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1. sz. MóDosírÁs
1. rész

Mely létrejött egyrészről a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
székhely: 3700Kazíncbarcika, Kuruc u. 9.
adő szám; 20 689 53 I -2 -0 5
cé gs e gyzékszám; 0 5 -09- 0 1 6903
bankszáml aszátm: OTP Bank I 17 3 41 52-24011 457
képviseli: Szalainé Homola Andrea igyvezető
mint megrendelő;

másrészről a Lambda Systeme l(ft.
székhely: 1106 Budapest, Akna u.2-4.
adőszám; 1 07 5 5 426 -2-44
cé g e gyzékszám: 0 I -09 - l 6 629 4
bankszáml aszám: 1 3 7000 1 6-0 245 I 017
képviseli: Kovács Miklós igyvezető
mint szállító - a megrendelő és a szállító együttesen, mint felek - között
szerint:

az alábbí feltételek

1. Felek

megállapítják, hogy közöttiik 2016. május 25. napján szállításí szerződés jött
létre ,,A Barcika Park Yárosüzemeltetési Nonprofit Kít. szómára térkő és eg,,éb
építőanyagok beszerzése" tárgyban lefolYatott kőzbeszerzési eljrárás kapcsán.

2.

Felek a szállítási szerződés II.2. pontjat az alábbíak szerint módosítják:
,,2. Teljesítésihatáridő:2016. október 15.

Felek megállapodnak abban, hogy szállító előteljesítésre jogosult, azotűan a teljesítés
időpontjaról köteles megrendelőt legalább három nappal korábban értesíteni."

3.

Felek aszá|lításiszerződés III.1. pontját azalábbiak szerintmódosítják:
,,1. Megrendelő által a szerződés ellenértékekénta szállitőnak ftzetendő összeg

l4.389.228,_Ft + ÁFA

azaz Tizennégymillió-hráromszáznyolcvankilencezer-kettőszéahuszonnyolc forint +
ÁPa. A váI\a\kozői dü egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a szerződés
teljesítésével,a rendeltetésszení hasznáIat biztosításával felmerülő valamennyi

járulékos költséget is."

4.

Felek a módosítás indokakéft az alábbiakat adják elő:
- A tewező nem számolt értelemszerűen a sziikséges térkő bevágásokkal, ennek
mennyisége csak a konkrét munkafolyamat során derül ki pontosan.
- Több helyen a közművek miatt áthelyeződött a lerakási nyomvonal, illetve
menet közben, tervezői művezetés során kerültek pontosításra.

JL

L,/

2
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pavilonok és a multisport aréna helyére kerülő játszőeszközök kihelyezése
előtt a környékét nem lehet burkolni, az e}lhez szükséges térkövet pedig nem
tudjuk sokáig tarolni, ezért mődosul a szállítási véghatáridő, továbbá munka
közben több esetben közmű meghibásodás történt, ez&. a szolgáItatók (Távhő,
Telvill) nyomvonalakat ártak fel, javításokat végeztek, a Telvill több helyen
áthelyezte a közvilágítás nyomvonalát a kialakítandó sétányok mellé, ezért
ezeken a helyeken csúszott a munkaterüla éttadás, ezek a munkák gátolták a
térburkolás t, igy a burkoló anyagok leszállítása i s módo sításra kerül.

5.

Felek a szállítási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban váItozatlan tartalommal
fenntartják.

Jelen okiratot felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,helybenhagyólag

Kazincharcíka, 20 í 6, szeptember 1 4.
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Barcika park városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
képv.: Szalainé Homola Andrea
megrendelő

írják alá.
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Lambda Systeme Kft.
képv.: Kovács Miklós igyvezető

szállitő

u. 7.

