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m6dositdsa

Amely l6trejdtt egyr6szr6l, az EGERERD6 Erd6szeti Zrt. (3300 Eger, Kossuth L. ft 18.;
k6pviseli: Dr. Jung Lhsz16 vez1igazga!6; ad6szim: 11164511-2-10; c5gtregyz6kszArn: 10-10020083), mint sz611it6 [a tov6bbiakban: Sz611it6],

az oznszol'G Szolg6ltat6 Nonprofit Kft (3600 ozd, Znny M. ut 5.; k6pviseli:
Kov6cs Gergely igyvezelo; ad6szitm: 18422247-2-05; c'gegyz'kszim: 05-09-017932) mint
m6sr6szr61

megrendel6 [a tov6bbiakban: Megrendel6] kdzt az al|bbi felt6telekkel:

I.

Szerzodo Felek rtreg6llapitj6k, hqgy egym6ssal 2012. okt6ber 15-6n sz6llitrisi szerz6d6st
kdtfittek 4871 erdei m3 mennyisdgri trizifa megvrisrirl asdra, az ott meghat6rozott elt6rit6si 6s egy6b
felt6telekkel. A szerz6d6s megk6t6sdt megel6z6en a Kdzbeszerzlsekr6l s2616 2011. 6vi CV[I.
t6rw6ny [a tov6bbiakban: Kbtv.] szerint lefollatott nTl'lt kozbeszerz6si eijar6s keriilt lefo1ytat6sa,

melynek nyertese Szdllit6 Iett.

A sz6llit6si hatarid6knek al 1. pontban hivatkozott szerz6ddsben lefektetett :j'temezese az
Ozd V6ros Onkormrinyzat6nak szoci6lis lltzifa luttathsa tfugydban kiSllitott hatittozatai
fiiggv6ny6ben fenn6116 v6rhat6 lakossrigi ig6nyek szerint t6 6nt meg. Az emlitett hatrirozatok

[.

meghozatala kdriili, a kcizbeszerZ6si elj6r6s meginditdsakor, illetve a szerz6d6s megkdt6sekor e16re

nem l6that6 okb6l tdrt6n6 v6ltozrisok miatt a lakoss6gi igdnyek felmeriil€se id6ben 6s
mennyisdgben Megrendel6nek fel nem r6hat6 okokb6l m6dosult, a szerzbdlsi hatdrid6k
meg6llapod6s szerinti teljesit6se Megrendel6 jogos 6rdek6t s6rten6, mindezek alapj6n Szetzbdo
Felek a Kbtv. 132. g rendelkez6sei alapj6n a szerz6d6.s m6dositris6t elkertilhetetlennek tartj6k, ds
an61 az alfibbiak szerint 6llapodnak meg:

1.

Szerz6d6 Felek
m6dositi6k:

az I. pontban hivatkozott

,,2. Szdllit6

kdtelezefisAget

szerz6d6s

2. pontjft az al6bbiak szerint

vdllal afta, hogy a dokumentdci6ban

meghatdrozott mennyisdgti ds mindsdgti, termdkeket Megrendel1
rdszdre a 4. pontban meghatdrozott szdllitiisi hatiiriddk szerint sajdt
kdhsdgdn slriildsmentesen dtadia, MegrendelS pedig koteles azokat
tityenni, ,!s a vLteliirat a 4. pontban meghatdrozottak szerint Szdllit6
rbszire megfizetni.

fiilgy, biikk, gtertydn, akdc, cser vagy egydb keminy lomb tiizifa
szallitdsa ri)vid (1,0 mdter) 6s/vagt hosszu (3,0 miter) hosszis/tg{t
darabokban.
Mennyisdg:

4871 erdei tn3 + 1596 eltdritds megengedett.
A mennyis'.g erdei m3-ben ertendd ( 1 x I x 1,7 m ) dtuer6je 6-50 cm
kdzdrfi.
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vetelar tartalmazza Szallit1nak jelen szerz6dds teljesitdsdvel

felmeriilt v al amenny i kd h s AgA t.
Szallit1 jogosult a szerzddds tdrgydt kepez6 dolgokon a tulajdonjogrit
a vdteldr kifizetdsdig fenntartani; Meglendelf tulajdonjogot a vdteldr
megfizetdsdvel szerez, ug,;anakkor az aru qtadds-dtuArcUt kdvet6en
telies mdrtdkben viseli a lait'veszdlyt. "

2.

Szerzldb Felek az

I.

pontban hivatkozott szerz6dds

4. pontj6t az aldbbiak szerint

m6dositjrik:
,,4.Szerzddd felek rdszteljesltdsben dllapodnak meg, ds a teljesttdsi
hatdriddket a az aldbbiak szerint hatdrozzdk mes:
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a szerzddds aldirdsdt kdvet6 napon.

. A megrendelt havi mennyisdgeket Szdlli.td hetente egyenl6 ariinyban
telj esiti Me grendel6 feld

. Szdllltd vdllalja, hogy a szdll{tas idftartama munkanapokon

B 6s 12

6ra ki;zr;lti iddlartamra esik.
. Jelenlev6 felek megdllapitjdk, hogy a rendk[viili id6jdrdst - es6, h6
a vonatkoz6 bir6i gyakorlatot elismerue vis maiornak tekintik.

Szdll{td kdtetes Megrendelfit az adott napi rdszteljesitdsr1l - a
szdllitandd dru mennyisigdt megl'el6lve - legaldbb hdrom nappal
kordbban drtesiteni. Szdllit6 az adott heti utols6 riszteljesitdst
kdvetden a teljesitett mennyisdgrdl szdmldt dllit ki, rnelyek ellendrtdk
Megrendel1 a kidllitdst kbvetf 15 napon belill kbteles Szdllitd rdszdre
meglfizetni."

3. Az

l.

pontban hivatkozott szerz6d6s jelen m6dosit6sokkal nem drintett rendelkezdsei

valtozatianok maradnak.

4.

Jelen megallapoddsban nem szabiilyozort kdrddsekben a Polgdri Tdrvdnykdnyvr6l sz6t6
1959. 6vi IV. tcirvdny, valamint a Kozbeszeruesekr6l s2616 2011 . 6vi CVIII. tdrv6ny
rendelkez6sei az irdnyad6ak.

Jelen meg6llapod6st felek elolvas6s 6s kdzds 6rtelmez6st kdvet6en, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t helybenhagy6lag al irj{k, ds egyben a jelen szerz6ddsm6dosft6st a Megrendel6 a
Kdzbeszerz6si ]irtesit6ben kdzzdteszi.
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