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mely letrejott egyresz16l
n6v: Szornbathely Megyei Jogur V6ros 6nkorm6nyzata
szekhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3,
kepviseli: Dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester
tel.: 06/94 -520-100, fax: 06/94-313-134,
Azonositoszem: 421 139004
Ad6szdm ::, 1 5421 1 37 -2-1 B
P6nzfrrrga m i sziim I asz1m: I 209,4507 -0021030 1 -066 0000 1,
m i nt Meg r"endelo (tovabbiakban :,,Meg rendel6i"), m6sreszrol
I

nev: ELAMEN Kereskedelfii 6s Vend6gl6to Zrt
sz6khelye: 1095 Budapest, Sorol<sdri [t 98.
kepviseli: Ujhelly Andrds el46k-vr:z6rigazgato
telefonszdrm.: 06/1-215-8958 ferx sz6m: 0611-215-8958
adoszdm: 1 0753699 -2-43
p6nzforga m i sz6 m la sz1m: n 1 996224-06 1 2 80'20- 1 000000 1
nyilvdntart6 cegbirosdg neve: FSv6rosi Bfros6g, mint Cegbir6s6g,
m nt V6 la lkozo (tov6 bb iakban :,,\/il lal koz6")
I

i

|

(eEyUttes emlit6sUk eset6n: ,,Szerz5d6 Felek" vagy ,,Felek") kdzott
az alabbi feltetelek mellett.

a;z

alullrott nrapon,

el6zrvrEn'vrx

A

Felerk rogzitik, hogy 201,1. szeptember 1. napjdn, 80.043-132A41. iktatoszdmon

Szombathely Megyei Jog0 Vdros Onkorrn6nyzata, mint aj6rrlatke16 6ltal, a
,,KOZOKTATASI INTEZMENYE:K ETKEZTI:TESI FELADAIAINAK ELLATASA"
t6rgyalban lefolytatott Kozbeszenz6si EljAr6s alapjdrn - 2011. sz:epternber 1. napjdtol
kezdo<joen,60 honapos hatbrozr:tt id6tartamra -vAllalkozoi:;zerzzodest (tovabbiakban:
,,Szerzod€,s") kotottek egymiissal. Aszerzodes hatdrozott idotartama:2016. augusztus
31. napjan lejdr,
Megrendelo Szombathely Mergyei Jogri V6ros Onkorm6nyz'ata 6tkeztet6si
kotelezettseg6be tarlozo kdzoktat6si intezm6nyek 6tkeztet6si feladatainak 2016.
szeptember 1. napjetol torten6 ellStiisdra kozbeszerzesi eljdriist folytatott le, mely
eljdrds ererdm6nytelen lett.

Elozoekre, valamint a kdzbeszerzesekrol szol6 2015. evi CXL|ll. t6rv6ny 141. S (2)
bekezdesdre tekintettel a Felek a Szerzocl6s llll4. pontjdt az ill6bbiak szerint
m6dositjdl<.

,, lll.
A $zERz6oEs lo6rnRrAMA, MEGSzONEsE

4.

Felek megiillapodnak, hogy Vlillalkozo kdteles ltraladektalanul a szerzod6s
teljesites6hez szUks6ges felkeszUlest megkezdpni 6s a teljesit6st 2011.
szeptember '1. napjdtol kezdodo,en folyamatosan V6gezni. Jelen szerz5d6st a
Felek 2016. november 22. napjdig terjedd hatdrozott idotartamra hozzAk
l6tre."

szerz6d6s, jelen modosit6ssal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozallanul hatdlyban
maradnak.
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Szombathely Megyei Jogu Vdros
Onkorm6n yzata r6szerol.
Aldirds:

Elamen Kereskedelmi 6s Vendegldt6 Zrt.
16sz6rol:
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Kepviseli: Ujhelly Andrds
elnok-vez6rigazgat6
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