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Amely l6trejott egyr6szr6l a XOZtUUffXfR Kft. [szdkhely: 7831 Pell6rd, Damjanichu. 5.,

Cg.: OZ-O9-OOAigg, ados1m: 12970546-2-02, banksz6mlasz6m: 11731001-20668989-

odoooooo, k6pviseli: p6rt6nyi Judit iigyvezet6l, mint v6llalkoz6 (a tovabbiakban:

Vrlllalkoz6),

m6sr6szr6laBIOKOMNonprofitKft'[sz6khely:7632P6cs'Siklosift52'
c€gegyzlkszima:02-09-062862'ad6szdma:11014959-2-02'k6pviseli:MeixnerBarna
rigyreretO igazgat6l, mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6)

- a tovribbiakban egyuttesei ,,Felekl - kdzdll az alulirott helyen 6s napon az ali$bi

felt6telekkel.

l.AFelekrogzitik,hogyMegrendel6,mintaj6nlatk6toak6zbeszerz6sekr6lsz6l620l5.
6vi C)OIII. torvdny (iov6biiakban: Kbt ) Harmadik R6sze alapj6n nyilt k6zbeszerz6si

elj6r6stfolytatottle,,Burkolatisvizipnesimlitdrglakjavittisimunkdt'tilrgyban
(il<yooosizszz0l8). A kozbeszerz6si elj6r6s sor6n v6llalkoz6 lett gySzteskent

kihi,d".,",igyV6llalkoz6Megrendel6velkdtdttv6llalkozlsikeretmegallapodasta
hivatkozott kozbeszerzesi eljir6s t6rgy6ban'

2. A Felek kozott l6trejdtt vdllalkoz6si keretmeg6llapod6s (a tovibbiakban:

keretmegAllapodeg 2019 m6jus 21-t6l 2020 december 31-ig tart6 haterozott

id6tartamra jott l6tre.

3.AFelekrdgzitik,hogyaszetzodlst6rgy6banjelenlegk6zbeszerz6sielj6r6s..kiirdsa6s
lebonyolitisa ,run iblyu-utbun, 'ululnint 

az. l pont szerinti szerz6d6siikben

megallapitott keretosszeg (200'600 000'- HUF) m6g nincs kimeritve ' ad 2020 '

december 3 1. napj6ig sem meritik ki

4.Afentieka|apjinaFelekmeg6llapodnak,hogyakdzdttiikletrejottfentebbhivatkozott
szerz6d6s id6tartamat a rui. rir. $ rendelkez6seinek figyelembev6tele mellett' a

keretosszegtzoo.ooo.ooo'HLE)kimeri.il6s6ig,.delegk6s6bbaszerz6d6stitrgyiwal
megegyez6 tarsyUun l"ioiytutu'i6 ko'b"""rzesi elj6r6s eredm6nyek6nt.megkotend6

v6llalkoz6si k*.t."g6ll;;;ds hatilyba l6p6s6ig - amelyik felt6tel el6bb teljestil -
meghosszabbitj6k.

5.Am6dosit6sraarrafigyelemmelker0lsor'hogy"aszerz1ddstijkbzbeszerzdsieljards
lefolytatdsa ,aruiit i1'i tia"sfihar|' ha.a-mddositas nem ldnyeges' A szerz6dds

modositasa kny"gri, io qz eredeti szerzfudeses feltdteleh1l ldnyegesen eltdr6 ardemi

feltdteleket hararoz )"i:-txat 141 $ (6) bekezd6sl Felek rogzitik' hogy a m6dosit6s

tekintet6ben a Kut rai g ie; tetezaJsuen irt alibbi felt6telek nem 6llnak fenn:

a) olyan fett6teleket hat6roz meg' amelyek ha szerepeltek volna a szerz6d6skdt6st

megeloz6 k6zbeszerz6si elj6r6sban' az eredetileg r6szt vett ajiinlattev6kon
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(r6szv6telre jelentkez6kon) kivtil m6s aj6nlattev6k (r6szv6telre jelentkez6k)

rdszv6telet vagy a nyertes aj6nlat helyett m6sik aj6nlat nyertessdg6t lehet6v6 tett6k

volna;
b) a m6dosiths a szerz6d6s gazdasdgi egyens[ly6t a nyertes aj6nlattevS javira

vhltoztatja meg; vagy

c) a m6dositis a szerz6d6s titgyht az eredeti szerz6desben loglalt

kotelezetts6ghez kdpest jelent6s rij elemre terjeszti ki,

ez6( az nem tekintend6 l6nyeges m6dosit6snak.

aj6nlattev6i

6. A Klzbeszerzlsi Hat6s6g irtmutat6ja szerint keretmegallapod6s esetdn nem

l6nyegesnek tekinthet6 a m6dosites, ha az eredeti id6tartam alatt nem kertilt a keret

kimerit6sre, es a mennyisdg nem, csak az id6tartam m6dosul nem jelent6s mertdkben.

A hivatkozott szerz6des tov6bbi, jeten m6dosit6ssal nem 6rintett reszei v6ltozatlan

tartalommal hatilyban maradnak.

A Felek jelen szerz6desm6dositAst, mint akaratukkal mindenben megegyez6t 2 eredeti

p6ld6nyban irt6k al6, amelyb6l egy p6ld6ny a v6llalkoz6t, egy p6ld6ny a Megrendel6t

illeti.

7.

8

P6cs, 2020. 6v december h6 24: naPj6n ? 1 i>. ..,zozo. 6v december h,glZ napjbn
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iigyvezet6

a,,tr-


