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Paks Yaros Onkormanyzata (7030 Paks, D6zsa Gy. u. 55-61., adoszarn: 15414959-2-17)
 
kepviseli: Hajdu Janos polgarrnester (7030 Paks, Dozsa Gy. u. 55-61., tel.: 06-75/500

565), mint Megrendel6,
 

masreszro1
 
Dr. Balogh Ugyvedi Iroda (8800 Nagykanizsa, Petofi u. 1., ado szarn: 18239249-2-20)
 
kepviseli Dr. Balogh Attila , mint Vallalkozo kozott jott letre.
 

1.) A szerzodes ,,1. A szerzodes targya" kiegeszul az alabbi 1.7 ponttal: 
1.7.	 Vallalkozo a feladat ellatasa soran a zoldbeszerzes szabalya i szerint jar el. Erre 

tekintettel a Megrende16vel torteno kornmunikacioban, es az egyes feladatok 
elvegzese soran az elektronikus utat reszesiti elonyben. A szerzodes teljesitese 
soran a dokumentalas elektronikus adathordoz6kon tortenik, es csak a felek altai 
elfogadott utols6 verzi6k kerulnek kinyomtatasra. Az utolso verzi6 kinyorntatasa 
soran a papirtakarekossag erdekeben a nyomtat6k alapbeallitasa a ketoldalas 
nyorntatas, kornyezetbarat szerkesztesi elvek alkalmazasaval (minimalls marg6, 
minimalis feher hely, kisebb betumeret, terrneszetesen az olvashatosag szem e16n 
tartasaval), A ha sznalt lapokat szelektaltan gyujti , a tonereket, tintapatronokat 
uiratolteti. Az utazasok csokkentese erdekeben els6dlegesen elektronikus uton 
kommunikal. 

2.) A ,,2. Szerzodes idorartama" Befejezes pont helyebe az alabbi befejezes lep: 
Befeiezes: Az els6 fordu16s ZPEJ Kozrernukodc Szervezet altal torteno 
elfogadasarol sz616 tajekoztato Megrende16hbz rnegerkezesenek napja. 

3.) A szerzodes 5. szarnu melleklete "Kifizetesek utemezese" helyebe jelen szerzodes 
melleklete lep. 

4) A szerzodes tobbi pontja tovabbra is ervenyben marad, az jelen szerzodes 
modositassal egyutt ervenyes es ertelrnezheto. 

5.) Jelen szerzodesrnodositas negy egyrnassal sz6 szerint megegyez6 eredeti peldanyban 
keszul t, oly m6don, hogy a felek eredeti alairasukkal (szign6val) ella tjak azt . Jelen 
szerzodes a rnindket fel altali cegszeru alairast kovetden lep hatalyba. 
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