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Nér.: N{arkus ovszky E gyetemi oktatőkórh,áz
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i nyilvántattási szám: B13Bó0

Áilamkincstár 10047004'0o3331(ló 0000rJ000
Dr' Nagy Lajos, főtgazgató

bankszámlaszám: N[ag1,ar
I{ópr.iseli:

mrnt Megtendelő (a továbbiakban: N'{egrendeló)'
nrásrészrő1:

Név: \ü7cstunion-plan I{ft
Cím: 9700 Szombathclr,, I{ószcgi Utctl2.
.\dószám: 237 54418-2-1 B
Cégjegvzékszám: 1B-09 -1'1'0821
Barrkszámla szám: 1'0300002-1063359 1 -4902001
I{épviseli: Vermes Csaba
Elérhető s ég : 3() 69 6 -2281
c-mail: \\ ( . t lr Iiut) l)l:lt llr{r r r,1il.r,'t
mint Vállalkoző (a továbbiakban: Yállalkozó)
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az alábbi feltételekkel'

FIozMIÉI\rYEK
F'clck között a ,,Családbarát szülészet ]<lalakítása a N'Iarkusol''szkv Hgvetemi oktatókőtházban"
tárgvban kiírt közbcszevósi cljirrirs ctcdménl,eképpen2019. augusztus 22_én 1ött létre r.állalkozásl
szetz ő dés (tor.ábbiakban: S z erz ődí:s).

A módosítás indoka:

Áz

építésiberuházás megr-elósítása során o11,an, elóre nem látható problémák jelentkeztel<'
ameiyek pótmunkát eredmén],eztek és többletköltséggcl 1áttak:
_ Á ten ek szer1nt meglél.ő, nregmatadó gipszfalak állékonyságár.al problémák adódtak, amikot az
átadó ablakok lobontásra kerültek. Á falazőelemek közötti kötőarr1,ag elöregedése mlatt több elem
is kimozdult a helyéről, tor.ábbá repedésck jclentek meg a fal te1jcs felűletén. r\ balesetr.eszéb
elfláútása érdekében az ériltett fa]szakaszo]< clbontása szükséges és helyüloe új r.álaszfal kcrül.
_ Á klbontott régi ajtók felett nem r.olt megfelelő átl_ridalci ellrelyezr.e, ezért az állékonyság
bizto sítás a érdekében inc1okolt ez eket p ótolni'
- Bontási mrrnkák sorálr derillt kr, hog1. az aljzatbeton több helyerr elvált a födómtől. Ezckcn a
helyckcn szükséges felbontani a meg1azult rétegeket, hog,u a PVC burkolatot megfelelő
mrnőségbcn el 1ehessen készíteni.
_ Á meglér.ő on osi gáz háIőzatla nem le1retett rákötni ű) háIózathoz sztikséges l.ezetékeket, ezétt
többlet csőszcrclósre és c\zárő|< llcépítésérei',an szi'ikség.

sz' nrellóklc te taftaImaz.

Az

áta1ánlatot NÍegrencielő elfclgadj a.
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Fentiek alapján a létrejött váL]alkozásiszerződést Felek a I(bt. 141. $ (2)_(3) bekezdései alap1ánaz
alábbiak szerint módosítják.

A

szerződés 3.) pont 1. bekezdése helyébe az alábbl' rendelkezós lép.
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Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezés et

az

:

eredeu formában matadnak

ér_vényben.

A

fentieket a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal.mindenben egyezőt az alu]ltott
napon cégszerí3en 4 eredeti péidányban (1 példány a Vállalkoz ót, 3 péIdány a Megtendelőt illeti)
alátták.

Mel1ék1et: Yá|IalI<oző fuajánlata a felmerüló új tételekre

Szombathelv, 2019. december
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