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Az MO/41/2010. szamu MEGBIZA.SI SZERZODES 1. SZA.lVIlJ 

MODOsiTA.SA Tervtari p61dany iervtarua nelyezve 

Paks, " )' !~'.. ,...(:? .... L.7?. ...... 
'12

Amely egyreszro l ·..··..····..ai ~ ii6s ..·..·..····.. 

Paks Va ro s Onkormanyzata (7030 Paks, D6zsa Gy. u. 55-6 1., ad oszam : 15414959-2- 17) 
kepvi seli: Haj du Ja nos polgarrnester (7030 Paks, D6zsa Gy. u . 55 -61. , tel. : 06-7 5/500-565), 
mint Megbiz6, 

rnasre szrol 
a MEZEI :Its VANCSURA UGYVEDI IRODA (1054 Bud ape st , Al kotrnany u. 4. 1. em . 2 ., 

eljaro ugyved : az iroda mindket tagj a: dr. Mezeine dr. Ny itrai Beata es dr. Vancsura An ita , 
adosz ama: 18098 774 -2-41) , mi nt Megbizott ko zott j ott letre. 

1.) A szerzo des ,,3 . Szerzodes targya" pont kiegeszul az alabbi bekezd essel : 
Megbizott a fel adat ellatasa so ran a zold beszerzes szabalyai szerint jar el. Erre tekintettel a 
Megbi z6val to rteno komrnunikacioban, es az egyes feladat ok elvegzese soran az elek tronik us 
utat reszesiti elon yben. A szerzodes teljesitese soran a dokurnentalas elektronikus 
adathordoz6kon torteni k, es csak a felek altai elfogadott utol s6 verzi6k keruln ek 
k inyorntat asra. Az utol s6 ve rz i6 ki nyorntatasa soran a papirtakareko ssag erdekeben a 
nyomtat6k alapbeallitasa a ketoldalas nyomtatas, kornyezetbarat szerkesztesi elvek 
alkalrn azas aval (rninimalis m argo , minimal is feher hely, kiseb b beturneret, termeszetese n az 
olvashatosag szem elott tartasaval), A hasznalt lapokat szelekta ltan gYLlj ti, a tone rek et, 
tintap atron okat ujratol tet i. 

2) A sze rzodes to bbi pontj a tova bbra is erv enyben marad , az jelen sze rzodes modosi tassal 
egyutt ervenyes es ertelmezh eto. 

3.) Je len szerzodesmodositas negy egymassal sz6 szer int rnegegyezo eredeti pel dany ban 
keszult, o ly m6don, hogy a felek eredeti alairasukkal (szign6val) e llatjak azt. Jelen szerzodes 
a mi ndket fel alt ali cegszeru alairast koveto en lep hatalyba, 

Paks, 20 10. augusztus 23 . 
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