
I. szÁMú uÁtnaurozÁs t szn nz őnÉ sptóo osírÁs

Pápa, Varos Önkormányzata ( székhelye 8500 Pápa, Fő u. 5., képviseletében dr. Áldozó

Tamás polgármester, bankszámlaszéma: II748045-I54294I0-rc270008; adőszétma;

I 57 3 4I1 8-2- 1 9) a továbbiakban mint Megrendelő,

Másrészről a VEMEV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető. ( Székhelye:

8200 Veszprém, Pillér u. 11. képviselője: Szücs István ügyvezető ÍgazgatŐ,

cégegyzékszáma: 19-09-500236; bankszámlaszáma; Raiffeisen Bank Zft. 12082001-

O0IL6452-04100006, adőszáma: 10578863-2-19), Swietelsky Magyarország Kft.

konzorcium tagja ( Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. Képviseli

Bognar Á.paa ügyvezető, Kostenszkyné Böszörményi Irén gazdaságí igazgató, Cégjegyzék

szélma; 01-09_897738, Bankszámla száma: ING Bank 13700016-0662300I-00000000,

Adószáma: 14300327-2-44) a továbbiakban mint Vállalkozó között Vállalkozói szerződés

jött létre

a ,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pópún - A pópai Esterhd4y-kastély komplex, környezetbardt

üzemeltetést lehetővé tevő újjóépítése és családbarót szolgáltatásokkal történő fejlesztése" tdrgtú

KDOP-2.1.1/A-09-2í-2010-0002. azonosító szómú projekt keretében az építési munkdk elvégzését, (I.

sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. Óltal készített

temek szerint) 2013.áprilís 08-dn.

A kivitelezési munkák megkezdését megelőző régészeti, falkutatási illetve festéskutatási

munkak elhuzódása miatt az I. sz. rész-számla műszaki tartalma a szerződés szerinti

hataridőre nem teljesíthető, ezért apénzügyi és műszaki ütemterv módosítása szükséges.

A pénzügyi ütemterv az a|ábbíak szerint módosul.

1. sz. részszámlaösszege: 248.000.000,- Ft (nettó szerződéses érték 27 oÁ-át elérő
megvalósult teljesítés esetén) (előlegszámla összegével csökkentve 238.000.000,- Ft)

Esedékessége:

2. sz. részszámla összege:
Esedékessége:

3. sz. részszámla összege:
Esedékessége:

2013. augusztus 09.

I43.533.243,- Ft
Nettó szerződéses érték érték
megvalósult telj esítés esetén)

I43.533.243,- Ft
Nettó szerződéses értók érték
megvalósult telj esítés esetén)

42,4595 %-át elérő

58,0248 %-át elérő



4. sz. részszámla összege:
Esedékessége:

sz, részszámia összeqe:
Esedékessége:

143.533.243,- Ft
Nettó szerződéses érték érték 73,5902 %-át
megvalósult telj esítés esetén

143.533.242,-Ft
Nettó szerződéses érték érték 89,1555 %-át
megvalósult telj esítés esetén

zeLőe

elérő

elérő

).

Végszámla összege:
Esedékessége:

100.000.000,- Ft + 46.106.649,-Ft, azaz 146.706.649,-Ft
2013. november 9.

A módosított műszaki ütemterv a szerződésmódosítás L sz. melléklete.

A vállalkozásj szerződés itt nem érinteii pontjai váitozatianul érvényben maradnak.

Veszprém, 2)I3.június 26.
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