
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZODÉS 1. MÓDOsíTÁSA

1. SZERELÉSI KÖRZET [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ORSZÁGOS DIGITÁLIS

VÉTELÉNEK BIZTOsíTÁSA ÉRDEKÉBEN KIEGÉszíTO SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE]
TÁRGYÁBAN

Amely létrejött egyrészrol a

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2-
41; MÁKpénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017), képviseli: Dr. Harka Péter BÜV
foosztályvezeto Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésévei
mint megrendelo (továbbiakban: Megrendelo)

másrészrol a

DigitalRadio Kft. (cím: 1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 3. 11/1.;cégjegyzékszáma: Cg.:Ol-09-
899175, adószáma: 14332209-2-43 )
mint vállakozó (továbbiakban: Vállakozó)

a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1./ Felek rögzítik, hogy a Megrendelo, mint ajánlatkéro a közbeszerzésekrol szóló 2011. évi CVIII.
törvény alapján folytatta le a Digitális Átálláshoz kapcsolódó Ita közszolgálati médiaszolgáltatások
országos digitális vételének biztosítása érdekében kiegészíto szolgáltatások megrendelése" tárgyú
közbeszerzési eljárást, amelynek nyertese a Vállalkozó. A Vállalkozó feladata a közbeszerzési
eljárás során az ajánlattételi dokumentációban, illetoleg a közbeszerzési eljárásban közölt végleges
feltételekben (a továbbiakban együtt: közbeszerzési dokumentáció) meghatározott feladatok
ellátása a Vállalkozó benyújtott ajánlatában - ide értve adott esetben a Vállalkozó eljárás során
tett elso ajánlatát követo végleges ajánlatát is- (a továbbiakban: Ajánlat) foglaltak szerint.

Ezen elozmények alapján a Felek 2013. május hó 28. napján vállalkozási szerzodést kötöttek, amely
vállalkozási szerzodést a Felek közös megegyezéssel módosítanak a jelen Okiratban foglaltak szerint.

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Okiratban foglalt módosítások nem állnak ellentétben az
ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal.

2./ Felekmegállapodnak,hogy az ajánlattételi dokumentáció muszaki leírásának 1. számú mellékletét

képezo - így a Kbt. 124.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozási szerzodéshez tartozó - településlista

Felek közös megegyezésévei jelen szerzodésmódosítás 2. számú mellékletében meghatározott

településiistára módosul. Az eredeti településlista jelen szerzodésmódosítás 1. számú mellékletét
képezi.

3./ Felek rögzítik, hogya vállalkozási szerzodés jelen Okirattal nem módosított rendelkezései
változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
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4./ Jelen Okirat 4 (négy) eredeti példányban készült és 2 (két) számozott oldalból áll. Jelen Okiratot a

Felek elolvasásés értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezot, jóváhagyólag írták alá.

1. számú melléklet eredeti településlista
2. számú melléklet módosított településlista

Budapest, 2013. augusztus,,!f. "
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pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2013. augusztus" Ot"
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gazdaságiigazgató li"
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Vállalkozó
Digitalradio Kft.
Paál Ákos

ügyvezeto igazgató



1. számú melléklet

Eredeti településlista

1. ütem 1.körzet

Budapest

3/4

~~ ~\", 6cSkCLJ-.



2. számú melléklet

Módosított településlista

1. ütem 1.körzet
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Abony Nagykáta
Albertirsa Nagykorös
Budapest Nyársapát
Bugyi Ócsa
Cse mo Orbottyán
Dabas Örkény
Domaszék Pilis
Dömsöd Ráckeve
Dunaharaszti Sülysáp
Dunakeszi Szentmártonkáta
Erdokertes Szigethalom
Farrnos Szigetszentmiklós
Gödöllo Tápióbicske
Gyömro Tápiógyörgye
Jászkarajeno Tápiószele
Kartal Tápiószentmárton
Kiskunlacháza Tóalmás

Kocsér Tököl

Maglód Törte I
Monor Tura

ÚjsziIvás
Vác

Veresegyház


