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I. számú módosítás

P típ a Vdros Ö nkormúny zata
8500 Pápa, Fő u. 5.

Képl,iseli: dr Aldozó Tamás polgármester
Adószáma: 1 5'] 3 4 I'7 8-2- 19

Telefonszáma: 89/5 l 5-084
mint Megrendelő

Fém-művészeti Kít.
l 1 25 Budapest, Virányos uí 24. fsz. | .

Képviseli : Szalóc:i Gábor iigyve:eíő
Cégjegyzék száma: 0 1 -09-87 6095
Bankszámlaszáma: I 07000 7 9 - 42208909 - 5 l 1 0000 5

Adószáma: 1082223 4-2- 43

Telefonszáma: 00 36 1 3II 3524
mint (a továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen szerződő Fetelr között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
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1. A szerződés túrgya

Szerződő felek a 20l4.július 28-án kötött ,,rekonstruált csillárok és rekonstruált laternák bes:erzése a

,,Turis:tikai attrakciófejlesztés Pápán - A Pápai Esterhózy-kastély komplex, környe:etbaráí Üzemelíeíésí

lehetővé tevő ítjjáépítése és csalódbctrát szolgóltatásokkal nrténőfejleszlése" címíí, KDOP-2.1.]/A-09-2Í,
20 l 0-0002 a:onosítós:ánú projekt keretében" tárgyú vállalk ozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló

20ll. évi CVIII. tv. l32. § alapján azalábbiakszerintmódosítják.

A szerződés 2. és 5.2. poníjal az alábbiak szerint módosulnak:

2.i S:erződés hatálya

S:er:őrlő Felek a jelen s:er:ődést haíáro:oíí időíartalnra köíik. A jelen s:er:Ődés ct: aláfu'ásának

napján tép hatályba. ,4 teljesítés határideje: :

O Es:kö:ölcgyártása. 2014. október 3].

o Es:kö:ök les:állítása, elhelye:ése; a csillárkampók elhelye:ését követő l0- naP,

legkésőbb 20 l 5. január l 5.

A teljesítés hel.ye; Esterházy-kasíély (8500 Pápa, Fő tér l.)

vátlalko:ó 2 db rés:s:ómla és 1 db végszámla benyújtásóra jogouilt a Megrendelő által

i ga: olt t e lj e s íté st köy eí ően,

A: ]. rés:s:ámltt a modellezett csillárok és laternák Megrendelő részéről tÖrténő

elfogadásakor esedékes. Ósszege a yállalkozási díj 30%-a,

A 2. rés:s:ámla a csillárok és larernák legyórtásakor, összeszerelésekor esedékes. Öss=ege

a l,,óllalko:ási ctíj 65%-a, Váltalkozó a teljesítést tórolási nyilatko:aííal köteles iga:olni.

A végs:ámla a csillárok helys:ínre íörténő leszállítását és elhelyezését köyetijen esedékes.

Óss:ege a yáll.alko:ási díj 5%-a.
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2. A szerződésmódosítús indokai

A csillárok és laternák terrleinek és modelljeinek elkészültét követően lehetett pontosan meg}tatározní a

szükséges csillárkampók méretét és terhelhetőségét. A csillárkampók elhelyezése közbeszerzés

keretéúen valósul meg. A közbeszerzés folyamatban yal, a pótmunka közbeszerzés teljesítése

előrelátlratóan 2015.janrrár 5. A legyártott csillárok elhelyezése ezt követően valósulhat meg.

Ezen körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból

következtek be. Szerzódésmódosítás hiányában a vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne azálta|,hogY

rajta kívül álló okból nem tud határidőben eleget tenni a szerződéses kötelezettségének.

A számlázási titem módosítását az indokolja, hogy a vállalkozó részéről olyan részteljesítés történik,

arnelynek ellenértéke a részteljesítéssel egyidejűteg megilleti a vállalkozót, ha ennek ellenértékét is csak

a végszámlával tudná elszámolni a váilalkozó, az a lényeges jogos érdekét sértené.

3. Egyéb rendelkezéseh

l. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

2. Je1en szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös éltelmezés után, mint kinYilvánított

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvahagyólag a|áítták.

Pápa,2014. október 28
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