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2. számű módosítása

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.
Képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Adószáma: 1 57 3 4I7 8-2-19
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 11748045-
l5429410-10280007
mint: Megrendelő,

Boroszlán Epítő-SzolgáItató-Terv ező Zrt.
,, Székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. l.

Képviseli : Yörös Laszló vezérigazgató
Cégegyzék száma: 1 9- 1 0-500' 1 Í
Bankszámla száma: 7 3200196-1 t20 1298
Adő száma: l 2 487 7 1 2 -2 - I g
Telefonszám : 89 / 3 13 -9 02
mint: vóllalkozó

között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgla
1' Szerződő Felek a ,,Turisáikai attrakciófej1g1aés Pápán - }.|áp,ui Esterházy-kastély komplex,kÖrnYezetbarát Üzemeltetést lehetővé tevő űjjáépítésets csaláouarat ,;;lg;í;;árokka1 történő &_lesáése" című, KDOP-2"1"1lL,09,2f,2uő:0o'oz urono.itőszámű projekthez kapcsolódó vízikÖzműhálőzat kivitelezéSe" megnevezésű munk ára 20|3-,-szeptembei 16--án kötött és 2013. szep_tember 27-énmődosított váualiozási szerződésüket aközbeszerzesekről szőIő 2011. évi CVil.tv. (Kbt.) 132. § alapján módosídák.

2, A vállalkoz ási szerződés 5,2, pontja az alábbiakszerint módosul.

5'2'Á számla kifizetése a szerződésszerű teljesítés műszaki ellenőr általi igazolását követően köz_vetlen szállítói kifizetéssel tórténik. Úegrendela i i*ry2ye,n tiy"sitiriat számított leg_feljebb l5 naPos átutalással Vállalkozi73zoolgd-iiz0]2gB számú"tirűraaajara kömet_lentl teljesíti Y alott szómla sajátforrás részét és ezzel ee1 i/őben kifizetési kérelmet nyújtbe a KÖzreműködő Szervezet teÍa 1 támogatás fotyaritariZrdekébená soúzol t, (ilI. 23.)Korm, rendelet 14. § fig,,elembe vételével.

2. A szerződésmódosítds indokai

3, A kivitelezés megkezdéiét követően az a.lábbiakadályok merültek fel melyek miatt a szerződés

ffi:ffl'teljesítése 
érdekében a támogatás utófinansáor,í* h.ly" tt szatitái rtnanszírozásra kell

PáPa Város Ö*?TÍ'rzala kÖltségvetése bevételéi között szereplő iparűzési adó jelentős hánya_dát befizető PáPai HÚs 19i3 Kft. zÖt:.;ttius 
? _91 

..őá;1,,irá. i.*i kérelmet nyujiott be a Veszp_rémi TÖrvénYszékhez, A Törvénvszék a_csőderjanas rerárytat ását végzésben ekóndelte, vagyon_felÜgYelőként a Nemzeti Reorganizációs NonprJfit Kft;jj;lte ki. A csődeljrárás céIja az,hog1.. azadós fizetési haladékot kaPjon, és ennek időártamaututt Á"gurálja a megoldást arra, hogy fize_tőképességét helyreállítsa éi ennek erdekeben crá;gö;öJt tos.on.
A csődegyezségről szőlő árgyalások alapján a
nek rendezése 2013-20la. év6en nem várirató

Pápai Hús 1913. Kft...''cs.a.'' gazdasági helyzeté-
oly módon, hogy az Önkormrányzat Űe fennáltó



kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudjon terrni- Illetve a csődegyezség kapcsrán vrárható
olyan helyzet kialakulása, melynek követkeáében az Önkormányzatköveteléseinek jelentős része
egyáltalánnem, vary csak több éves részletfizetés keretében kerülhet kielégítésre.

3. Egyéb rendelkezések

4. , A szerződés itt nem érintett pontjai változat|anul érvényben maradnak.

5. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvaní-
tott akaratukkal mindenben megegyez őt, jőv éhagyő|ag alátrták.

3@R@%ru zm,"

gazdasági osúá|yv ezető

Pápa,2013. december 9.

Jogi ellenjegyzés:

""*,Pápa,2013. december 9.
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8500 Pápa, Aradí u. 1

vállalkozó
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kanozsainé dr. p


