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l' A

a

kovetkezo feltdtelekkel:

Szerzodd Felek

rogzitik, hogy ,,az Agora kdzpont energetikai korszertlisitdse" thrgyban
eredm6nyes koz:,beszerzdsi elj6r6st kovetoen sierz6d6st kdtdttek egym6ssal
2017. s;zeptember 14,
napj6n. A S:zerzodS Felek a szerz6ddst egy alkalommal,2017. okt6beii5.
napjdn m6dorsil.ottfk.

2' A

Szerizado Felek az 1. pont szerinti szerzoddst a kozbeszerzdsekrol
szolo 201:5.6vi CXLII,
tci|vdny (a tov6bbiakban: Kbt.) 141. $ (4) bekezdds c) pontj6nak megfeleloen
kozos megegyezdssel a
3. ds 4. pontban foglaltaknak megfelel6en m6dosftj6k.

3' A szerzo<lds mell6kletetkdpezo rdszletes kdlts6gvetds hely6be

r6szletes kcilts6gvetds ldp.

a

jelen m6dosit6s mell6kletdt k1pezo

4' A v6llalkozhsi szerz6d6s rnelldkletdt k6pez6 rnfrszaki leir6s m6dosul ajelen
szerzod6sm6dosit6s L
szdm(r

m e I I drk

letdt kdp ez6 j e gyz6 kcinyv al apj 6n.

5' A' Szerzadl Felek
el

lenszolg6ltat6s nem

v

togzitik, hogy
fitozik.

az 1. pont szerinti

szerz6d6sben rneghat6rozott teljes

6. lnclokol6s:
A pince hos:zigetelds6nek elhelyezdse el6tti vizszigeteles elkdszitdse tobbletmunk
A szerzodds r6sz6t kdpezi az 6piilet ut6lagos vlzszigerelese. A vizszigeteldsi 6val

ut6n,

a rnegldvo falszerkezet

jfu:.

,nuni6k

megkezd6se

ki, hogy a rnegldvoidl nagyobb ferliileten kell a
vakolatot eltdvolitani, a falszerkezetet
iavitani, valamiii t,iuu javit6 vakolaltot kelt felhaszn6lni.
fblt6r6sal<or dertilt

Elozetesen ez:zel az6tt nem lehetett sz6mtlni, meft a falfeltiletekh.,
n"- lehetett hozz[fhrni,igy nem
l6tszcrtt a va.l6s 6llaoot.
Koltsdgvetdsi ig6ny: A sziiks6ges mu'kak dija brutt6 4 2s5 334,-Ft.
A napelemes rendszer megval6sit6sa azonos mriszaki taftalom mellett
takar6kosabb krilts6gvetdssel

megval6sitlrrrt6'

A

napelemek vil6gpiaci 6ra csokker'fi

a

szerzodds megkritdse utdn.

A

is

kivitelez6s

megkezddsdt kovetoen vegzett felt6r6sok sor6n kideriilt, hogy az epiletszerkezeti
kialakit6sa lehetov6
tes:Ii, hog;z 3 tervezelthez k.6pest a napelemes rendszer tatloszerkezetdt
egys;ze1ibb, olcs6bb

is rneg lel,et oldani, igy

tart6szerk:.e>:zetterl

kivitelez6s.

kevesebb anyag-, ds dijkolts6gget

i,

megval6sithat6 a

Kcillts6gvertdrs csokkends rndrteke brLrft6

4 255 334,_Ft,
reudszer megval6sit6s6n6l eldr-t koltsdgcsdkkends fedezi
l,lt^10--",1"*es
KOll:Seget.

az

utolagos; vizszigetel6s

Enrrek rnegfeleloen a szerzoclesben rcigzitett teljes 'v6llalkoz6i clij
nem v1ltozik.
rdsz:letes lcoltsdgvetdsen beliili 6tcsoportosit6st, illetoleg a rntiszaki

A

v6ltoz6s csak

a

leir6s minirnirlis v6ltoz6s6t

eredmdnye,zli.

A nr6dositils mindenben rnegftlel a Kbt. 141, g (4) bekezd6s c) pontj6nak ugyanis
a) a rn6dositdsl olyan kciriilmdnyek tettdk szliks6gess6, arnelyeket
az ajfnlatkero kell6 gondoss6ggal
eliarva nem l6tha1ott elore, hiszen a m[iszaki tartalom m6dosit6s6nuk igeny"
csak a kivitelez6s
nieg;kezdds(lt kcivetoen dertilt ki;
b) a m6dosit6s nern viitoztatia meg a szerzodds 6ltal6nos jellegdt, a mriszaki

szerzodes tbrgyhn

beliil

elhanyagolhat6 jelentdsdgli,

tarlalom

ds csak egyes

v61toz6sa it

l.dtelek

kozcjtti
kolts6g6tcsoportosit6 st eredmdnyez;
c) aLz ellentirldl< norzeked6se nem lialadja lrreg az eredeti szerzod,es 6rtdk6nek S}9/o..itt"
ugyanis a
szer z5 des srz:erinti e I len 6rt6k e gy 6ltal6n nem v 6ltozik.

A Felek a.ielen

szerzoddsm6dosft6st, tnint akaratukkal rnindenben megegy ezot cegszerii
al6iriisulckal
hagyj6k j6v6. Jerlen szerz6d6s 4 (ndgy) eredeti pdld6nyban kdszi"ilt,
arnelybol I (egy) eredeti p6lct61y aL
v6llalkoz6rt, 3 (hdrom) p6ld6'y pedig a Megrendel6t illeti meg.
Szornbathel'y, 20
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