
SZALLiTAST KERErszERzODis 2. sz. M6DosirAsA
TERVEZET

mely l6trejott egyr6szr6l 'r'6ci VSrosfejleszt6 Kft. (sz6khely: 2600 Vdc, Koztdrsasiig rit 34.; k6pviseli: Beny6
Balizs iigyvezetS ad6szdr0: 14867361-2-13), mint megrendel6 (tov6bbiakban Megrendel6)

m6sr6szrSl a Piramis Epit6h6z Kft. (sz6khely: 2L32 God, Pesti it 131. k6pv: Juh6sz Attila tigyvezet6,
c6gjegyz6kszdm: 13-09-088151, ad6sz6m: 12659962-2-13, bankszdmlaszdm: 10401103-49525748-
51551016) mint Szdllito (a tov6bbiakban: SzSllito) kdzott az alulirott helyen 6s id6ben, az al5bbi felt6telek
mellett:

1. Megrendel5, mint ajenlatkdr5 2015. 6vben a 2011. 6vi CVUI. torv6ny III. r6sze szerinti nyilt
kOzbeszez6si eljiir6st folytatott le,,Sz6llit6si keretszez6d6s keret6ben 6pGsi anyagok beszerz6se"
cimmel. Az eljiir6s nyertese a Sz6llito lett, igy Felek ennek megfelel5en a Kbt. el6ir6sainak
tiszteletben tart6silval 2015. okt6ber 2. sz6llit6si keretszez(d6st - tov6bbiakban: alapszerz5d6st -
kotottek.

2. Felek rogzitik, hogy alapszezSd6stiket a keretdsszeg 6s az id5tartam vonatkozti#ban 2016.
szeDtember 30-6n m6dositottak.

3. Megrendel6 kijelenti, hogy folyamatban van az azonos t5rgyri kozbeszez6si eljdrds, amely m6g
nem zarult le.

4. Figyelemmel arra, hogy Megrendel6 6rdeke a vUks6ges term6kek biztosft6sa, igy sz0ksd3es az
alapszez6d6s isrn6telt mfo osft5sa.

5. Felek kijelentilt hogy az alapszez6d6sUket a 20i5. 6vi CXLIII. tdrv6ny (tovibbiakban jelen
szez5d6sm6dosit6s vonatkoz6sSban: Kbt.) alapjSn alkalmazand6 Kbt. 141.5 alapjdn m6dositjdk.

6. Felek egyez5 akarattal az alapszez5d6sUk VI.1. pontj6t az alSbbiak szerint modositj5k:
,,1. Felek a szerzdddst 16 h6napos iddtartamra kdtik azzal, hogy a szerzSdds megszfinik a fenti

id6tartan lejiifta el6tt a m&ositox keretosszeg kimeriil4seveL tovdbbii akkor it ha az azonos
tirgyban folyamatban /6v6 kdzbeszerzesi elj.iriis alapjiin negkdtdtt szerzfuAs hatiilyba Ep (annak

hatii lyba ldpdse napjii n ). "
7. Felek rdgziti( hogy tdrgyi szez6d6sm6dositds mindenben megfelel a Kbt. 141.9 (6) bekezd6#ben

foglaltaknak az al,ibbiak okdn:
a. a m6dosit6s (a keretszez6d6s jelleg miatt) 6ltalSnos#gban nem tekinthet6 l6nyegesnek,
b. tov6bbS kijlonosen. mert

i. a tdrgyi szerz6d6sm6dosit5s nem tartalmaz olyan felt6telt, amely a Kbt. 141.5 (6)
bek. a) pontj6ban foglalt kovetkezm6nyekkel jdrna,

ii. a t6rgyi m6dosit6s a szerz6d6s gazda#gi egyensflydt nem v6ltoztatja meg,
hiszen a keretosszeg vSltozatlan marad 6s Sz6llit6nak hosszabb id5tartamban kell
rendelkez6sre 6llnia a teljesit6sre. az eredeti egyseg5rak szerint, teh6t infl6ci6s
vagy mds piaci 6rv6ltoz6st nem 6rv6nyesithet (alapszerz6d6s III.1. pontja);

iii. a m6dositils a szezSd6s targydt nem vdltoztaua meg.
c. tov6bbS illeszkedik az alapszezSd6s jelleg6hez 6s azt nem v6ltoztatja meg.

8. Felek rogzitik, hogy jelen szez6d6sm6dosit6s hat6lyba l6p6se el5tt a keretosszeg nem meriilt ki,
illewe a 14 h6napos (mfoositott) hatSrid6 nem telt el.

9. Felek megSllapodlak, hogy a m6dositott alapszezfu6s jelen szezfu6smfuosit6ssal nem 6rintett
pontjai vSltozatlan tartalommal maradnak hatalyban azzal, hogy azokat tiirgyi
szen6d6sm6dositiisra tekintettel kell 6rtelmezni 6s alkalmazni.

10. Jelen szerz6d6smodosit5s az a16ir6s6val 16o hatalvba.

2016. november 30.
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