
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓOBS
II. számú módosítás

amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5., képviseletében: dr.
ÁldozO Tamás polgármester, bankszámlaszám; OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-1028000'7:
adőszám: 1 57 3 4 1 7 8 -2- |9) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről DFT-Hungária Kft. (székhelye:. l065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ilt 5.1/z emelet; képviseletében:
Pablényi Attila ügyvezető bankszámlaszám: 10300002-202465'72-00003285; adőszám: 12674532-2-42) a
továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alulírott he|yen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés íúrgya

1. Szerződő fe|ek a 2013. július l2.-én kötött. Pápa Város Onkormányzatának részére nyilvánosság
biztosítása, turisztikai marketingtevékenység ellátása, honlap-készítés, valaminí helyiségtáblák beszerzése,
infokommunikációs akadálymentesítés a ,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán A Pápai Esíerházy-
kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szcllgáltatásokkal
töríénő fejlesztése" című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-20l0-0002 azonosító számú projektben a kapcsolódó
pályázati útmutatók, arculati kéziköryu előírásaival összhangban megnev9zésű válIalkozási szerződésiiket
aközbeszerzésekről szőIó 20l l. évi CVIII. tv. l32. § alapján az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés 5.2. pontja az a|ábbiak szerint módosul:

5.2., Vállalkozó l db részszámla és l db végszámla benyujtására jogosttlt az alábbiak szerint:

l. számú részszámla: 5}'%-os tef esítést követően

Végszámla : l 00'%-os telj es ítést követően

Vállalkozó köteles számlái mellé a szerződés mellékletének megí'elelő tételes számlaósszesítőt
becsatolni.

A szerződés melléklete módosul.

A módosított melléklet je|en szerződésmódosítás melléklete.

2. A szerződésmódosíítis indokai

A kivite|ezés során pótmunkák elvégzésének szükségessége merült fel, ami a ,,Turisztikai
attrakciófejlesztés Pápán - A Pápai Esíerházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő
újjőépítése és családbarát szolgáltaíásokkal történő fejlesztése" című, KDOP-2.1,1lA-09-2f-20l0-0002
-azonosító számú projekt támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé. A disszeminációs, a
marketing és az eszközbeszerzési feladatokat a projekt időbeli ütemezésével összhangban szükséges
elvégezni.

3. Egyéb rendelkezések

A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értel után, mint kinyi|vánított
akaratukka| m inde nben me ge gyezőt, j óváhagyó l ag aláillrák.

Pápa,2014, április l.
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