
vÁLLALKozÁst szBnzőlns
(I. sz. részfeladat)

III. számú módosítás

Pápa Város Önkormányzataamely létrej ött egyrészről :

másrészről:

1.

J.

B ankszámlaszáma: OTP Bank Nytt. Pápai fi ókj a 1 17 48045 -1 5 4294 1 0- 1 02 80007

továbbiakban, mint: Megrendelő,

VEMEV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető

Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:

Székhelye:
Képviseli:

Székhelye:
Képviseli:

8500.Pápa, Fő u. 5.

Dr. Aldozó Tamás polgármester
I5734178-2-19

8200 Veszprém, Pillér u. 11.

Szücs István ügyvezető igazgatő

1 1 17 Budapest, Irinyi J , u. 4-20. B. ép. 5, em.
Bognár Arpád ügyvezető és Kostenszkyné Böszörményi Irén

Cégtregyzék száma: 19-09-500236
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001 -00 1 16452-04100006
Adőszáma: 10578863_2-19

Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagia

2.

gazdasági ígazgatő
Cégiegyzék száma: 01-09-897738
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továbbiakban, mint vállalkozóközött

1. A szerződés tdrgya

Szerződő felek a 2013. április 8,-án kötött, a ,,Turisztikai attrakciófejlesztés Papón - A pópai Esterhózy-
kastély komplex, környezetbarát üzemelteíést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal
történőfejlesztése" tárgyű KDOP-2.1,1/A-09-2f-2010-0002. azonosítő számuprojekt keretében elvégzendő
építési munkákra (I. sz, részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt.
által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket akőzbeszeruésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv, 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2. A számlók kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés nyÉtszaki ellenőri igazolását követően
történik a Kbl. 130. § (3) bekezdés szerint az alábbiak /ig,lelembe vételével:

5.2.1. A20]3.november3)-igbenyújtottrészszámlák(l.és2.részszámla)esetébenaszámlók
kifizetését Megrendelő a szerződé,sszerű teljesítéstől számított legfeljebb 30 napos
átutalással Vállalkozó Raffiisen Bank Zrt, pénzintézetnél vezetett 12082001-001 16452-
04100006 számú bankszámlájára közvetlenül teljesíti a 306/2011, (XII. 23.) Korm.
rendelet l4. § figyelembe vételével.

5,2.2. A 20l3. december l-jét követően benytijtott részszómlók (3.,4. és 5. részszámla) és a
végszámla esetében a számlák kifizetése közveílen szállítói kifizetéssel töríénik.
Megrendelő a szerződésszerű teljesítéstől szómított legfeljebb l5 napos ótutalóssal
Yállalkozó Raffiisen Bank Zrt. pénziníézeínél vezetett 12082001-001l6452-0410000ő
számú banlcszőmlájóra közvetlenúl teljesíti az adott számla sajót forrós részét és ezzel
egy időben kifizetési kérelmet nyújt be a Közreműködő Szer-lezet felé a tómogatás

folyósítása érdekében a 306/20l1. (XII. 23.) Kotm. rendelet l4. § figyelembe vételével.

2. A szerződésmódosítás indokai

A kivitelezés megkezdését követően az alábbi akadályok merültek fel melyek miatt a szerződés pénzügyi
teljesítése érdekében a támogatás utófinanszírozása helyett szállítói ftnanszírozásra kell áttérni.
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Pápa Város Önkormányzata költségvetése bevételei közöft szereplő ipanizési adó jelentős hányadát
befizető Pápai Hús 1913 Kft. 2013. július 9-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi
Törvényszékhez. A Törvényszék a csődeljárás lefolytatását végzésben elrendelte, vagyonfelügyelőként a

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t jelölte ki. A csődeljárás célja az,hogy az adós fizetési haladékot

kapjon, és ennek időtartama alatt megtalálja a megoldást afia, hogy frzetőkópességét helyreállítsa és ennek
érdekében csődegyezséget kössön.

A csődegyezségről szóló tárgyalások alapján a Pápai Hús 1913. Kft. "cs.a." gazdaságí helyzetének
rendezése 2013-201,4. évben nem várható oly módon, hogy az Önkormányzat felé fennálló
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudjon tenni. Illetve a csődegyezség kapcsán várható olyan
helyzet kialakulása, melynek következtében az Önkormányzat követeléseinek jelentős része egyáIta|án

nem, vagy csak több éves részletfizetés keretében kerülhet kielégítésre.

3. Egyéb rcndelkeaisek

4. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlartul érvényben maradnak.

5. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben me ge gy ezőt, jőv áhagy őIag aláirták.

Pápa,2013. október 25.

Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő

Jogi ellenjegyzés: Pénzügyi 
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