
ADÁSVET ELI KERET S Zrl.ZŐDÉ,S
1, szárnűmódosítása

Mely létrejött egyrésztőI a

B alatoni Halgazdálkodási Nonptofit Ztt.

Székhelye: Siófok, Horgony utca 1.

Szánlaszám 1,0403923-5051,5657 -52531004
Adőszám: 1,4830312-2-1,4

I(épviseü: Szán Zso\tvezéigazgatő
mint Vevő (a továbbiakban: Vevó)

és az Lgto-Balaton Kft.

Székhelye: 8625 SzőIád. Öszöü űt27 /4.
Számlaszám: MI{B Bank 10300002-10585202-4902001,3
Cégegyzékszárn: 14-09-305055
Adószám: 12862937-2-14
I(épviseü: Bolla Sándor
a továbbiakban: Eladó (a továbbiakban: Eladó, együttesen: Felek)

között az a|ultott napon és helyen az alábbi feltételek szelint:

1. Előzmények

1,1, Felek megállapíqák, hogy Megtendelő 2017. júüus 1,8. napján akőzbeszetzésektőI szőIő 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: I{bt.) Harmaük íésze, 113. § szerinti kőzbeszetzési
e|játást indított ,,Takarmárytbú7a / Titikálá besry@se 20/ 7." elnevezésű átabeszerzése
megvalósítása tánt. Az eljátás nyeítese a EIadő, mint nyettes ajánlattevó lett, így Felek 201,7.

szeptember 4-én Adásvéteü ketets zerződést kötöttek a tátgyt kőzbeszerzési eljátás tárgyát
kép ez ő takarmánybűza / tnúkáIé adásv éteLéte.

1,.2. A szetződés alátrását (2017. julius 18.) követően után a Vevőnél váItozást állt be: a szetződés
23 pontla szerint megjelölt tőgazdaságokon és halastavakon feliil további halastó kerirlt vissza
a kezelése kötébe, amelyen haltermelési tevékenységet kíván folytatni:

Yarászlői tőgazdaság Somogysimonyi és YatászLő községek külterületén helyezkedik el. A
gazdaság központja Patihíd puszta, amely Pat és Yarászlő településektől közúton egyaránt
megközelíthető.

A fenti tőgazdaságvonatkozásában a haszonbédeú szetződést 2017.12.23. napjával a Vevő és

a Haszonbérlők (aúszlőitőgazdaságbaszonbétleti jogosultjai) megszüntették.

A fenti halastő/tőgazdaság kezelése és hasznáIatba vétele megnóveli a Yevő
takarmánybűza/ttitlká|é adásvéteIére (a halak takarmányozására, etetésére) vonatkozó igényét
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2.1,.

és kötelezettségét, mely igy meghaladja a megjelölt kőzbeszetzési e\járásban lekötött
mennyiséget (1000 tonna) hozzávetőIeEesen 200 tonna mennyiséggel.

1 .3. A Felek között léttejótt Adásvételi keretszetződés módosítása váIt szükségessé , így u I(bt. 141 .

§ (4) bekezdésének c) pontja értelmében - új közbeszetzési eljátás lefolytatása nélkül _ a Felek a
szetződést módosítják közös megegyezéssel, tekintette| arra,hogy az 1.2 pontban tészletezett
váItozást a Vevő a kellő gondossággal elláwa nem látta eIőte, a módosítás nemváltoztatja meg
a szetződés áItalános jeliegét, és az ellenétték növekedése nem én eI az etedeti szerződéses
étték 50o/o-át.

2. Módosítások

Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben tészletezett alapszerződésik 1,. számú
mellékletének ,,Beszetzési mennyiségek pontja helyébe - közös megegyezéssel - az alábbiak
lépnek:

,,B es z erzésí mennyis égek:
Osszmennyiség: 1000 tonna
Ebből
1000 tonna tíitikáié, vagy takatmánybűza. (Ajánlatkérő a két tetméket egyenértékűnek
tekinti.)"

helyett:

,,B eszerz ési mennyis égek:
Összmennyiség: 1200 tonna
Ebből
1200 tonna tíitlkáIé, vagy takatmánybűza. (Ajánlatkétő a két terméket egyenértékűnek
tekinti.)"

2.2. Az alapszerződés 3.3 száműpontla az alabbiak szetint váItozfl<:

,Jelen ketetszetződés alapjánYevő által leadott eseti megtendelések összértéke nem haladhatja
meg a nettó 45.000.000 forintot, azaz a negywenöt-miüó forintot ennek következtébel a 2. sz.
mellékletben szeteplő o/o-os eltérés alaplán megállapított végleges egységár nem haladh^g^ rneg
a 45.000,- Ftf tonna éttéket."

helyett:

,Jelen kerctszeíződés alapjánYevő áItaI leadott eseti megtendelések összétéke nem haladhatja
meg a nettó 54.000.000 forinto\ azaz a ötvennégy-millió fodntot ennek következtéb en a 2. sz.
mellékletben szereplő 7o-os eltérés aLapján megállapított végleges egységár nem haladhala meg
a 45.000,- Ftf tonna éttéket."

3. Egyéb rendelkezések
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3.1.

3,2.

J.J.

3.4.

trelek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben részletezett alapszerződésüket
egyebekben nem módositlák, a szeuődés jelen módosítással nem édntett pontjai váItozat)anli,
érwényesek.

A szerződés módosításához mindkettő fél, így a Vevő és a Eladó ís hozzálátult, alafuásával
egyetét és magára nézve kötelezőnek ismed el.

Vevő nyilatkozik, hogy jelen szetződésmódosítás összhangban ál7aI{bt, szerződésmódosításra
vonatkozŐ,kőzbeszetzési eljátás meginűtásakor,2017. júüus 18. napjánhatályos előttásaíval.

Jelen szetződésmódosítás a felek áItaI tőtént alátrás napján lép életbe. Készii{t négy (4) datab
egymással teljesen megegyező példányban. Felek jelen szetződésmódosítást - elolvasás és
ételmezés atán - mint akatatuknak mindenben mege gyezőt, 1őváhagyőIag alatták,

I(elt: Siófok,201,8. február 23,
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