
1 
 

Az MO/25/2010. számú MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 5. számú módosítása 

 

 

 

Amely egyrészről 

Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61., adószám: 15414959-2-

17) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.), mint Megbízó 

 

másrészről 

a MEZEI ÉS VANCSURA ÜGYVÉDI IRODA (2054 Budapest, Alkotmány u. 4. I. em. 2., 

eljáró ügyvéd: az iroda mindkét tagja: Dr. Mezeiné Dr. Nyitrai Beáta és Dr. Vancsura Anita, 

adószáma: 18098774-2-41), mint Megbízott között jött létre. 
 

1.) A szerződés ,,8. A szerződés időtartama" Befejezés pont az alábbi befejezésre módosul: 

Befejezés: az ajánlattételi, illetve ajánlati felhívások (továbbiakban együtt: ajánlati 

felhívások) és ajánlati dokumentációk 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szerinti 

minőségbiztosítási eljárás szerinti lezárása, a KFF által kiadott legutolsó az eljárás 

megaindítására feljogosító minőségbiztosítási tanúsítvány Megbízó általi 

kézhezvételének napja. 

2.) A szerződés melléklete helyébe jelen 3. számú szerződésmódosítás melléklete lép. 

 

3.) A szerződés többi pontja továbbra is érvényben marad, jelen szerződésmódosítással 

együtt érvényes és értelmezhető. 

 

4.) Jelen szerződésmódosítás négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban 

készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják azt. Jelen 

szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. 

 

 

Paks, 2011. október 06. 

 

 

________________________________  __________________________________ 

 Megbízó       Megbízott 
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Melléklet 

 

Kifizetési ütemterv 

Az számoláshoz tartozó mérföldkő, határidő, teljesítés feltétele 

 

 

 

 

Számla 

megnevezése: 

A számla 

benyújtásnak 

időpontja 

(év/hó/nap): 

 

Számla 

értéke 

(nettó Ft): 

 

Mérföldkő 

Az elvégzett munka  

tartalma 

RÉSZSZÁMLA 2011. 07. 15. 750.000,- Ft Ajánlati felhívások 

(szolgáltatás, kivitelezés és 

eszközbeszerzés) elfogadás, 

jóváhagyása 

Ajánlattételi dokumentáció 

(szolgáltatás, kivitelezés és 

eszközbeszerzés) elfogadása, 

jóváhagyása 

Felhívások és dokumentációk 

KSZ-hez történő benyújtása. 

VÉGSZÁMLA 

 

KFF  

által utolsónak 

kiadott, az eljárás 

megindítására 

feljogosító 

minőségbiztosítási  

tanúsítvány 

Megbízó általi 

kézhezvételi napja 

750.000,- Ft Ajánlati felhívások 

(szolgáltatás, kivitelezés és 

eszközbeszerzés) és 

Ajánlattételi dokumentáció 

(szolgáltatás, kivitelezés és 

eszközbeszerzés) elfogadása, 

és a KFF által - az eljárások 

megindítására feljogosító 

minőségbiztosítási 

tanúsítványok – kiadása. 

Ajánlattéli felhívás és 

Ajánlattételi dokumentáció 

(FIDIC mérnök) Megbízó 

általi elfogadás, jóváhagyása 

 

 

 Paks, 2011. október 06. 

 

__________________________________  __________________________________ 

  Megbízó      Megbízott 


