
amely létrejött
egyrészről:

witt ltrozÁst yZERaőDÉS
I. szúmú Mótlosítósa

pÉrncrsz Polgár és Térsége Egészségüryi Központ NonproÍit

Zártkőrűen MÍi ködő Részvénytársaság
címe: 4090 Polgár' Hősök útja 1'

cé gi egyzék szátm: 09- 1 0_000449

kepviieli : Kiss Ilona, v ezérigazgatő

adószám: |48t8257 -2-09

szőm|aszám: 6l20o216-]toszzzt mint megrendelő (a továbbiakban:

,,Megrendelő'')'
másrészrol: ,,KARAKTER 95'Építő és Szakipari Kft'

óíme: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4'

cégsegyzékszám : 1 5 _09 -062896

tepnis"ti, Vancsisin Sándor igyvezető
adószám: I 1253525 -2-1 5

szátmlaszátm: 1 4 1 0005 5 -48t24249 -0 1 000005

mint vállalkozó (a továbbiakban:,,Vállalkozó'')'

(a továbbiakban együtt: ,,Szerződő F"l;k) között ú alulírott napon és helyen az a|ábbi

feltételekkel:

Szerződo felek a közöttük Polgáron 20l0. április 2. napján létrejött vállalkozás| szerződést az

alábbiak szerint módosítják:

l. Szerzódő felek rögzítik, hogy az épitési területen azaa)avárok kiásásakor.a felszín alatt' a

kiviteli terveken nem szereplő régi eptiietet alapmaradványairabukkant a vállalkozó'

az épitési területen
n kör alakú részhez
rületen kb' 400 m3

mennyiségben.

Statikai okokból az a|apok felkutatrísa és e

műszaki ellenőr intézkedett a régi alapok

\rátnt. Ezen tevékenység műszaki szüksége

mely műszaki
Törvény 303.$

2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen módosítás akkor lép hatrílyba' amikor a

trímogatiíst folyósító Közreműkö dő s;*";et a módosítrást jóváhagyta és a Megrendelővel a

támogaüísi szerződést módosította'

3. A fentiek figyelembevételével Me
felmérési napló és költségkimutaüís
6.754.520,- Ft + AFA, összesen

né gy száznegyvenhárom ezer - e gy szánöW en

díjért.

A vállalkozási díj
hogy a vállalkozó
követően jogosult.

kifizetésére az alapszerződés 3.4. pontjában írtak szerint kerül sor azzal'

készültségigazolás-terv ezet kiáilitására jelen szerződés hatályba|épését



Megrendelő vállalja, hogy a Közr9mii|odő Szervezet jóváhagyásríról' 
']'9!.' 

a. trímogaüísi

szerződés modosítrlsáióí'haladéktalanur, á" r"grcsőbb 3 -unionupon belül tá$ékozratja a

Vállalkozót.

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkoási szrrzÍjdés további pontjai érintetlenül

maradnak.

A jelen Szerződés 5 példárryba.1 k!-s1ült, amelyből 3 peld'íny a Megrendelőt' l peldány a

Úeitutt o"ot, 1 peldány a trozreműkodő Szervezelet illeti.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

me gegy ezőtj óváhagyól ag aláirtátk'

Kelt: Polgár, 201Ojúlius 23.

Megrendelő
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot a mai napon ellenjepuEeftÁsZ.is iii' f l:?IIcaü
44{Nyreg.,h

Usiatéző:

A vállalkoási szerződés fenti módosítiísa a Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra kerül'

Kelt:...

Közrem űkiildő Szenezet
képviselője

,,KARAKTER 95': Építo és Szakipari Kft'


