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Megállapodás

Adásvételi szerződés módosításáról

mely létrejött egyrészről,

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Székhelye; 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Cégjegyzékszáma: 01-09-466332
Adószáma; 12109584-2-42,
Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető, ónálló cégjegyzési jogkörrel

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel;

- a továbbiakban: Vevő - FŐKÉTÜSZ KFT

másrészről az
JSőZZs, iktató BÉLYEGZŐ

2KT/ATÖ.SZÁM: fp/3-pfcr//A/-
H+H Uniform Kft.
Székhely: 8200 Veszprém. Házgyári u. 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-502260
Adószám: 11335571-2-19
Képviseli: Horváth István ügyvezető, önálló cégjegyzési jogköi
- a továbbiakban: Eladó -
- a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek -

Dátum: 2020 DEC 18.

Szervezeíi egység " .... "~f
megnevezése:
r^YINTÉZÖ: —
Melléklet; db Irattári ~ ~
________ tételszám;

1. Felek rögzítik, hogy 2020. október 02. napján, FO/JOG/161-30/2020 számon, 
Munkaruha beszerzés tárgyú adásvételi szerződést kötöttek.

2. Az első pontban hivatkozott szerződés alapjául szolgáló beszerzési eljárásban 
alkalmazott műszaki leírás elkészítése és a méretfelvételi eljárás között több hónap 
telt el. Aminek során a munkaruha beszerzéssel érintett fizikai állományú dolgozók 
száma folyamatosan változott, ezért a pályázati ajánlati adatlapon feltüntetett és a 
ténylegesen szükséges munkaruha darabszám között eltérés keletezett (a 
darabszám eltérés nem érinti a szerződésben rögzített munkaruha tételek 
egységárát). Mindennek következtében a Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés
3.1. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

3.

a Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (három)

A jelen megállapodásban hivatkozott megbízási szerződés nem érintett részei 
változatlan tartalommal érvényesek.

„A Jelen szerződés alapján a leszállítandó teljes mennyiség ellenértéke 3.576.000, - 
Ft + ÁFA, azaz hárommillió-ötszázhétvenhatezer forint + ÁFA”

Felek 
eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás eredeti, aláírt 
példányaiból 2 (kettő) a Vevőt, 1 (egy) az Eladót illeti.
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egységárát). Mindennek következteben a Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés
3.1. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
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