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Vevő és Eladó továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel: 

Előzmények 

l. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2014.08.15-én kelt, "Zöld Lurkók Óvoda új
épületrészének fejlesztése célú projekt keretében, támogatásból beszerezni kívánt eszközök 
beszerzése " tárgyú Kb t. 122/ A § szerinti közbeszerzési elj ár ás során beszerzett eszközök 
beszerzése, áruszállítási munka teljesítése tárgyú adásvételi szerződés (továbbiakban 
Szerződés) van hatályban az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a KMOP-
4. 6.1-11-2012-0027 "Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban

"

azonosítószámú pályázatban, a Kbt. 125-131. § szerinti, valamint a közbeszerzési eljárás 
során tett nyilatkozatokban szereplő feltételekkel az eljárás dokumentumaiban foglaltaknak 
megfelelően. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás Kbt. 132. §-ában foglaltaknak
megfelelően j ön létre.

l. Módosítás

1.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pontjában meghatározott szállítási határidő a
Szerződés aláírásának késedelme miatt nem teljesíthető, ezéti az alábbiak szerint módosítják: 

A szállítás teljes befejezésének vállalt határideje 2014.09.15. Vevő előteljesítést elfogad. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.3. pontjában meghatározott szállítás
megkezdésének időpontja a Szerződés aláírásának késedelme miatt nem teljesíthető, ezéti az 
alábbiak szerint módosítják: 
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A szállítás megkezdésének időpontja 2014.08.25- 2014.08.29. közötti időszakban esedékes. A 
szállítás megkezdése előtt egy nappal az Eladó a Vevő kapcsolattartóját telefonon és e
mailben értesíteni köteles. 

1.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8.3. pontjában meghatározott kötbérszabályozást az
Ajánlattételi felhívásban meghatározott mé1iék szerint módosítják: 

Amennyiben az Eladó elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a 
vállalt határidőn belül, a Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az 
Eladónak felróható késedelem esetén a vállalkozási díjának (vállalási árának) 0,5 %/nap. A 
Vevőnek jogában áll az esedékessé vált kötbéli a vállalási díjból levonni. 

1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8.4. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbéli az
Ajánlattételi felhívásban meghatározott mé1iék szerint módosítják: 

Ha az Eladó minőségileg nem megfelelő terméket szállít, Vevő a hiba bejelentésétől számított 
naptól a szerződésszerű, minőségileg kifogástalan termék leszállításáig, a hibás teljesítésért 
kötbéli követelhet. Hibás teljesítés esetén, a kötbér mértéke a vállalkozási díj (vállalási ár) 20 
%-a. A Vevő a hibás teljesítéssei összefüggő kötbéli meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti 
az Eladóval szemben. A Vevőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból 
levonni. 

1.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8. pontját az Ajánlattételi felhívásban meghatározott
teljesítési és jólteljesítési biztosítékra vonatkozóan az alábbi kiegészítést teszik: 

Felek a nettó vállalkozói díj (vállalási ár) 3 (három) %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot 
kötnek ki. A teljesítési biztosíték Vevőt illeti, ha Eladó a Szerződés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell a Vevő 
rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapján Vevő bankszámlájára 
történő befizetéssel, vagy Bankgarancia biztosításával, melynek érvényességi ideje a 
végteljesítés + 60 nap, vagy Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet 
tatialmazó - kötelezvénnyel, melynek érvényességi ideje a végteljesítés + 60 nap. 

Eladó köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Vevő részére. A jólteljesítési biztosíték 
rendelkezésre állásának időtatiama a végteljesítés napjától számított 30. napig tart. A 
jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj (vállalási ár) 3 %-ának megfelelő 
összeg, amelyet Eladó köteles legkésőbb a rendelkezésre állás első napjára a Vevő 
rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy Vevő a Kbt. 
126. § (7) bekezdése szerinti lehetőséget biztosítja. A biztosíték nyújtásának módjáról Eladó a 
biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontjáig nyilatkozik. 

2. Záró rendelkezések

2.1. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő az Áht. és a Kbt. 31. § alapján a 
Szerződésmódosítás adatait, illetve a Szerződésmódosítást nyilvánosságra hozza, és hogy a 
költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását a külön 
jogszabályban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni. 

2.2. Eladó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére 
figyelemmel, az államháztatiásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kmm. rendelet 50. § (la) bekezdésének megfelelően akként nyilatkozik, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdése l. pontjának megfelelő 
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átlátható szervezetnek minősül. Eladó a fenti nyilatkozatban foglaltak változása esetén atTól 
haladéktalanul köteles a többi szerződő felet tájékoztatni. 

2.3. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak a Szerződésmódosítás 
főbb adatainak az információs ömendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 
2011. évi CXII. tv. 37.§ (l) bek. (1. melléklet III. táblázat 4. sor) szerinti közzétételéhez. 

2.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal érvényben marad. 

2.5. A Szerződésmódosítást a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag üják alá. 
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