TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létre jö tt egyrészről:
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.,
cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11743002-20167873, képviseli: Barkóczi István vezérigazgató), m int megrendelő,továbbiakban
Megrendelő
másrészről:
ERGA Stúdió Kft. (cím: 1119 Budapest, Albert u. 14. 3/10., képviseli: Erdélyi-Gáspár Judit
ügyvezető, bankszámlaszám: 11600006-00000000-59884028, adószám: 24144062-2-43, cgj:
01-09-992495) m int tervező, a továbbiakban Tervező
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
1.

2.
3.
4.

Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő hirdetm ény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást fo lyta to tt le 2013. évben „A határ a csillagos ég" - A Zselici
Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című tám ogatott projekttel (DDOP-2l-l/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos magasépítési kiviteli tervek tervezési feladatainak,
valamint a kivitelezés során tervezői művezetés ellátása"tárgyban.
Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Tervező lett, akivel a Megrendelő 2013. 02. 26.
napján szerződést (alapszerződés) kötött.
Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés IV.2. pontja tartalmazta, hogy a projekt
megvalósulásának határnapja 2014. 06. 30. napja.
Felek rögzítik, hogy a csillagvizsgáló kivitelezése vonatkozásában lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredménytelensége, és új eljárás lefolytatása okán a becsült

5.

teljesítési határidő jelentősen kito ló do tt a tervezői művezetés vonatkozásában.
Ennek okán felek a szerződésüket - a fenti előre nem látható ok m iatt - az alábbiak

6.

szerint módosítják.
Felek a fentiek okán az alapszerződésük II. fejezetének 2. pontjának első mondata helyébe

7.

az alábbi rendelkezést helyezik:
„Tervező a tervezési fe la d a to k vonatkozásában 2, a tervezői művezetés során további 2
részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be."
Felek a fentiek okán az alapszerződésük II. fejezetének 2. pontjának utolsó mondata

8.
9.

helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:
„A harmadik részszámla (tervezői művezetés 1. részszámlája) a kilátó és információs
pontok sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a negyedik részszámla (tervezői
művezetés 2. részszámlája) a csillagvizsgáló épület 50%-os készültségi fokánál, a
végszámla a csillagvizsgáló sikeres átadás-átvételét követően nyújtható be.
Felek a fentiek okán az alapszerződésük IV. fejezetének 2. pontja vonatkozásában rögzítik,
hogy a projekt várható fizikai megvalósításának határideje: 2015. március 31. napja.
Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a módosítás okán a tervezői díj nem

módosul.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe,
igya módosítás jogszerű.
11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítással az alapszerződésüket nem helyezik
a 2013. évi V. tv. hatálya alá.
12. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem é rintett
rendelkezések
változatlan
tartalom m al
maradnak
hatályban,
azonban jelen
szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
14. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, m int
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.
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