
ALEXY ES TSA RT zÁNxa xözsÉ,c ör,won1,IÁNyzlr,t
8251 Zánka, Iskola u, 11,

MegbíZó

digitális térképpel együtt, valarnit a
amrrrlástani vizsgálatot végző ezen

A Megbízó és a Ten-ező 2016.10.19-én me8kötött tefl/ezési szerződést köZös akalattal
az alapszerződésben foglalt engedélyezési eljárás előtt elkészítendó doLumentációk
elkészítéseként szükséges nredermunkák eltolódása a Szevődő t'elek közös akamttal aZ
alapszeIződést határidők vonatkozásában az alapszerződésben rneghatározott díjak
változatlanul hagyása mellett nódosítják,

Módosítás indoka: Az Alexy éS Tsa Bt., mint vízikőzlekedési létesítlrrén},i te§ező
elkészítette a létesítési engedélyezési terveket, Az engedélyezési eljárás lefolytatásához
az elóíIások és lendeletek alapjáu egyéb feladatokat kell elvégeztetni.
Az áIanrlástani vizsgálathoz mederfelmérést kell végezni. valanint medemintát kell
veruri és azt eleneztetni. A mederben a munkák hosszú időn át netn volt végezhetó. íg!,
a szerződésbcn e]őIevetített határidők nern voltak tafihatók, Az alap áramlástani
vizsgálat után végeáető az clőZetes vizsgálat a kömyezetvédelmi szenpontok
vizsgálatával ,

A nederfelmérés 2x2 km-en negtöfiént a
fenékminta Yétele arrnak elenzésével. Az
alapadatokkal tudja elkészíteni a modelljét.

A módositások vastag betúkkel és §Zámokkal kiemelve.

AlaDszeződés pQ4iai!4Llillqzása alapszelződési sorlend §Zednt:

ad 3. A telie§íté§i határidő:
várható véghatáridő: Megrendelőnek kiviteli tervátadá§

Résáatáridők:
3, 1. Áramlástani vizsgálat készíttetése

iszapminta vételle] é5 mederfelméréssel
3,2. Változási vIízrajz készíttetése
3,3. Meder vagyonkezelőhöz benyújtá§ (változási

vázrajz záradékolás fiiggvénye)
3.4. Előzetes vizsgálat készitt€tés
3.5. Natura 2000 hatásbecslés
3,6, Geológiai §zakYélemény (Bányakapitányságra)

2017. november.20.

2017.03.15.

2017.04.05.

20,17.04.20.
2017.03,3I.
2017.03.31.
2017 ,(l4 ,15,

kiviteli teruek elkészítése tárg},i teNezési szerződéshez
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3.7. Környezefvédelmi előzetes viz§gálatra benyújtá§ 2017.04.05.
3.8,Vízjogilétesítésiengedélyezésrebenyújtás 2011.06,25.

(kömyezetvédelmi határozat/végzés fliggvénye)
3.9.Hajózásiléte§itésiengedélyezé§rebenyújtás 2017.09,15.
3.10. Kiviteli ten,készíté§e (1 hónap párhuzamosan

a hajózási engedélyezési eljárással) teTr'.szállítás
hajózási engedél}t követő 5 nap 2017.11.20.

ad, 4.2,/ Elszámolás az alapszerzódés (9, pont) részletes díjszámításban meghatalozottak szeriít
töfiénik. az alábbi részszámlázással :

I. Rész-számla 9,A 100 %-a és B, E po tok 60 o/o-a

fiZetési határidő: 2017,03.05. 3.] 20.000,- Ft + ÁFA
II. Rész-számla 9. B és E pontok 40 %-a, C,D,F,G pontok 100 %_a

íizetési határidő: 20t7.03.25, 2.330,o0o,- Ft + ÁFA
III. Rész-számla 9.H pont 100 %-a

fizetési határidő: 2017,06.30. 3E0.000,- Ft + ÁFA
Végszámla a kiviteli tervleadást követően 9. J pont 100 %-a

fiZetési hatáddő: 2017.11.25. 2.120,000.- Ft + ÁFA

A lent megielölt pontok kivételével aZ alapszevődés egyéb pontjai továbbra is
énrényben maradnak.

Siófok.2017,02.24,

MEGRENDF.Ló: TERVEZÓ:


