
VA.LLALKozi.sr szf, RZ6Df s
2. szAMU M6DosirAsA

amely ldtrejdtt egtresztol Aszcr K0zs6g Onkormdnyzat (szdkhelye: 2881 Aszrir, Kossuth
Lajos utca 16., Kdpviseli: Pekiir Zsolt polg6rmester, ad6sziima: 15130011-2-1l.,pdnzforyalni
szdmlaszimta: 62900050- 1 0007565) (tovribbiakban: Megrendel6)

m6srdszdl a GADOR fpitdipari Tervez6 6s Szolg{ltat6 Kft. (szdkhelyr 2881 Aszdr, J6zsef
A. u. 4., ad6szrimr 10712434-2-Il; kdpvisel6: Szab6 Ott6 iiglyezet6) mint vrillalkoz6 (a
tovribbiakban: Vdllalkozri)

tov6bbiakban egyiittesen,
szetzbdeshez.

Kdzbeszerzds tArgya:
korszeriisitese"

mint Felek kdzdtt a 2018. janutu 10. napjdr ldtejtttt V6llalkoz6si

,,Az 5,sziri, Kiizs€ghdza klils6 felijitdsa 6s energetikai

2.

3.

4,

5.

1. Szez6d6 Felek rdgzitik, hogy kitzttik 2018. janutu 10-dn ,,v6llalkozisi szelz6d6s" jijtt
rc1le a ,,Az dsziri Kdzs6gh6za kiils6 felijitisa 6s energetikai korszeriislt6se"
t6rgyi kdzbeszerzdsei elj6r6s eredmdnykdppen. (tov6bbiakban: alapszerz6dds).

Szez6d6 Felek megdllapitjdk, hogy a munkateriilet ftadas-6tveteldt kdvet6en a
munkateriileten vegzett feltdx6si munkelatok kdvetkeztdben olyan el6re nem l6that6
az alapszerz6ddsben nem szerepl6, de az ercdeti miiszaki megolddsok szinvonalas
teljesitesdt szolgal6 - tdbblet mulkavegzds (p6!nunka) ig6ny medlt fel, amely
sziiksdgessd teszi az alapszerz6dds m6dositiis6t.

A Szerz6d6 Felek 6s a Megrendel6 megbizott miiszaki ellen6re 6ltal kiilcsdndsen
elfogadott ttjbblet mud<av6gzds b6tmunk&) mennyisdgdr, egys6g6rait 6s dijt€releit
jelen szerz6d6s 1. sz6mir melldklete tartalmazza,

Jelen m6dosit6 sze 6des tiatt az alapszerz6dds 3.2. pont els6 bekezddse helydbe az
al6bb rendelkezds ldp:

,,A szerzddeses dr nett6 58 598 689 fotint, azaz 6h,eh4tolcmilli6-
dtszAzkilenctennyolcezer-hatsaiznyolcvankilenc forintra tiltozik, amely ar az
alapszerzdcltsben meghahtozott nett6 drhoz 1)iszonyitva nett6 5 673 136 azaz dtnilti'-
ha t sztizhe h, e nfuiro mezer -nd gysz dz harminc h at fofi nt nbve ke de $ j el e nt. "

Az alapszen6des jelen m6dosit6ssal nem drintett r6szei viiltozatlan tartalorunal
maradnak hatalyban.

A mddositrisok a Kbt. 141. g (2) bekezdese alapjan tdrrdntek.

Jelen szez6ddsben nem szab6lyozott k6rdesekben a Polgiiri ttirvdnykdnyv vonatkoz6
rendelkezdseit kell alkalmazni.
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A szerz6ddsr mely egyrnassal ndgy mindenben megegyezd eredeti pelddnyban kdszult
Jzerzoco fetel( elotvasas es ertelmezds utdr! mint akaratukkal mindenben megegyozor
helybenhagy6lag iddk al6.

Aszir, 2018. jrlnius 25.

Pek6r Zsolt po

Jogi szempontbdl ellenjegyzem:

Pdnziigyi szempontb6l ellenjagyzem;

Kft.

Z6ratek: A kepvisel6-testulet a 54/21lg Nl. 14) szamri hatilrozatbur a tdbbletrurkiik
(P6tmunkdk) szliksdgessdget efismerte ds j6vrihagfa, valamint fettratahnJa a porg6nnestert
a szerz6 d6s aliir 6sitr a,

io"'*J. qRJ. i{,-*.
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