361) valamint az AstroTech Kft. (sz6khery 6sfi) Baia, czthusz F.u.28.
k6pvlseli: HegcdEs J6:sef Tlbor, dgtegyz6ksa6m: 03-09125291, zd6nemi Z4L3L7L7-2O3,
!n6mhszdm: 115(Eq)G.OqXmO-4SS45854) mtnr sz6lllt4 a tovdbbtakban Sz{11fr6

0gwezet6 bankszdmlasaAm: l09lE00lffnO4+5G720O9, ad6szdm:

kozAtt, az alullrott napon 6s helyen az aliibbt ftltdt€lekkel.

1.

Felel egy€26en megillaffidlf hory Mryendel{i k6z6ss6gl eidnisrerd szertnti nyfh kazbeszenesi
elJdnist folytatott le Jzduitisi szcrzdd€s kerEtdben a SEFAG ErdEszeti 6s Falpari Zrt r€sc6r.

hahir a cslllagos

2'
3

,A

6d - A zs€lhi

csrllagosegboh-park komphx turbzdkar fellesztrise clmo
tiimogatott proje&ttcl (DDop-2-1-vEF-r2-12-2072{m4J.kapcsolatos eszk6zb6zez6s az aldbbt
r€szek szerlnt:
1. r6sz; csrlhgvrzsgcr6 .ds pranetirium berendez6s6hez 6s mokodtet€sEhe2 szEks6ges
cslllagiszatl, opukal As infurmaUkai eszk6z6k
2. r6s: B[torzat, egyeb eszkazdf tdrgyban.
Felek r6gzftik, hogy az clidnis nyertese a 2. r6sz iekintet6b€n a szrllit6lctt, allvela Megrcndel6
2013. novcmber 25. napjCn szen6d& (alapserz6d6s) k6t6tt.
Felek r6gzitik, lrcgy a szez6d6sk6t6st kdveto€n ftlmeroh al{bbl okb6l a szen6d6s m6doslt6sa

rz alapsrert6d6s tc[esft6s6hez sz0ksftes 6pftm6ny (csillagvlzsgril6]
megval6sftisa 6rdek6ben hfolytatott k6zb6zer.6sr eliirds k.sedelmet szenvedett, fgy az
+[tn6ny kivltelez6s6nek ierenhg rsnert befelez6si hatcrrdeje 2015. februdr 12. napja. Felek
rogzltilr hofl a b€szerelendd britrokat az EpElet dkercE dtadiis-dtv6tel6t metel6z6en nem
lehet b€szerelni, ly lelen pillanatban a szdllitd akaddlyozEtdsa fenn{lr a fend k6r0lm6ny
sz0k6ges, utyanis

4.
5.

bek6uetkez6sdig.
Felek r6gzlttk, hogy

jeler szerz6d6sm6dosltds nem 0tk6rlk a XbL 132.5 rendelkez&eibe, lty

a

m6dositCs logszero.

Fehk r6gzlu, lngy az alapszerz6d6s 45. pontJa hev6be a2 alibbl rendelkezEs ker0l:
.45- Jelen szetz&&t fel* a szeadddsszedl telj=ftesig k6tik ozzol, hogy volomeonyi szen6dd4
tdrgy votld*ozdsdbon o teli$ftis vags6 hotdridele o szezades |z,J€5,itd$i helydt kepez|
dlldgvizqdli epdet stkeres tttodds4tvEtell elJdrdsdnok befejezis& kant6 75 nop., mey o
lentl*nek meqlelelaen szlgui hotdridt- A lelen szerz&is tdrgydt kCpezt tamlkek ziltitdsit o
sze.z,dlskau'l' kAtet$en Megrendelarel egyeneutt otrr'jmezi*,en kell megkczdent A
Megrendeli dltol un, or egyes tellesitasl tdapontoko vonot}tozi nyltdtkozotokdt. o szenldls
raszekefi ke eftehezni, mely* katbhterhes hqtddd&dnt veend| ltgyelembe..
6. Fehk r6gzitil, hogy a telJeshdsi hatiru6 m6dszer6nek mcglrdhoztatds6t az+pitAi beruhdzrs
Gcdeges csriszdsdnak kezelhetos6ge tndokolta.
7. Fchk megCllapodnak a fcnuek alapldn abban, hogy a m6dositCa okdn a v6teliir nem mridosul.
8. Febk megSllapodnak abban, hogy lelen mddoshiissal az alapszerz6das[ket nem helyezik a 2013.
{rrl V. tv. hatdlya al5.
9. Jclcn szen6d6sm6dosftAs az al5[rdsiival l6p hatS[ba.
10. Fclek metdllaPodnak abban, hogy a jelen szen6d6sm6dosttissal nem 6rlntett rendelkez6sek, -

k0l6n6sen

a

m0szakt tartalom

-

vdhozltlan tartalqmmal m.rad hatdlyban, azokat jchn

gerz6desm6dositdsra Gkintettel kell &tclmeznl 6s alkalmaznl.

11. Jclen

szerz

6d6s-m6dosltds

a 4.l2ott

(r.28.) xorminyrcndelet 44.$ban foglaltak szertnti

tdmogatd tartalm( nyilatkozat kibocsdtdsakor l4p hatdlyba.
Felek f6puls€l{ii jehn szerz6d€sm<idositdst kell6 dtohrasdst 6s k6z6s 6rtclmez6st l6ret6en, mlnt akaratukkel
mindenben €Byez6t j6vd h agy6lag lrtdk alC.
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