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Kivitelez6i szerz6d6s 1.sa m6dositdsa
Amety l6trejott egyrdszr6l SEFAG Erd6szeti 6s Faipari Zrt. (sz6khely: 7400 Kaposvdr, Bajcsy-Zsilinszky

11227003-214;

u. Zi.; cg.: 14:i0-300060; k6pviseli: Bark6czi lsW6n vezdrigazgat6; ad6sz6ma:

mint megrendel6

p6nzforgaimi sz6mlaszdma: 11743002-20167873-0000000)

(tov6bbiakban:

Megrende16)

i

eynn-S Epit6ipari Kft. (sz6khely: 7400 Kaposvdr, Vdrostelek u. 1/A.; cg.: 14-09-307463;
k{pviseli: Sp6nicz Jdnos tigyvezet6; ad6szdma: 14016714'2'14.; p6nztorgalmi szdmlaszdma:
(a
12b72514-00156875-00100003; kivitelezoi nyilvdntartdsi azonosit6: So14016754) mint vdllalkoz6
tovdbbiakban: Vdllalkoz6) kdzott az alulirott helyen 6s napon, az al6bbi feh6telek szerint:
mdir6szrdl

1

.

Felek egyez6en megrillapitjrik, hogy Megrendel6 a 201 1 . 6vi CVlll. t0rv6ny (tovdbbiakban: Kbt.)
11. R6sib ahpjdn nemzeti e[driisrend szerinti hirdetm6ny 6s Hrgyales n6lktili kozbeszerz6si

,,(alan&rfr - Emdsgtk6zeli 6lm6nyek a
deseAa k6my6kdi cinrfi tdmogatott Uoietrtlwz PNP.2.1j/AB-12-il12M7)

etjdnist (Kbt. iZZn.g 1t1 bek.) folytatott le

161ryolod6 6ift6si tevfikmysig 1." elnevez6ssel. Az eljdriis nyertese a V6llalkoz6 lett,.akivel
Mdgrendel6 Ztit4. 08.26. napj6n kivitelezdi szez6d6st (tov6bbiakban: alapszez6d6s) k016tt.
Fe6k rogzitik, hogy a V6llalkoz6 teliesitese akaddlyoztatva volt, ugyanis nem a Vdllalkoz6
6rdekkdrEben felni6rub okok miatti (iz ritlagosnril j6val csapad6kosabb id6jdrds) probl6mdk
miatt nem lehett a szez6d6s szerint a munkaterrileten munkiit v6gezni, ill. Azt megk{izeliteni.
Rdgzitette a v6llalkoz6 2014. 11. 12. napjan kelt akaddlyk6zl6s6ben, hogy 435 kies6
jelent6s.
mu-nkanap kovetkezett be, mely a kivitelez6s 3 h6napos id6ig6ny6hez k6pest igen
Bejelenteite, hogy mind maga az es6, mind az es6s id6j6r6s miatt az 6pitdsi terillet
megkozelitheteflins6ge okoaa az akad6lyoAatdst. lsatolta az Orszdgos Meteorol6giai

Z.

Szol96lat kimutatds6t.
Fentieket a mriszaki ellen6r val6snak, okszer0nek 6s indokoltnak fogadta el'
Fentiek ok6n a vdllalkoz6i teljesit6si hatdrid6 modositdsa sz0ks6ges.

3.
4.
5.

u

alapszenldds0ket egyez6 akaratnyilv6nftdssal az aliibbiak szerint
Ennek okdn felek
m6dositi6k. Az alapszez6d6s 4. fejezet 1. ponti6nak 1. mondata hely6be az ahbbi rendelkez6s
l6p:
"1

.szerz6d6 felek jelen szez6d6s teliesit6si hatdridej6t 2014, 12.31 . napjdban

hal*ouak

meg, mely szigor0 hat6rid6."

6.

Felek egyez6en kijelentik, hogy

a

teljesitdsi hatdrid6 meghosszabbltdsa ar6nyos az

akaddtyo-ziatassat, ig-r7 - tigyelemmel a Kbt. 132.9 (2) bek+e is
bek. a) pontj6nak s6relme.

7.
A.

9.
Felek

-

nem merttl lel a Kbt. 132.S (1)

Felek iOgzi,rif, nogy sem a vdllalkoz6i dij, sem az elv6gzend6 mukanemeumennyisdgek nem
v6ttoznak, igy nem mer0l tel a Kbt. 1 32'S (1 ) bek. b) ill c) pontidnak s6relme'
jeten
rendelkez6sei v6ltozatlan tartalommal maradnakfetef Ogiirili, hogy
-'hogy szez6d6stiklgy6b
jelen
szerz6d6sm6dositasra tekinteftel kell alkalmazni 6s
azokat
hatdlyba-n azzal,
6rtelmezni.
Jelen szetz6d6s az ahirdsdnak napidn l6p hat6lyba.

a

szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasds

6s 6rtelmez6s

helybenhagy6lag al6iri6k.
Kelt: Kaposvdr, 2014. november 25.
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