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Az MO/25/2010. szarnu MEGBjZASI SZERZODES 1. SZAMU
 
MODOSITASA
 

arnely egy reszro l
 
Paks Varos Onkorrnanyzata (7030 Paks, D6zsa Gy. u . 55 -61., adoszam : 154 14959-2 - 17)
 
kepvisel i: Haj du Janos polgarrnester (7030 Paks, Dozsa Gy. u. 55 -6 1., tel.: 06-75/500-565),
 
mint Megbiz6 ,
 

rnasreszr ol 
a MEZEI ES VANCSURA UGYVEDI IRODA (1054 Budapes t, Alkotmany u . 4 .1. em. 2 ., 

eljaro ugyved: az iroda rnind ket tagj a: dr . M ezeine dr. Nyi tra i Bea ta es dr. Vancsura A ni ta , 
adoszama: 1809 8774-2 -41 ), mint Mcgbizott kozott jott let re. 

1.) A szerzodes ,,4. A F elek reszletes kotelez ettsegei" cimsz6 kiegeszu l az alabbi 4.4 . 
ponttal : 
4 .4	 Megbizo tt a fel adat ellatasa soran a zo ldbeszerzes szabalyai szerint j ar el. Erre 

tekintettel a Megbiz6val torteno kornmunikacioban, es az egyes feladatok elv egzese 
soran az e lektronikus ut at reszesiti elo nyben . A szerzcdes teljesitese so ran a 
dokurnental as e lektronikus adatho rdoz6kon tortenik, es csak a felek altai elfogadott 
uto ls6 verzi6 k kerulnek ki nyorntatasra . Az utols6 verzi6 kinyom tatasa saran a 
papirt akarekossag erdekebe n a nyomtat 6k alapbe allita sa a ketoldalas nyorn ta tas, 
kornyezetbara t szerkesztes i elvek alkalrnazasaval (m inim al is margo, minimalis feher 
hel y, kisebb betiim eret, terrneszetesen az olvashatosag. szem elott tartas aval) . A 
hasznalt lapokat szelektaltan gyuj ti, a tonereket, tintapatronokat ujratolteti. Az ajani ati 
felh ivasok es ajanlatkeresi doku men taciok osszeallitasa so ra n go ndoskodik arrol, hogy 
az ajanlatkeres targyanak megfelelo zoldbeszerzesi kovete lrnenyeket a felhivasokba 
es dokurnenta ciokba fel tetelkent belefoglalj a . 

2.) A szerzodes ,,8 . A szerzodes id6tartama" Befejezes pont az alabb i befej ezesre m6 dosu l: 
Befej ezes : 20 1 1. 08. 12. 

3.) A szerzode s 5. szarnu rne llek lete "Kifizetesek iitem ezese" helyebe jelen 
szerzodesmelleklete lep. 

4) A szerzodes tobbi pontj a tovabbra is erven yben marad, az jelen szerzodes rnodositassal 
egyutt ervenyes es ertelrnezheto. 

5.) Jel en szerzcdesmodositas negy eg ym assal sz 6 szer in t megegyez6 eredeti peldanyban 
keszu lt, o ly medon, ho gy a fe lek ered eti ala irasukkal (szign6val) ellatj ak azt . Je len szerzodes 
a rnindket fel a lta li cegszeru a lai rast kovetoen lep ha talyba. 
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Melleklet 

Kifizetesi iitemterv 

Az szarnolashoz tartozo merfoldko, hatarido, teljesites feltetele 

Szamla 

megnevezese: 

A szamla 
benyujtasnak 

idopontja 

(ev/ho/nap): 

Szamla 

erteke 

(netto Ft): 

Merf6ldko 

Az elvegzett munka 

tartalma 

REszszAMLA 2010. 12. 15. 750.000,- Ft Ajanlati felhivasok elfogadas, 
j ovahagyasa 

Ajanlatteteli dokumentacio 
elfogadasa, jovahagyasa 

VEGSZAMLA 

2011. 08. 12. 750.000,- Ft 

Ajanlati felhivasok elfogadas, 
j6vahagyasa 

Aj anl atteteli dokumentacio 
elfogad asa, jovahagyasa 

Paks, 2010. augusztus 23. 
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