fpfr6sr szrnz6oEs r. sz. ru6oosfrAsa
mely l6trejtitt egyr6sz16l :
a SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. (sz6khely: 7400 KaposvAr, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., k6pviseli:
Bark6czi lstv6n vez6rigazgal6, c6gjegyz6ksziim: Cg. 14-10-300060, ad6szdm: LL227OO3-2-L4,
bankszdmlasz6m: OTP Bank Nyrt. LL743OO2-20!678731, mint megrendel6, tovdbbiakban
Megrende!6
miisr6sz16l:
MEGA-LOGISTIC Beruhdzdsi 6s Uzemeltet6si Zrt. (sz6khely: 1062 Budapest, Bajza u. L7-19.,
k6pviseli: Tam6s Attila vez6rigazgat6, ad6szSm: 73777429-2-51, kivitelez6i nyilv6ntartdsi
sziim: 11A16743, bankszdmlasz6m: CIB Bank Zrt. 10700024-04228909-51100005), mint

v6llalkoz6, a tovdbbiakban Vdllalkoz6

k6z6tt, az alulirott napon 6s helyen az aliibbifeltdtelekkel.

1.
2.
3.
4.
5.

Felek egyez6en meg6llapitjiik, hogy Megrendel6 hirdetm6ny 6s tdrgyal6s n6lkiili (Kbt.
L22lA.9l szerinti kcizbeszerz6si eljiiriist folytatott le ,,A hatdr a csillagos 69" - A Zselici
Csillagos6gbolt-park komplex turisztikai fejleszt6se cimfi t6mogatott projekt (DDOP-2-1tlE,F-!2-k2-2012-0004) keret6ben 5 darab informdci6s pont 6s kil6t6 6pit6se tiirgyban.
Felek rrigzitik, hogy az eljiir6s nyertese a Vdllalkoz6 lett, akivel a Megrendel6 2073.
december 23. napjiin szerz6d6st (tov6bbiakban: alapszerz6d6s) kdt6tt.
A szerz6d6s tdrgya 1 db kil6t6 6s 5 db infopont kivitelez6se az alapszerz6d6s 6s a
k6zbeszerz6si eljSrds iratanyaga szerint, eredm6nyfelel6ss6ggel.
el6re nem l6that6 - alSbbi
Felek rogzitik, hogy a szerz6d6sktit6st kovet6en felmer0lt
okb6l a szerz6d6s m6dosftiisa sz0ks6ges.
V5llalkoz6 2Ot4. 06.t2. napjiin bejelentette, hogy a munkiikat a kell6 id6ben nem tudta
elkezdeni, ugyanis az es6s id6jrir6s 6s a rossz talajviszonyok miatt a munkaterfilet - ahol

-

- nem volt megkrizellthel6, igy a
vonatkoz6s6ban
nem kezd6dhettek meg. V6llalkoz6
munk6k
a
kildt6
elldtand6
helyszinen
(akaddlykiizl6s). K6rte a
iill6spontja
aldtSmasztiisSra
kimutatdsdt
is
csatolta az OMSZ
hatiirid6t.
teljesit6si hatiirid6 2014. 08. 15. napj6ra m6dositani a teljesit6si
Fenti t6nyeket a beruhdz6s m(szaki ellen6re 2014. 06. 16. napj6n kelt k6sbeli
nyilatkozatiiban val6snak 6s oksze16nek it6lte.
Felek a fentiek ok6n az alapszerz6d6siik 4. fejezet6nek 1. pontjdnak els6 mondata helydbe
az 6pitett Ut kialakit6sa is most van folyamatban

6.
7.

az a16bbi rendelkez6st helyezik:

8.

,,Szen6dd felek jelen szerz1dis te\esltisi hotdridejit 2074. 08. 15. napjdbon hatdrozzdk
meg, mely szigort hatdrid6."
Felek megdllapodnak a fentiek alapjiin abban, hogy a m6dosit6s okdn a v6llalkoz6i dij nem

m6dosul.
Felek rogzitik, hogy jelen szerz6d6sm6dositds nem titk<izik a Kbt. 132.$ rendelkez6seibe, igy
m6dosit5s jogszerfi.
10. Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen m6doslt5ssal az alapszerz6ddsiiket nem helyezik
a 2013. 6viV. tv. hat6lya alii.
11. Jelen szerz6d6s az aliiirdsiival l6p hat6lyba.
jelen szerz6d6sm6dositiissal nem 6rintett
12. Felek meg6llapodnak abban, hogy
rendelkez6sek v6ltozatlan tartalommal maradnak hatiilyban, azonban jelen

9.

a

szer:z6d6sm6dositdssal 6sszhangban kell azokat 6rtelmezni.
az al6iriis6nak napj6n l6p hatiilyba.

13. Jelen szerz6d6s

Felek k6pvisel6i jelen szerz6d6sm6dositiist kell6 Stolvasdst 6s koztis 6rtelmez6st ktivet6en, mint
akaratukkal mindenben egyez6t j6viihagy6lag irt6k al5.
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