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1. sz. módosítás

amely létrej ött egyrészről,

Név: Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd,, Y ároshaz tér l.
Törzsszám: 726489
KSH szám: 15726487-841l -321-05
Adószám: 1 5726487 -2-05
Bankszámla: oTP Bank Nyrt. Ózdi Fiók l t734121-|5350088
Képviseli : J aniczak Dávid polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban:,,Megrendelő''),

Név: Winergy Kft.
Székhely: 1032 Budapest, Bécsi űt217. VII. em. 4l.
Adószám: 257 08035-2-4I
Cégegy zékszám: 0 I -09 -324668
B ankszáml aszám: 1 0700 5 05 - 226 53 9 0 5 -5 1 1 0000 5
Képviseli: Talamon Attila ügyvezető

mint Vállalkozó (a továb bi akban :,,Y állalkoző'' )

mint Vállalkozó (a továbbiakban, mint ,,,Vállalkozó"), atovábbiakban együttesen ,,Felek,,_
között a mai napon az alábbi feltjtelekkel:

I. Előzmények

Felek előzménYként r,Ögzítik, hogy Ózd Város önkormán yzata mint ajánlatkérő azÖnkormánYzati éPÜletek 
-energetika! 

korszenísítésere vonatkoioan hitelesített energetikaitanúsítvánY készítése a Projekt= zárásához tárgybanbeszerzést kezdemény ezett aTop_3.2.I_16-801-2017-00045 u'ono'ító.rámú, ,,Ene.gúihi korszerűsítések: polgármesteri Hivatal ésSportcsarnok" elnevezé sű ny ertes p.ojekt kap"csán,

Megrendelő dÖntése szerint Yállatkoző ezen eljárást megnyert e, ezérta Felek között a fentitárgYra vonatkozó Yállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 2019. szeptember 03.napján megkötésre kenilt,

II. A módosítás tartalma

A szerződés módosítás a Szerződés teljesítésének határidejét érinti, mely alapján a Szerződ,és3.2. pontja az alábbiakszerint módosul: 
-J

"3'2, Ateljesítés határideje 2019-november 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.,,



III. A módosítás indokolása

Az ,,Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és Sportcsamok" elnevezésű
Projektben folyó kivitelezés 2019,10,31. napján zárul, ezért a tanúsítvány kiállításához
szÜkséges teljesítmény nyilatkozatok és egyéb dokumentumok nem állnak rendelkezésre, így
a Szerződés tátgyát képező zárő energetikai tanúsítvány elkészítésének határidejét is
módosítani szükséges.

IV. Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy az I. pontban meghatározott Szerződés jelen
módosítással nem érintett pondai változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak
továbbá abban, hogy Vállalkoző és Megrendelő eredeti szerződésben vállalt jogai és
köte l e zetts é g e i e gy ebe kb en v álto zatlano k m aradnak.

2. Felek jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit értelme zték és ezt
követően j ó v áhagy őlag aláirták.

A jelen szerződés 4 db, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet
a szerződő felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegy ezőt jőváhagyőiag
aláírtak.
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