Ephfsr szrnz6oEs 2. sz. M6ooshAsA
mely l6trejdtt egyrdsz16l:
SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. (sz6khely: 7400 Kaposvir, Bajcsy-zsilinszky u. 21.,
c6gjegyz6kszdm: Cg. 14-1G30O060, ad6s2em. 77227aO3-2-14, szimlasz6m: OTP gank Nyrt.
77743002-2016787 3, k6pviseli: Bark6czi lswSn vez6rigazgat6), mint megrendel6,tov6bbiakban
Megrendel6

a

m6srdszr6l:

MEGA-IOG|mC Beruhdzisi 6s Uremetta6d zrt,(cim: 1062 Budapest, Bajza U. 17-19.,
k6pviseli: Tamds Attila vez6rigaztat6, bankszCmlaszdm: CIB Bank zIl- 707000244422890€51100005, ad6szdm: 13117429-2-51, kivitelez6i nyilvdntartdsi szim: 11A16743) mlnt
v5llalkoz6, a tovdbbiakban vdllalkoz6
k6z6tt, az alulirott napon 6s helyen az aliibbi felt6telekkel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felek egyez6en megdllapatiSk, hogy Megrendel6 hirdetm6ny 6s tCrgyal{s nelkiili (Kbt.
hat6r a csillatos 69" - A Zselici
122lA.5) szerinti kozbeszerz6si elj6rCst folytatott le
"A
Gillagos6gbolt-park komplex turisztikai fejlesztese cimE tSmogatott projekt (DDOP-2-1I.lE,F-12-k2-2072{nn4) keret6ben 5 darab inform5ci6s pont 6s kil5t6 6pit6se tiirrySban.
Felek rtigzitik, hogy az eljCrCs nyertese a V5llalkoz6 lett, akivel a Megrendel6 2013.
december 23. napi6n szerzod6st (alapszerzdd6s) kdttitt.
A szerz6d6s tiirgya 1 db. kil5t6 6s 5 db. info-pont kivitelezese az alapszerz6des 6s a
kdzbeszerz6si eljCrds iratanyaga szerint, eredm6nyfelel6ss6ggel.
Felek szint6n egybehangz6an rdgzitilr hogy alapszen6d6siiket egyez6 akaratnyilvdnitSssal
2014. 06. 16. napirn m6dositottCk a teljesit6si hatSrld6 vonatkoz6sdban.
Felek r6tzitik, hogy a szerz6d6sktit6st 6s az l. sz. szerzdddsm6dosit6st k6vet6en felmerolt
- el6re nem lCthat6 - al6bbi okb6l a szerzdd€s ismetelt m6dositCsa sziiks6ges.
vdllalkoz6 2014.08. 12. napjCn okiratokkal (OMsz nyilatkozat 6s kimutatis, 6pit6si nap16)
al6tCmasztottan, irCsban tCr6koztatta Megrendel6t arr6l, hogy a munkav6tz6sben
id6i5r5si okb6l (legaliibb 26 nap sorCn) akad6lyoztawa volt. Mindezek miatt kerte a
teljesit6si hatiirid6 2014. 09. 10. napj6ra t6rt6n6 m6dosltSsdt.
Fenti t6nyeket a beruhCz5s mgszaki ellendre 2014. 08. 14. napjdn kelt irCsbeli
nyilatkozat6ban val6snak 6s okszergnek it6lte. Rdgzitette, hogy a szerz6d6s teliesit6si
hatCrideidnek meghosszabbitCsa ar5nyos a munkav6gz6sben akad6lyoztat6ssal 6rintett
napok sz5m6val.

l.

pontiinak els6
Felek a fentiek ok6n a m6dositott alapszerz6d6s0k 4. fejezetenek
mondata hely6be az alibbi rendelkez6st helyezik:
.szenddd felek jelen szerzddes Puesftesi hotdrideiet 2014. 09. lo.nopiabon hotdrozzdk

meg, mely szigori hotdridi.'
Felek megSllapodnak a fentiek alaplSn abban, hogy a m6dositis okCn a vdllalkoz6i dii nem
m6dosul10. Felek rtigzitik, hogy jelen szerz6d6sm6dositds nem iitkiizik a Kbt. 132.5 rendelkezeseibe,
igy a m6dositds jogszerri.

9.

11. Felek megdllapodnak abban, hogy jelen m6dosit5ssal az alapszerz6d6siiket nem helyezik
a 2013.6viV. tv. hat5lya al6.

12. Felek megCllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sm6dositCssal nem Crintett
rendelkez6sek vdltozatlan tartalommal maradnak hatSlyban, azonban ielen
szerz6d6sm6dositCssal 6sszhangban kell azokat 6rtelmezni.
a2 a16irisinak naprCn l6p hatdlyba.

13. Jelen szerzod6s

kovet6en, mint
Felek k6pvisel6i ielen szerz6d6sm6dosit6st kell6 itolvasCst 6s kozdl
tertelmezest
akaratukkal mindenben egyez6t i6viihagy6lag irt6k a15.
Kaposvir, 2014. 08- 14.

Megrendel6
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Viillalkoz6

