
SzAu-frAsr KERETSZERZ6DES 1. sz. ri6DosfrAsA

mely l6trejdttegyr6szr6l VSciVdrosfejleszt6 Kft. (sz6khely: 2600Vdc, KoztSrsasag fit34; k6pviseli: dr. Tar
Gyorgy, ad6szSm: t486tt36L-2-13), mint megrendel6 (tovdbbiakban Megrendel6)

m6sr6szr6l a Piramis tpiir6hitz Kft. (sz6khely:2t32 Gtid, Pesti 0t 131. k6pv: Juhdsz Attila, c6gjegyz6kz6m:
13-09-088151, ad6szdnr: 12659962-2-13, banKzSmlaszdm: 102101103-49525748-51551016i-miht szattito
(a tovSbbiakban: SzSllitir) kciz6tt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi felt6telek mellett:

1' Megrendel6, mint ajdnlatk6r6 2015. 6vben a 2011. 6vi CVI[. torv€ny IIL r6sze szerinti nyilt
kozbeszez6si eljSrSst folytatott le ,,Sz5llit5si keretszez61d6s keret6ben 6piit6si anyagok beszez6se,,
cimmel. Az eU6.rat nyertese a SzSllfito lett, igy Felek ennek megfelet6en a'fUt. el6ir6sainak
tiszteletben tarlS#val 2015, oK6ber 2. szSllltdsi keretszez6dest - tov6bbiakban: alapszezcld6st -
kdtdttek.

2. Felek kijelentik,. hogy az alapuencid6sUket a 2015. 6vi CIIIL t6rv6ny (tov6bbiakban jelen
szez6d6sm6dositis vonatkoz5s6ban: Kbt.) alapj5n alkatmazand6 Kbt. 141.Sifjpj6n rOo"riUai. 

-
3' Felek egyez6 aliarattal az alapszerz6d6slikrl2. pontj6nak szovegdt az aldb6iakaimodoslq6kl,,2. ftlek r,igzitilg hogy jelen szerz1dds atapjiin Mqrendet6 asszeren maximum s4.J2g.000-Ft

6ssz,gig viillal mqrendel4st, figyelemmel a fethiwisban rdgzitett eltdr*sre is.,'4' Felek rciEzirti( _hogy az alapszez6dds mell6klet6t k6pez6 furtS16nat n"r vdltozi( jelen
szez6d6sm6dosiitds csak a keretosvegre i rdnyul.

5. Felek egyezd akarattal-az alapszez6d6sUk-Vl1. pontjdt az al5bbiak szerint modositj6k:,,1. ftlek et szetz6ddst 14 h6napos id6brtamra kdtik azzal, hogy a szetzfuis iegsz1nik a fenti
id6tartam lejitrta el6tt a m&ositox keretlsszeg kimenitisivet.',6' Felek rdgzitik, 

-hogy targyi szez6d6sm6dositds a keret6ssleg m6dosi,tdsa vonatkozdsdban
mindenben megfelel a Kbt. 141.$ (2) bekezd6seben fogtaltaknak aial6bbiak ok5n:a' a Kbt. 141.$ (2) bek. a) pontja nem alkalmazand6, ugyanis tdrgyi Oeszezes nem uni6s

6rt6khatart el6r6 beszez6s,
b. a tSrg'yi szez6d6sm6doslt6s ellenszolgSltat6s-modosirt5sdnak m6rt6ke nem 6ri el a Kbt.

141.9 r(2) bek. b) pontjdban meghat6rozott m6rt6ket.c' tovSbb'6. illeszkedik az alapszen6d6s jelleg6hez 6s azt nem vdltoztatja meg.7. Felek rogzitilq I'ogv t6rgyi szerz6d6smoooliitdJ az id6beli natafy mooo'sitasa vonatkozdsdban
mindenben megfelel a Kbt. 141.$ (3) bekezd6#ben foglaltaknak az itdnbiar otcan:g. a targyi m6dosltds az ellen6rt6k vdltoz6saval dlszeftigg,b. tovdbtrd illeszkedik az alap1zerz6d6s.jelleg6hez 6s az[-nem v6ltoztatja meg.8. Felek rcigzirtik, hogy jelen szez6d6sm6dosittdi natatyba l6pese el6tt a tereitissrei nem mergtt ki,
illetve a 12 h6napos hat6rid6 nem telt el. '

9' Felek meg6llarrodnak, frogy az alapvez6d6s jelen szez6ddsm6dosltdssal nem 6rintett pontjai
v5ltozatlan tartalommal maradnak hatalyban 

-azzal, 
hogy azokat tSrgyi szez6ddsm6dositSsra

tekintettel kell ,6rtelmezni 6s alkalmazni.
10. Jelen szez6d6sm6dositds az aldirds6val l6p hatalyba.

2016. szeptember 30.

J aci'V ar c:sfej leszto rtfi

Megrendel6


