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1. sz.

MÓDOSíTASA

Mely létrejött egyrészről a Barcika Park Várostizemeltetési Nonproíit Kft,
székhely: 37}}Kazincbarcika, Kuruc u, 9,
aőő szétm: 20 689 53 I -2,0 5
cégj egyzéks zám: 05 -09 -0 1 6903

UantszamUszám: OTP Bank 1 |7 34152-240 I7 457
képviseli: Szalainé Homola Andrea ügyvezető
mint megrendelő;
másrészről az

ETICON l(ft.

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Baj csy-Zsilinszky
adőszám: 13 I I25 4 l -2 -I 3
cégj egyzéks zám: 03 -09 -I I 47 48

bankszámla szám 12065006-00 1 55626-00
képviseli: Berta Anita ügywezető
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mint szállító - a megrendelő és a szállitő együttesen, mint felek -kÖzÖtt az aláhbí feltételek szerint:

1.

jÖtt létre ,,A
Felek megáIlapítják, hogy közöttiik 2016. június 24, naplán szállíási szerződés
Barcika park Virosüzemeltetési Nonprofit Kft. számára játszóeszközök szóllítása és telePÍtése,
valamint a hozzátartozó burkolat kivitelezése" tángyában lefollatott kőzbeszerzési eljarás

kapcsán.

2.

Felek

a szállitási

módosítják:

szerződés II.2. pontját

-

Kbt. 141. §. megfelelően - az aIábbiak szerint

high eszkÖzÖk esetében a
,,2, Te|jesítési határidő: 2016. szeptember 30,, a Soccer és Panna
belül."
napon
munkaterület áIadás-átrételét követő 30

3.

Felek

a

szá|lítási szerződés III.3. pontját-

Kbt. 141. §.

megfelelően-

az alÍhbiak szerint

módosítják:

(a szerződéses Összeg 20
,,3, Szállttő a megrendelő megrendelése alapján egy előlegszám|a
(a szerződéses Összeg
részszámla
megkezdésekor
játsáőesd<őzök
szál|itásának
százaléka), a
és Panna high
Soccer
kivéve
után
befejezése
és
telepítés
max. 60 sz1y1áléka1, a burkolás
és Panna high
a
Soccer
majd
száza|éka),
max.20
eszközök - részszámla (a szerződéses összeg
jogosult,
számla
az
előleg
melyből
eszközök telepítésétkövetően végszámla benyújtására
összege levonásra kerül."

4.

a szerződéskötést követően a teljesítési
által tervezett egyéb kivitelezési
a
tulajdonos
munkaterületen
átadott
idószakban
ge s s é.
é
szüks
vált
aktualizálása
ző
dé
s
fe ladatokbó l adódóan a szer

Felek a módosítás indokaként előadják, hogy

az

2

5. Felek a

szállitási szerződés egyéb rendelkezéseit hatályukban

v

á|tozatlan tartalommal

fenntartják.
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Barcika park városü
Nonprofit Kft.
képv.: Szalainé Homola Andrea
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képv.: B_ erta Anita igyvezető

megrendelő
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