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Dr. Talamon Attila phD.

rervezo), a tovribbiakban egyittesen: Fetek
kiizott azatutirotthelyen

6s

[. El6zm6nyek

1'

szerzod6 Felek eloliar6ban rogzitik, hogy
2018. szeptember 03-dn ldtrejott tervez6si
szerz6d6s
a ToP-3'2'l-16-B01-2017-00145.

sr. ,,Er".getikai korszeriisit6sek: polg6rmesteri
Hivatal
Sportcsarnok" megnevezdsti projekt terveiorl
r"r"o"i"i nak elvegzese trirgySban. szerz6d6st
a projekt T6mogat6si Szerzod6sdn"t zot8.
december o:-i natatyualdpdse miatt azal5bbiak
szerint
6s

sziiksdges m6dosftani.

II. A m6dosit6s tartalma

l'
:rXTXl*aH::meg6llapodnak,hogvaSzerz6dds3.l.pontjrinakmdsodikbekezd6se

azattbbiak

"Engeddlyes terv, Kiviteli terv, tenderdokument6ci6 elkdszitdse,
-'
a kivitelezds elkezddsdhez

sztiks6ges engeddlyek beszerzdse:

2'

2019.01.04.,,

Felek meg5llapodnak abban, hogy a
Szerzodds 4.3. pontja az alftbbiakszerint
m6dosul:

" 4'3' Atetvezl a teljesftmdnnyel arrinyosan I db rdszsz6mla 6s I db vdgszrimla benyrijt6s6ra
jogosult'
Az 1' tdszszdmta [iatitasrir u u,
tervek, a kiviteli tervek 6s a
k1zbeszerzesi eljar6s megindit6s6hoz
"ngdJrr#ri
sztiksdg".t.ni".aokument6ci6 elkdszitds6t k6vet6en
kertil sor 3.150.000,_ Ft + fp4 osszegben.
A vdgszrimla ki6llitrisrira.a projekt fulmideje
alatt3 alkalommal teljesitett tervez;imtivezet.s
ds a sikeres mriszaki etad*s-atieter
idopontj6ban kertil sor iso.ooo,_ rr;;F;
ci-sszegben.,,

III.
I.
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szerzodes ielen m6dositrissal
nern drintett rendelkez6sei
hat6lyukb
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an vlltozatlan tartalommal
ervr,aszhat att;,iizetk6pezi,
6s

Jelen szerz6ddsm6dosit6s
2 oldalb6l 6116s 4egym6ssar
sz6 szerint mindenben megegyez,eredeti
pdldrinvban k6sziirt
- mervb6r
iieg.";dero,, i
rewezot,reti megr
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Egy6b rendelkez6sek
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elolvasiisa 6s 6rtetmez6se
ut6n, mint akaratukkal mindenben

Ozd,20t8. t2. 12.

6zd Varos
Janiczak Drivid
polgiirmester

P6nziigyi ellenjegyz6s,

I

a.C^t ,-.-,

?,ott. tZ.lL

a) {x4tt

Dr. Talamon Attila phD.
igyvezet6

