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MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (cím: 1121 Budapest, Költő utca 21.;
számlázási cím: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy; adószám: 15325763-2-11; képviseli: Füri András
igazgató)
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről Vörös József Ügyvédi Iroda
19152112-2-41; számlavezető pénzintézet:
00000015-91590017; tel: 06 (1) 785-8353,
Dr. Vörös József ügyvéd )‘ mint megbízott

(1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. 11111 1., adószám:
UniCredit Bank Hungary Zrt., bankszámlaszám: 10918001fax: 06 (1) 784-71-26, e-mail: iroda@drvoros.hu, képviseli:
(továbbiakban: Megbízott),

Megbízó és Megbízott a továbbiakban jelen szerződésben együttesen: Felek
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
I. Felek közös akarattal módosítják a közöttük 2015. október 26. napján létrejött és 2016. október 17én, 2017. október 17-én valamint 2019. június 14-én módosított megbízási keretszerződésüket.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2015. október 26. napján létrejött megbízási
keretszerződés Ill. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

.‚Felek jelen szerződést 2019. december 31-ig terjedő határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés
alapján a Megbízott ezen időtartamon belül felmerülő beszerzési igények esetén jár el. Felek az egyes
eseti megrendelésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítésre kerül különösen az adott
közbeszerzési eljárás tárgya, tervezett ütemezése, valamint a megbízási díj pontos összege és a bevont
alvállalkozó. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés hatálya alatt megrendelt, de a határozott időtartam
lejárta előtt le nem zárult eljárások tekintetében azok lezárultáig, illetve az azokra eső megbízási díj
kiegyen I ítéséig Felek jelen szerződésben rögzített feltételeket tekintik irányadónak, Felek jelen
szerződésben rögzített jogok illetik és kötelezettségek terhelik.”

III. Felek megállapodnak abban, hogy a 2015. október 26. napján létrejött, többször módosított
megbízási keretszerződésük többi pontja változatlan marad, azokat magukra nézve a továbbiakban is
kötelezőnek ismerik el.

IV. Jelen megbízási keretszerződés módosításban foglaltak az aláírásának napján válnak érvényessé és
hatályossá.

V. Felek jelen (2) két oldalból és (5) Öt pontból álló megbízási keretszerződés módosítást elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá, azzal,
hogy a jelen megbízási keretszerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon
hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest, 2019. október 08.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
képviseli: Fürj András igazgató

‘örös József

Pénzügyi ellenjegyzés:

Talló Éva
mb. gazdasági igazgatóhelyettes
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzüg) i ellen jeg3 zés időpontja:
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