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Amely létrejött egyrészről Bükkábrány Község önkormányzata (székhelye: 3422 Bükkábrány
ll. András tér 1.; adószáma: L5725819-2-o5| képviseletében Szalai Szabolcs polgúrmester,
mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről Szilvási Épitő rtt. (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper u' 51.; cégjegyzékszáma:
Cg. 05-09-01841'6; adószáma: L4927393-2-05| képviseletében Szilvósi Andrós ügyvezető,
mint vállalkozó- a továbbiakban: Válldlkozó, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a
továbbiakban: Felek*

közcitt alulírott helyen és napon az alábbifeltételekkel:

l. Előzmények
Megrendelő a kozbeszerzésekről szóló 2a3J'. évi CVlll' törvény (a továbbiakban: Kbt.} L22. 5
{7) bekezdés a) pontja szerint indított kcizbeszerzésí eljárást az ajánlat(tétel}i felhívás
ajánlattevőnek történő közvetlen megküldésével a ,,BÜkkábránv_ ÉMoP_4.1.1-12l2o13-
O054_Egészségügvi alapellátás fe!lesztése_ 2013" m u n ká kra vonatkozóan.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől- Vállalkozotól megrendelte, Vállalkozó
elvállalta a fenti munkák elvégzését a 2013. szeptember 2' napján kelt Vállalkozási
szeiződésben (a továbbiakban: szerződés}.

il.
Szerződő felek a szerződést a Kbt. 132' 5- ában foglaltak figyelembe vételével a kovetkező
ok(ok) miatt módosÍtják.

A kivitelezés megkezdését követően derült ki, hogy kiegészítő építési beruházás
megvalósítása szükséges, mely a Kbt. értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli'
Figyelemmel a kiegészítő építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás időigényére a
teljesítési véghatáridő módosítása szükséges.

Iil.
Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a szerződést az alábbiak szerint
módosítják.

L. A szerződés lV.2. pontja első mondatának teljesítési véghatáridőre vonatkozó része
helyére az alábbi rendelkezés lép:

,,Szerződő felek a kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. december 31. napjában
határozzák meg..."

2. A szerződés X.D.2. pontja első mondatának helyére az alábbi rendelkezés lép:

,,Válla!kozó határidőben teljesít, ha az átadás_átvételi eljárás jelen szerződés aláírását
krivetően legkésőbb 2gI3. december 31. napján befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást
átvette."
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A szerződés e módosítás által nem érintett részeiváltozatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
m inden ben m aradéktala n ul mege gy ezőtjóváhagyólag a láírtá k.

Bükkábrány, 20L3. november 25.

Szalai Szabolcs polgó rmester
MegrendeIő
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Szilvási Építő Kft.
képviseletében

Szilvósi Andrós ügyvezető
Vállalkazó
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