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amely létrejött egyrészről :

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐnnS
(I. sz. részfeladat)

v. számú módosítás

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.
Dr. Aldozó Tamás polgármester
I5734178-2-19

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja l 1'748045-154294t0-1028O007

továbbiakban, mint: Megrendelő,

VEMÉV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 1 1.
Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgaíó
Cégjegyzék száma,. 19 -09 -500236
B ankszámlaszáma ; Raiffeisen B ank Zrt. 1 2 0 82 00 1 -00 l 1 64 5 2-04 1 0000 6Adószáma: 10578863-2-19

Swietelsky Ma gyarorszá g Kft. konzorcium ta gi a
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ep. 5. em.

Bognár Arpád ügyvezető és Kosterrszk}né Böszörményi Irén
gazdasági ígazgatő
0 1 -09_89773 8

ING Bank 1370001 6-06623001-00000000
14300327-2-44

vállalkozó között

Képviseli:

Cégtregyzék száma:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:

továbbiakban, mint

1. A szerződés íárgya

1. Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a ,,Turisztikai attrakciófejlesztes Pápán - A pápai Esterházy-
kastélY komPlex, körrry;ezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és csaíádbarátizotgaltatasotial
tórténő fejlesztése" íárgYu KDOP-2.1.1/A-09-2f-20I0-0002. azonosít ő száműprqekt keretébá e|végzendő
éPÍtési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelerese az Archigeo Bt.
által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 201l. évi
CVIII. fv. 132. § alapján az alábbíakszerint módosítják:

2. A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4., Szerződés telj es ítési határidői :

Sz erz ő dés telj es ítés ének me gkez dés e :

Szerződéskötéssel eg,,idejűleg, azaz 20l3. április 8.

Teljesítési határidő a Helyiségkönyv szerinti 1,2.07, 1.2.08, 2.1.10, 2.1.11,
2, ]. 1 2, 2. l. 1 3, 2. l. l 4 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő
számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges jekáelek :

biztosításával) használatra alkalmas allapotban) ;

2014. julius 4.

Teljesítési határidő a Helyiségkónyu szerinti 1.1.10, 1.2.01, 1.2.02, 1.2.03,
1.2.]0, 2.2.13 és 2.2.14 helyiségek esetében ftetyiségek átadása Megrendelő
számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges jettételek
biztosításóval) használatra alkalmas allapotban) ;

20l4.július 17.

Teljesítési határidő a tóbbi helyiség esetében (műszaki átadás-átvételi
eljárós megkezdése).

20I4. július 3l.
visz onyított felr óhat ó kés edel em es etén kés edelmi kötbért

1

Vállalkozó a telj esítés i határidőkhaz
köteles fizetni.



4.2. A késedelmi kötbér mértéke a véghatáridő tekintettben: ].000.000,- Ft/naptári nap, a
részteljesítési határidők tekintetében: 500.000,- Ft/naptari nap, melyet Megrendelő a
Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult
Váll alko z ó számlój ób ó l l ev onni.

3. A módosított múszaki ütemterv jelen szerződésmódosítás l. sz. melléklete.

2, A szerződésmódosíttís indokai

4. A kivitelezés megkezdését követően az alábbi akadályok merültek fel melyek miatt a befejezési hataridő
nem tartható.

2013. augusztus 15.-én a Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
részvételével tartotthelyszíni egyeztetés a kutatási eredmények a|apjánaz alábbí megállapításokat tette:

_ A kutatások során előkerült a Nyugati szárny kapuátjáró eredeti kő kerete, melynek teljes feltárását és

tisztííását el kell elvégezni,

- A Keleti számy kiilső homlokzatán lévő kapu kialakítására vonatkozóan a hatóság az 1.2.09 kerti
pavilon egységességéttartja a fontosabb szempontnak a homlokzat építészeti egységével szemben. A
belső tér felől maradjon zárt szoba sft padlóval lépcső nélkül, a tervezett kapu helyett kőkeretes ajtó
rekonstrukció készüljön. Tervezése sziikséges.

- A tewezetí kávéző helyiségében cserépkályha alap került feltarása, melynek bemutatása javasolt.
Tervezése sziikséges.

- Az Eszaki szárny kocsi behajtó és terasz a korabeli tervek és fotók alapján készüljön. Tervezése
szükséges.

- A Nyugati szárny torony szinten feltarásra került fa fidémszerkezet faanyagszakértői szakvéleménye
alapján a fa gerendák vegyszeres kezelése és a ftidém megerősítése szükséges.

- A festő restaurátori kutatások eredményei alapján a Nyugati számy emeleti részén két helyiségben,
klasszicista festés, a Keleti szárny emeleti helyiségeiben barokk kori festések kerültek elő, melyek
helyreállításáról illetve konzerválásáról döntés szükséges.

A fenti kutatási eredmények alapján, valamint a kivitelezes során felmerülő pótmunkák miatt a

kivitelezes nem folytathatő a tervezett ütemben. A pótmunkákkal kapcsolatbanközbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, melynek és a szükséges pótmunkák elvégzésének együttes időszükséglete előre láthatóan 168
nap.

3. Egtéb rendelkezések

A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegy ezőt,j óváhagyólag alátrták.

Pápa,2014. február 10.

/U| ', |*\-_,,

Megrendelő
VEMEV-SZER Epítő és Szere|őipari Kft.

vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:
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Pék Mária
egyző

tJto

címzetes gazdaságí osztályv ezeíő


