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(I. sz. részfeladat)

II. számú módosítás

ame ly létrejött egyrész,öl: Pápa Város Önkormányzata
Székhelye: 8500 Pápa. Fő u. 5.
Képr,iseli: Dr. ÁHozó Tamás polgrirmester
Adószáma: 15734L78-2-I9
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja l 1748045-154294l0- 10280007

továbbiakban, nrint: Megrendelő,

rnásrészről: YEN{ÉV-SZER Épitő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető
Székhelye: 8200 Veszprenr, Pillér u. l l,
Képviseli: Szücs Istv,án ügyvezető igazgatő
Cégiegyzék száma: l9-09-500236
Bankszámlaszárna: Raiffeisen Bank Zft . l 208200 1-00 1 1 645?-04i 00006
Adószáma: 10578863-2-19

Srvietelsky Magyaro rszá g Kft . konzorcium ta gj a
Székhelye: 1 l 17 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5, ern
Képviseii: Bognár Árpáci ügvvezető és Kostenszkyné Böszörnrényi irérr

gazdasági ígazgató
Cégiegyzék száma: 0 i-09-897738
Bankszámlaszáma: ING Bank 1 370001 ó-06623001-00000000
Adószáma: 14300327-244

tstábbiilibatl mint yáltnlhgní kt]rön

I. A suúd& űrgla
1. Szerződő felek a 2013. április 8.-an kötött, a ,.Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - Á pápai Esterhá4,-

kastély komples, körrtyezetbaráI ii:enlelíetést lehetővé tevő újjóépítése és családbarát szolgóítutásokkll
íörténő.fbjles;tése" tárgyű KDOP-2.1.1iA-09-2f-2010-0002. azonosító sámú projekt keretében elvégzendő
építési mrmkákra (L sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt.
áital készített terv,ek szerint) vonatkozó vállalkozasi szerződésüket aközbeszerzésekről szóló 2011. évi
CWIL tv. 132. § atapján az alábbiak szerint nródosi§ák:

2. A szerződés 4. és 5.1. pontjai az alábbiak szerint módosrrlnak:

4., Szercődé.s reljesítési határidői:

S:erő dés l elj es ít és ének m e gkezdés e :

Szetződéskötéssel eg,idejiileg. a;a: 20] 3. ápilb 8.

Teljesítési határidő a Helviségk)nlv* s:erinti l.].07, 1.2.08, 2.1.10, 2.1.]!,
2.I.]2. 2.I.13, 2.1.I4 helyiségek eseíében (helyiségek átadása lt{egrendelő
szőnara (Társvállalkozó munkay,égzéséhez sziikséges feltételek
b i:to s í tás áv al ) ha szn ála í ra a l ka lmas ál l apoí b an ) :

20}4..febtltár I5.

Teljesítési határidő a He|;kégkinlv .szerinti 1.I.I0, I.2.01, I.2.02, I.2.03.
I.2.10, 2.2.I3 és 2.2,I4 helyiségek esetében űelyir6rrU átaűsa L{egrendelő
számára (Iárstállalkozó munkavégzéséhe; s:ükséges .feltételek
b iztos írásával) has:nólatra all;a!nas állapotban) :

20I4. febnlár 28.

Teljesítési határidő a többi helyiség esetében (műszaki áladás-átvéíeli
eljárós megkezdése):

20]4. március ]4.

4.1. Yállalkazó a íeljesítési határidőkhöz vis:on_v-ítotífelróhaló késedelem eseíén kísedelmi kötbért
köteles fzetni.



4.2, A késedeltni kötbér mérték a végszámla íekinletében: 1.0a0.000.- Ft/naptati nap.a 2. poníbarr
rőgzÍíett teljesítési határidők tekintetében:500.00a,- Ftinaptári nap, a netíó vállalkozási díjra
veíítve, melvet líegrendelő a Yállalkozóval s:emben érvénvesííheí. Á késedelmi kijtbér összegét
Megl,endelő jogosul t Yállalkozó szám lój ából levonni.

Yállalko:ó 5 db részszámlát és 1 db végszámlút nyújthat be iga:olt teljesííést kivetóen,

Előlegszánllaösszege: ]0.000,000,-Ft
Esedékassége: 2013. április 16,

(Az előleg.számla összage moc, a íeljes ellens:olgáltatas 59ó-nak megfelelő öss:eg, de
legíbljebb ]() nillió Ft Ieheí.1

Az előlegs:ámla az I. számú részszántla óss:egéből kerül leyonásra.

Előleg igénylése esetén a: előleg nvítjtásúnak feltétele a: előleg összegével megegl,e:ő, a
közbeszerzésről szóIó 20ll. évi Clil, tt,. ]26, § (6) beke;dés a) pontja s:eriníi valamelv
bi:tosítéki fornta rendelkezésre bocsútása a s--et--ődéskötéssel eg,ijgjfi|gg.

l. sz. rés:s:átnla összege.
2 j8.000.000,- Ft)

2 4 8. 0a0.0 00, - F t 1elő l e gszánt l a ö s szegév el cs ökkettv e

Esedékessége: tanalékkerer nélküli neító szeződéses érték 26,8942o/o-át elérő megvalósult
teljesités esetén

2. s=. részszánlla összege ]43.533.343.- Ft
Esedékessége: tartalékkeret nélkűli nettó s=erődt*es érték 42,4595 %rát elérő megvalósutí
teljesírés esetén

-1. s:. rés:számla öss:ege: 14_3.5JJ.243,_ p,,

Esedéltessége: íanatékkerer nélkijlí neríó szerződéses érték 58,0248 o/rát elérő megvalósutt
teliesírés eserén 20I3. december 5-éí kót,etően

4. s:. ré,szszámla összege: l43.533.243.- Ft
Esedéltessége: furralékkeret nélküli netró szerződáses érték 73,5902 o/eát elérő nlegvalósull
teliesítés eselén 2013. december I 5-ét követően

5. sz. részszámla összege: l4j.533.J42,- Ft
Esedékessége: tartalékkereí nélkijli netíó szerződéses érrék 89,1 555 7rár eiérő megvalósztlt
teljesítés eseíén

Végszámla összege: l00.000.000,- Fí + 46.I0ő.649,- Ft, azaz I46.106.ő49,- Fl
E s e dé ke s s é g e : s i ke r es n ií s z a ki á t a d á s - án, á e l i e tj á r á s l e :á r ás á t kö,- e t ő e n

A módosított múszaki iitemterv jelen szerzödésmódosítás 1. sz. melléklete,

2. A szerződésmódosítás índokaí

A kivitelezés rnegkezdését követöen az alábbi akadályok mer§ltek fei melyek miatt a befejezési hataridó
nem tartható.

A 2013. április 8.-án megtaíiott munkaterület átadás-áiv-ételi eljárást követöen 20i3. április 17,-én tar-tott
belyszíni bejáráson a Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökség,edelmi Hivatala képviselöje a
kerabban elvégzett épüe&utatásokon felül további régészeti, faikutatasi, valamint falfestés kutatási
munkák elvégzését rendelte el, A régészeti, fal- és falfestés kuatási munkák a kutatási engedéiyek kiadását
kól'etóen 20i3, május 28,-án kezdódtek. A kutatási mrrukik ideje alatt az épúletben csak a padozat és
r'álaszfal bontási munkák végzése volt engedélyezett. Az épüet belsö kivitelezési muulüii a kutaási
murrlcák befejezését követóen a módosításokkal nem érintett tenileteken a fiildszinti részen 20l3. július
29.,én, az erneleti részen 2013. augusztus 8.-án kezdódhettek. Ezek 4 hónap elmaradást eredményeztek a
kivitelezés ütemében.

A homiokzati munkák nregkezdését követően r,ált láthatóvc hogy a feltételezetí 5-25% közőtti
valiolatjavítások helyett a felúletek 60Yo-ban új vakolatokat kell készíteni, a megmaradó javítandó felületek
pedig repedezettek. Tervezői - Megrendelői - Örökségvédelmi egyeztetést követóen döntés saiietett, hogy
a felület egységesítesere egy simító réteg felhordása szükséges a homlokzat fe}ületén

2013. augusztus l5,-én a Veszprérni Járási Hivatai Jarási Epítésügyi és Örökségr,édelmi Hivatala
résn,ételével tartott helyszíni egyeztetés a kutaasi eredmények alapján az alihbi megállapíásokat tette:

- A kuta&isok során előkenilt a Nyugati szárny kapuá§áró eredeti kő kerete, melynek teljes feltárását és
tisaítlisát el kell elvégezni.

s,]

r.tuj



- A Keleti szárny küsö homiokzatrin lévő kapu kialakfuásrira vonatkozóan a haíóság az i.2.09 kerti
pavilon egységességét íartja a fontosabb szempon*rak a homlokzat építészeti egységével szemben. A
belső tér felőI maradjon ár1 szoba sík padlóval l+csó nélkű. a tervezett kapu helyett kökeretes ajtó
rekonstrukció készüliön. Ten ezése sz.ükseges.

- A tervezett kávézó helyiségében cserepkállta alap kerüt feltárása, melynek bemutatása javasolt.
Tervezése sziikséees.

- Az Északi szárny kocsi behajtó és terag a korabeti tenek és fotók alapján készüljön. Terv,eáse
sziikséges.

- A Nl'ugati szrim5l toronv sziaten feltáá§ra kerult fa ftidémszerkezet faanyagszakértői sakr,éleménl,e
alapján a fa gerendák vegyszers kezelese t3 a fMém megerősítése sziikséges.

- A festő restaurátori kutatások ere<inÉnyei aiapján a Nyugati sziimy emeleti részén két }relyiségben_
klasszicista festes. a Keleti szárnv ereleti hell,isegeüen barokk kori festések kerültek e[ő, melyek
helyreáilításáról illewe konzen,álásáól öates szükséges.

A fenti kutatási eredmények rzlamirrt a homlokzat kialakításanak müszaki módosításai naglóan
befolyásolják és további 2 hónappal növelik a kivitelezes időszilkségletét.

3. EgÉb rendelkezsek

5. A szerződés itt nem ériúett pontjai váhozatlanu] énénl,ben maradnak.

6. Jelen szerződésmódosítást a felek képi iselöi elolvasás és közös érteimezés után. mint kinyihánítcrt
akaratukkal mindenben megegyezőt. jóláhag_"-ól4 aliírak.

Pápa,20l3. október i0.

,/A.h I J\ ", ,.,

VáIlalkozó

?.-r*,LolA.^l &.?**_, l^atS, >.r .§.
Jogi ellenjeglzés:
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