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[V. számú módosítás

Pápa Város Önkormánlzataarnely létrejött egyrész,ől:

másrészről:

l.

)

4,
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Székielye:
Képviseli:
Adószáma:

Székhelye:
Képviseli:

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai írókja l ]"7 48045-154294 1 0- l 0280007

továbbiakban, nrint: Megrendelő,

\rEN{ÉV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorciüm yezető

8500,Pápa. Fő u, 5,
Dr, Aldozó Tamás polgármester
1 5734 1 78-2_ 1 9

it200 Veszprenr. Pillér u. } 1.

Szücs IsNán ügy/ezető igazgatő
Cégjegyzék száma: l9-09-500236
Bankszánrlaszárna: Raiffeisen Bank Zrt. 1 208200 l -00 1 1 6452-041 00006
Adószáma: i0578863_2-1 9

Srvietetsky Magl,arország Kft . konzorcium tagia
Székhelp:
Képviseli:

1 1 17 Budapest, Irin5li J. u. 4-20. B. ép. 5. em.
Bognár Arpád ügyvezető és Koslenszkyné Böszörnrérryi lrérr
gazdasági lgazgató

Céglegvzék száma: 0 1-09-897738
Bankszámlaszáma: ING Barrk 1370001ó_06ó23001-00000000
Adószáma: l$0a327-2-44

továbbiakbarr, mint vállalkozó között

I. A srer:,ődés tdrgr-a

Szerzódő felek a 2013. április 8.-án kötött, a ,,Turiszrikai ath-akci /bilesztés Pápán - A pápai Esíerltáz1-
kastéty komplex, körnt,ezerbarót ii:emehetésí lelrctővé tevő új.jáépítése és csat.údbarát szolgáltatásokkal
íöríénő féiles:tése" tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-20l0-0002. azorrosító szánrú projekt keretében elvégzendó
építési mLmkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivite]ezése az Arclrigeo Bt.
által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerzódésüket a közbeszerzésekről szóló 20ll. évi
C\rIII. tv. 132. § alaplán az alábbiak szerirrt nródosi§ák:

Aszerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.2. Á késedelmi köíbér mérléke a végszánlla tekintetében: 1.a00.000,- Fi/naptóri nap, a
réS.reaesííésí haíííri{íők íekir7teíében: J00.0{}0,- Ftín.apíarí nap, m€lyeí L(eq,endeíő (1

IIállalko:rival s:enlhen éném,esílheí. A késedelmi kötbér öss:egét Megrendelő .jtlg<lsttlt
I/á l l a t kozó szá nlláj á bó l let onn i.

2. A szerződésmódosítás indokai

Pápa \ráros Önkornrárryzata. mirrt Megendelő és a tEtvtÉV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft., valainirrt a
Swietelsky Magyarország Kft. 2013. október tO-én módosítotáka2013. április 8.-an kötött. a ,,Turisztikai
attrakciófbjles:tés Pápán - -4 pápai Esíerházyfta5tél\, kontplex, körrl-e:etbarát üzemelíeíést lehetővé revő
újjáépítése és családbarát szolgólraűsokkal úrrénő.fejles;tése" tárgyú KDOP-2.1.1lA-a9-2f-2010-0002.
azonosító sámú projel* keretében elvégendő építési munkaka (I. sz. részfeladat: Kastély épület
rekonstrukció komplett kil,itelezése az Archigeo Bl által készített ten ek szerint) vonatkozó vállalkozási
szerződésüket,

A szerződés rnódosított 4.2. pon§a a II. sámú szerződés-módosítás 2. pontjára lrivatkozva állapított rneg
késedelmi kötbért a részteljesítési hatrlridőkre. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség K-2013i l2-0108639/0
szárnú 2013. decernber 16-an kelt levelében jelezte az ellentmondást.

A 4.2. pont je}en szerzódésmódosítást követően egyételmúen a vállalkozist szerződés 4. pontjában
szereplő részteljesítési lratáridők késedelme esetére állapít rneg 500.000,- Ft naptári napra vonatkoáatoí
késedelmi kötbéít az eredeti szerződéses akaratnak meefelelően.
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3. Eg$S rendelkezések
A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös énelmezés rrtán, mint kinyilvánitottakaratukkal mindenben rnegegyezót j óválragyólag aláírták.

Pápa,20l3. december l6

Jogi ellenjegyzés:

kanozsainé dr Mária
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