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Amely l6trejott egyft.szrSl a

Mhttai Gy6gyint6zet
sz6khely: 3233 M6:r:ahdza 7 1 51' hrsz';
k6pvisel5: Dt Urb6n L6szI6Phd.,
mint megrendel5 (a tov6bbiakban, mint Megrendel6),

m6sr6.szr6l a(z)

E-Consult 2000 Kft.
sz6khely: 1097 Budapest, Dr6gely u. 13. V.em. 17.

k6pvisel5: Dr. Lakatos Judit tigryezet6
Cg.: 01-09-986484
mint v6llalkoz6 (a tov6bbiakban, mint Yilllalkozo)

kozott (a tov6bbiakban egyiitt Felek) az abilrott napon 6s helyen az alilbbi felt6telek szerint,

A. Pteambulum

1. Jelen villalkoz6si szerz6d1s m6dosit6s (a tov6bbiakban M6dosit6s) Megtendel6 6ltal a

kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2071. 6vi CVIII. torv6ny (a tov6bbiakban Kbt.) III. r6sze alapiiln

,,Sv6ici-Magyar Egyiittmrikod6si program (6. priorit6si terii{et) 2. fordul6idnak ,,Gy6gft6
r6gi6k" SH/6/4 szim:iu projekt keret6ben turisztikai informatikai rendszetek l6ftehoz6sa"

tfugyban a Kbt. 122. S (7) bekezd6s a) pontja szerinti hirdetm6ny kozz6t6tele n6lkiili
t6rgyalisos kozbeszerz6si ehjfu|.s (a tov6bbiakban El1fu6.s) eredm6nyek6nt, ^z F'lifuis
Aj6nlatk6r6je, mint Megrendel5 6s az F,ljir6,son nyertes Aj6nlattev5, mint Y6llzlkoz6 kozott
l6rejott, 6s 2073. okt6ber 37-6n a Felek ilJrcal al6rt v6llalkoz6si szetz6d6.s (a tov6bbiakban

Szerz5d6s) m6dosit6sira lottl6tte a Felek kozott., a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en.

2. A M6dosit6s indoka - a Kbt. 132. $-val osszhangban -,
. hogy Megrendel5 marketing tirgyttkozbeszerzlse 2074 febru6r16ban kenil lebonyolit6sra,

mely elj6t6s (a tov6bbiakban Kapcsol6d6 eljdrds) eredm6nyeklnt szerz6d6skcit6sekre

el6rel6that6lag 2074 febru6tlilban keriil sot, amely szetz6d6s teljesit6s6re ajdnlattev6knek

tov6bbi 90 nap 6ll rendelkezlsre. Az informatikai Szerz6d6s egy r6sz6nek - fenti
szetz6d6.s6hez kot5d6- teljesit6se nem lehets6ges a ptojekt 6s a tervezett honlap arculati

elemeinek meghatilrozdsa, valamint ugyanezen Kapcsol6d6 eljilrls eredm6nyek6nt
ldtrehozand6 marketing kommunik6ci6s terv teljesit6se n6lkiil. Ezek hiilnyiban a

Szerz6d6s t6rgyilt k6pez6 honlap 6s a Szerz6d6s targyit k6pez6 e-marketing megoldisok
biztosit6sa nem k6szithet6 el, ez6rt sziiks6ges a Szen6d6.s szetinti teljesit6si hat6id6
m6dositisa.

3. Felek a szerzSd|.s m6dosit6s6t elfogadj6k, 6s kijelentik, hogy a jelen M6dosit6s a Kbt. 132. S-

6t nem s6rti.

B. M6dositis

1. A fentiek alapjin a Felek aSzerzodest az al6bbiak szerint m6dositjrlk.

2. A Szerz6d6s jelenleg hat6lyos E. 2. pontja helydbe az alihbi rendelkez6s l6p:
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,Jelen szerzdd(\sben meghatdrozott feladatok teljesitdsdnek hatdrideje: 2014. mdius 30."

A Szerzod6s jelen M6dosftrissal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlan tartalommal

hat6lyban maradnak.

A jelen M6dosit6s az alfuirhshnak napjrln l6p hat6lyba.

Jelen n6gy eredeti p6ldrinyban k6sziilt M6dosit6st a Felek elolvasSs 6s k<izcis 6rtelmez6st

k<jvet6en, mint akaratukkal megegy ezot irttk al6.
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5.
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