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I. számú módosítása

Fülöpszállás Község o.nkormányzata (székhely: 6085 Fülöp szállás,Kossuth L. u.2.képviselő: Cseh-Szakáll_Sándor polgrírmeste1]., mint Megrendelő - továbbiakban megrendelőés a Generál-Market ffi,-( székhely: 6200 Kíkőrös, Dázsa. 6Y: u. 67., képviselő.: NuszpelJózsef ügyvezető) mint Vállalkoző _ továbbiakuan:' vauatk9zó _ egyezőén megállapítják,hogy a Felek között 20Il. július 8-án Megrendelőnek_a ,,Fülöpszállás _ általrínos iskolaenergetikai fejlesáése'' kivitelezése inínt 2Ol1.június l. napjan ináitott közbeszerzesi eljiírásalefolytatását követően a KEoP _ 5.3.OlVl}g-ioog-otz7 sz. projekt építőipari kivitelezéséreYállalkozási szerződést ( továbbiakban : Szerződés ) kötött , melynek nyilvántartási sziímaMegrendel őnél 9 8 t -24 l2O I I'

Megrendelő önkormrányzat _ tekintettel a helyi önkormányzatokról szőlő I99O. évi LXV.tv.9'(2) és 38'$ (1) bekezdéseiben, a 2007. evi xVu. í". zs-jo.$-aiban, a2009.éviCIX.tv. 55.$(6) bekezdésében, az 
-általános 

forgalmi adóról szóló CXXVII. Tv. _ben foglalt jogszabályielőírásokra azállamhaztartásról 
'rota 

ifigz. évi XXXVIII. tv-nek a20tL ovirxvtl. Tv. 8.$.(3) _ (4) bekezdéseivel módosított 63.$. (9) 
9. t:Ás-^i'1ogrruaalyi előírásaiból levezethetőlehetőséggel élve _ a jogelőd nélktiii uiukulá, cimen t,i*eny erejénél fogva a MagyarAllamkincstamál hivatalból 724858 törzs (PIR) sziímon bejegyzettjogi szem ély részéreZ}ll'szeptember 9-i hatállyal adőszámot igenyeít illetve kapott' valamint ezen adőszémhozkapc so l ó dó an önál l ó p énzf or galmi szérnlát 

"yitltt.
E tényeknek megfelelően Felek a tárgybani Szerződést kölcsönöse n egyezőakarattal az alu|kitett helyen és időben a következők Jzerint módosítják:

1') A Szerződés I. Szerzódő felek fejezet Megrendelő adatai a következők szerintmódosulnak:

I.

A sZERZóDcj rttrr
Név: Fülöp szállás Községi Önkormrányzat
székhely: 6085 Fülöp szállás, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Cseh-Szakáll Sríndor polgármester
kv-i törzszám (PIR) :724858
adószrím: I 57 2485 6-2-03
banksziámla szétm: 52 5 000 1 3 - 1 1 O 4 l24 5 -00000000
mint Megrendelő _ továbbiakban: Megrendelő _

';I}'o:*"ődés 
minden egyéb rendelkezé se változatlan formában és tartalommal érvényben

3') Felek tudomással bírnak arról' hogy jelen, a Kbt. Hatálya alá tartoző szerzodésmódosítására vonatkozóan a Kbt. szeiinti eljáras.enáben a Közbeszerzések Tanácsátértesíteni, a módosjtásrol Hirdetményt keil- kőzzét";i; a módosít ás a KözbeszerzésekTanácsa j óv áhagy ásáv al l ép hatályba.
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4') Felek megállapodnak, hogy ezen, L számu szetződés módosítás a Megrendelőnél 981-24l20I1' számalatt nyilvántartótt Szerződéss.r .gytiit-J*enyes, annak elváIaszthatatlan része.

5.) Ezen szerződéstmódosító okirat készült a @égy)eredeti példányban.

4' A szerződést a szerződo felek felolvasás és kölcsönös értelmezés utiín _ jogosított

ff::i:'}?Íu[Tff:''l 
_ mint akaratukkar .ino.,,ú.n-i'""g.gy.rő okiratot jőváhagyőlag és

9IrypR (L_MAR.KET KFr.6200,Kislffi, Dózsa G3,. tlt' 57.
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