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Szerz6d6,ssz6m:
17 I 3ol\ .

vAnexozfuil szERz6DEs
m6dositis
,,K6te gyhhz a Nagykdzs 6g sz ennyvi zhhl6zathnak b6vit6s e - I I I. i.item"
Projekt k6d: TFIHURO/1101 / 023/ 1.3.3/ 0r
amely l6trejott egyr6.szr6l
I{6.te gyh6,zaN agykoz s69 O nkormilny zata
cime:57 41,I{6tegyh6za, F 6 t6r 9.
k6pviseli: I(alcs6 Istv6nn6 polgirmester
ad6sz6ma: 15725 11I -2-04
b anksz 6mlaszAma: 1175 1339-24955887- 00000000
nyrlv 6ntart6si sz6m: 725 1,1,8
(a tov6bbiakban "Megrendel6'),
masr6szr6l
I{ovi6p - Okta6der I(onzorcium (5600 B6k6scsaba,6sziu.3.),
tagjai rigymint:
KOI.'IEP Ephdtpari dsKereskedelmi
\ft. (konqorciumueqetdje)
cime: 5600 B6k6scsaba,
Oszi u. 3.
k6pviseli:Mochn6cs P6l
b anksz 6n7asz 6ma 109 12005-0 0000003- 90750000
c6gjegyz6ksz6ma: 04 -09-002957
ad6sz6m: 110 5073 I -2-04
(a tovAbbiakban "V6llalkoz6") kozott,
OKTAED ER Epitdipai Sqolglltatd ds kre skedelmi (ft. (konTorcium tagla)
cime: 6753 Szeged,Dobi Istv6n u. 26.
k6pviseli: Olw 6nytJ 6zsef
b anksz 6mlasz 6ma: 1040 2805 -280 17758-00000000
c6gjegyz6ksz6ma: 06-09-005830
ad6szilm: 10477676-2-06
(a tov6bbiakban,,V6llalkoz6") kozott
1) A Szerz6d6 Felek egym6ssalszerz6d6stkotottek a Projekt megval6sit6sacelj6bol. A szerz5d6s
az ig6nybevett el6leg visszafrzetl.s6t egyenl5 r6szletekben :nta el6, amely azonban sz6rnl6z6.st
neh6zs6gekbeitkozik, akadLlyozzaa ptojekt plnzigyi el6rchaladds6t,melyhez igazodva keriilnek
meghat|roz6sta a szimlazils k6sziilts6gi fokai.
A zokken6mentes 6.sszab|lyos elsz6molis 6rdek6ben Szetz6d6 Felek az el6leg visszafrzet6s6tegy
osszegben q6k el6 6s az egyesk6sziilts6gi fokokat a v6thato 6llapotnak megfelel6n rogzitik.
2) A fentiek el6rebocsitis6t 6.srogzitl.slt kovet6en Szetz6d6 Felek a kozottrik fenn6ll6 szerz6d6s
(tor'6bbiakban: Szen6d6t 5 b) 6s d) pontjai hely6be akijvetkez6 rendelkez6st l6ptetik:
,r5.

Fizet6si felt6telek
b) V6llalkozo tg6nyl6.sealapj6n Megrendel5 a villfzlkozoi dij osszeg6nek maximum 5 o/o-6t
el6r6 m6rt6kfr,,49.1,54.euro cisszegri.
el5leget biztosit. A felvett e161egegy r6szletber\ ^z
els6 r6szsz6ml6b6l kenil levoni.sra.
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d) V6llaikoz6 a mftszaki k6sziilts6g fiiggv6ny6ben 4 r6,szszimla 6s v6gszimlabenyijtils6ra
jogosult, figyelemmel a I{bt. 130. 6s a306/2011.
S
611.23.) I(orm. rendelet el6r6sauaaz
al6bbiak szerinr
/

o

a szerz6d6ses61 25 o/o-6nakmegfelel5 osszegri r6szsz6ntlaa munk6k 25 o/o-os
k6szrilts6gekor;

o

a szetz6d6ses61 20 o/o-6nakmegfelel5 cisszegii r6szsz6nla a munk6k 45 o/o-os
k6szi.ilts6gekor;

'

a szerz6d6.ses6t 20 o/o-6nakmegfelel6 osszegf r6.szsz6mlaa rnunk6k 65 o/o-os
k6szrilts6gekor;

o

a szerz6d6ses61 20 oh-6nak megfelel6 osszegri r6.szsz6ntlaa munkik 85 Zo-os
k6sziilts6gekor;

t

^ szerz5d6ses6t 1'5 oh-6nak megfelel6 cisszegri v6.gsz6mla a sikeres 6tadd,slwdtelt kcivet6en."

3) Szen6d6 Felek a Szerz6d6.s jelen szerz6d6sm6dosit6ssal nem 6rintett rendelkez6seit
v6rtozat)atf orm6ban6startalommarhat6lybantartjilk6.salkalmazz6k.
4) Szen6d6 Felek jelen szerz6d6st elolvas6s 6s 6rtelm ez6.s at6n, mint akaratukkai mindenben
egyez6 t, j ov 6hzgy6suk 1el6til aI6trj6k.

I(elt: I{6tegyh6za, 2074. m6jus 27.

Megrendel6 k6pviseler6ben
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