Kivitelezoi szerzodes 2.sz. modositasa

SEFAG-AB06i?2

Amely letrejott egyreszrol SEFAG Erdeszeti es Faipari Zrt. (szekhely: 7400 Kaposvar, Bajesy-Zsilinszky
u. 21.; eg.: 14-10-300060; kepviseli: Barkoczi Istvan vezerigazgato; adoszama: 11227003-2-14;
penzforgalmi szamlaszarna: 1 1 743002-201 67873-0000000) mint megrendelo (tovabbiakban:
Megrendelo)
masreszrol a Pylon-S Epitoipari Kft. (szekhely: 7400 Kaposvar, Vorostelek u. 1/A.; eg.: 14-09-307463;
kepviseli: Spanicz Janos ugyvezeto; adoszama: 14016754-2-14.; penzforgalmi szamlaszama:
12072514-00156875-00100003; kivitelezoi nyilvantartasi azonosito: S01 401 6754) mint Kivitelezo (a
tovabbiakban: Kivitelezo) kozott az alulfrott helyen es napon, az alabbi feltetelek szerint:
1 . Felek egyezoen megallapftjak, hogy Megrendelo a 201 1 . evi CVIII. torveny (tovabbiakban: Kbt.)
III. Resze alapjan nemzeti eljarasrend szerinti hirdetrneny es targyalas nelkuli kozbeszerzesi
eljarast (Kbt. 122/A.§ (1) bek.) folytatott le ,,Kalanderdo - termeszetkozeli elmenyek a
Deseda komyeken cimu tamogatott projekthez (DDOP-2. 1. 1/A.B-12-2012-QQ37)
kapcsolodo epitesi tevekenyseg I." elnevezessel. Az eljaras nyertese a Kivitelezo lett, akivel
Megrendelo 2014. 08. 26. napjan kivitelezoi szerzodest (tovabbiakban: alapszerzodes) kot6tt.
2. Felek alapszerzodesiiket 2014. november 25. napjan modosftottak.
3. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezo 2014. december 11 -en kelt leveleben a "Kalanderdo" project
epftesi-kivitelezesi tevekenysegere akadalykozlest jelentett be (lasd: melleklet). A kozles 1.
pontjaban a Gombasi parkerdo oldal (Deseda Kaposvar-Kaposfured kozseghatar), a 2.
pontjaban pedig a Desedai parkerdo (Somogyaszalo kozseghatar) rnunkateruletek biztonsagos
megkozelitesenek hianya miatti akadalyoztatasat rogzitette. Az akadalykozles kivizsgalasa
celjabol a Megrendelo 2014. december 22-re egyeztetest hivott ossze az erdekelt felek
kozremukodesevel. A terulet vagyonkezelesben (erdovagyonorzes, erdogazdalkodas,
logisztika, infrastruktura, stb.) erintett erdeszeti igazgatoja is jelen volt a bejarason.
4. Felek - a fentiekben emlftett helyszini bejarason tapasztaltak alapjan - rogzitik, hogy a
Kivitelezo teljesitese akadalyoztatva van, ugyanis a rnunkateruletek nern megkozeletfhetoek.
5. Fentieket a muszaki ellenor valosnak, okszerunek es indokoltnak fogadta el.
6. Fentiek okan a Kivitelezoi teljesitesi hatarido modosftasa szukseges.
7. Ennek okan felek az alapszerzodesuket egyezo akaratnyilvanitassal az alabbiak szerint
modosftjak. Az alapszerzodes 4. fejezet 1 . pontjanak 1 . rnondata helyebe az alabbi rendelkezes
lep:
"1 .Szerzodo felek jelen szerzodes teljesitesi hataridejet a 201 4. december 1 1 -i kivitelezoi
akadalykozlesben rogzftett akadalyoztatas megszuneset koveto 20. napban allapftjak meg,
mely szigoru hatarido."
8. Felek egyezoen kijelentik, hogy a teljesitesi hatarido meghosszabbitasa aranyos az
akadalyoztatassal, tovabba az akadalyoztatastol a teljesitesi hataridoig a modositott
alapszerzodes szerinti, a Kivitelezo szamara nyitvaallo teljesitesi hataridovel, igy - figyelemmel
a Kbt. 1 32.§ (2) bek-re is - nem meriil fel a Kbt. 1 32.§ (1 ) bek. a) pontjanak serelrne.
9. Felek rogzitik, hogy sem a Kivitelezoi dij, sem az elvegzendo mukanernek/mennyisegek nem
valtoznak, igy nem merul fel a Kbt. 132.§ (1) bek. b) ill c) pontjanak serelme.
10. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodesiik egyeb rendelkezesei valtozatlan tartalommal maradnak
hatalyban azzal, hogy azokat jelen szerzodesmodositasra tekintettel kell alkalmazni es
ertelmezni.
1 1 . Jelen szerzodes az alairasanak napjan lep hatalyba.

Felek a szerzSdest, mint akaratukkal mindenben rnegegyezSt, elolvasas es ertelmezes utan,
helybenhagyolag alairjak.
Kelt: Kaposvar, 2014. decernber23.
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Targy : „ Kalandero"projekt akadalykozles
Tarsasagunk a projekt megvalositasara kStott kivitelez&i szerzodese alapj&n
ezfiton akadalykozlest jelentfink be.
1. A Gonibasi parkerdo szamunkra Idjeldlt bekozlekedo ut melypontjan ( kb
100 m»re a kezd6szelv6niyt61) az elmuit honapok illetve a 2014,12.07-0809-i kb 30 nun csapadek a kiaiakitott vizelvezet6 ^s szikkaszto arkok az ut
30 m-es szakaszdt ^tfetatta illetve reszlegesen eimosta, igy a Idalakult
helyzetben a munkateriiletek biztonsagos niegkozelitese
szallitojarmuvekkel a tovabbiakban nem lebetseges az akadaiy vegleges
megszunteteseig.
A munkateriiletre eddig beszallitott ,JvOMBFEDELES tanterem", „
Koszono infonndci6s" tabla anyagainak beepitese lehetseges.
Az altalunk legyartott ^formacios tablak", 2 db WC9
,^adarodl^s^wKda^pOIUok5V^Gombatet6k^' elhelyezese nem lehets^es
2. A Deseda parkerdo Soinogyaszaloi teruletenek feitaro utjan a fenti
idojarasi konilm6nyek az utfeluleten kimosodasokat, suvadasokat okoztak
melyek a tenilet rnegkozeliteset a hibak eiharitasdig ellehetetlenitik.
Igy csak a beszdilitott" jtozoteri eleniek" osszeaiiitasanak befejezese
lehetseges, a terOleten Iev6w ELMERENG6", wGoinbatet6k", „
Infonnaeios tablak**letesitmenyek inegkozelitese az akadaiy
megszunteteseig nem lehetseges
3. Kerern a Tisztelt Megrendeldt a k5zleked6 utakat megfelelS rofiszaki
megoldds aikalmazasaval helyreallitani, a jdrmuvekkel valo biztonsagos
kozleked^s felt^teleit biztositani sziveskedjen.
4. A fentiek megoidasaig a fent felsorolt letesitmenyek megepitese nem all
modunkban ami a szerz8d6ses hatarido modositasat eredmenyezi ainit az
akadalyok vegleges megsziintetese utan 20 nap.
Kaposvar 2014-december. 11.
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