
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDES
(I. sz. részfeladat)

VI. számú módosítás

Pápa Város Önkormányzataamely létrej ött egyrészről:

másrészről:

1.

2.

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 1 1'748045-15429410-10280007

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 igazgaíó

1117 Budapest, Irinyi I. u. 4-20. B. ep. 5. em.
Bognár Arpád ügyvezeíő és Kostenszkyné Böszörményi

Cégegyzék száma: 19-09-500236
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 1 208200 1 -00 1 l 6452-04100006
Adószáma,. 1 0578863-2-1 9

Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagia

gazdasági igazgaíő
Cégjegyzék száma: 01-09-897738
B arkszámlaszáma,. ING B ank 1 3 7000 1 6-06 623 0 0 1 -00000000
Adószáma: 14300327-2-44

továbbiakban, mint vállalkozóközött

1. A szerződés tárgya

Szerződő felek a 20l3. áPrilis 8.-án kötött, a ,,Turisztikai attrakcióíejlesztes Pápán - A pápai Esterházy-
kastélY komPlex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítáre és csaíádbarát 

^szőlgáltatasokkat

tÖrténő fejlesztése" tángyu KDOP-2.1.1/ A-09-2f-20t0-0002. azónositó számri projekt keretébeii elvégzendő
éPÍtési munkákra (I. sz. reszfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kirritelezese az Archigeo Bt,
áIíal készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésiiket aközbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv. 132, § alapján az alábbiakszerint módosítják:

A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4., Sz erz ődés telj esítés i határidői :

Sz erz ő dés telj es ííés ének megkez dés e :

Szerződéskótéssel eg,,idejűleg, azaz 20I3. április 8,

Teljesítési határidő a Helyiségkönyv szerinti 1.2.07, 1.2.08,2.].]0, 2.].11,
2.1.12, 2.1.]3, 2.1.14 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő
számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges jelfttelek
biztosításával) használatra alkalmas atlapotban) ;

20l4.július 28.

Teljesítési határidő a Helyiségkanyv szerinti t.1.10, 1,2.01, ].2.02, 1.2.03,
1.2.10, 2.2.13 és 2.2.14 helyiségek esetében (helyiségek átadása Megrendelő
számára (Társvállalkozó munkavégzéséhez szükséges feltételek
biztosííásával) használatra alkalmas allapotban) :

20l4. augusztus l.
Teljesítési határidő a tóbbi helyiség esetében (műszaki áíadás-átvételi eljórás
megkezdése):

20}4. szeptember ]3.

A ,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pópán - a pápai Esterházy-kastély
komplex, kő,nyezetbarát üzemeltetőt lehetővé tevő újjáépítése és családbarát

\ /-+



/

szolgáltatásokkal történő íejlesztése" című, aOP-2,].1/A-09-2f-20]0-0002
azonosítószámú proj ekthez kapc solódó pótmunkák elvégzése tárgyu, nemzeti
eljárásrend szerínti, a Kbt, 94.§ (3) bekezdés a) pontja alapján hü"detmény
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás által érintett, a
b efej e z es t akadóly o z ó kiv it e l e z á i munkák e s e t éb e n :

a pótmunka szerződés teljesítési időpontja.

Vállalkozó a teljesítési határidőkhOz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért
köteles fizetni.

A késedelmi kötbér mértéke a véghatáridő tekintetően: ].000.000,- Ft/naptári nap, a
részteljesítési határidők tekintetében: 500.000,- Ft/naptári nap, melyet Megrendelő a
Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A késedelmi kötbér ósszegét Megrendelő jogosult
Vál l alkozó szómláj áb ó l ley onni.

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

2. A szerz.ődésmódosíttís indokai

4. Az épületben végzeít kutatások eredményei alapján, valamint a kiviteleás során felmerült kiegészítő és
pótmunkák miatt közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, illetve közbeszerzqi eljárást van folyamatban.

A,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán: A pápai Eszterhful-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetest
lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése"tárg,:li KDOP-2.1.1/A-09-2f-
2010-0002 azonosít ő számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. rés{eladat: Kastély
épület rekonstrukció komplett kivitelezáe az Archigeo Bt. által készített tery,ek szerint) tárgy6 (EMIR_ben:
2014/02/E/012I6) kőzbeszerzesi eljárás támogató tartalmú szabályossági tanúsítványát FPF142091112014
számon 2014. július 11-én állította ki a Miniszterelnökség Közbeszerzesi Felügyeleti Főosztálya, így a
kiegészítő munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására2O14. július l5-én került sor. A kiegészítő
munkák befejezési hatarideje 2014. szeptember 2. A közbeszerzaí eljárás elhúzódása miatt a kivitelezes
nem volt folytatható ateryezelí ütemben. Ezért atervezeíí. befejezési határidő, amely 2014.július 31. nem
tartbató.

A ,,Turisztikai aXrakciófejlesztés Pápón - a pápai Esterhózy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetát
lehetővé tel,ő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal tórténő fejlesztése" című, KDOP-2.1.1/A-09-2í-
20] 0-0002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó pótmunkák elvégzése tárrgylt, nemzeti eljárásrend szerinti,
a Kbt. 94,§ (3) bekezdés a) pontja alaplán hirdetrnény közzététele nélkiil induló targyalásos közbeszerási
eljárás ajánlati felhívása és ajánlattételi dokumentációjajelenleg a Közreműködő Szervezet ellenőrzése alatt
áll. A közbeszerzési eljárás részben befolyásolhatja, akadáIyozhatja egyes helyiségek határidőre történő
befejezését, ugyanakkor az ellenőrzési folyamat elhúzódása miaít az adott helyiségekre vonatko zőbefejezési

3. Egéb rendelkezések

5, A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanll érvényben maradnak.

6. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után,
akaratukkal mindenben megegy ezőí, jóváhagyólag alálrták.

kinyilvánított

Pápa,2014, julius 22.
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"Turisztikai attrakciófejlesztés PáPán - A pápai Esterház_v-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát
részfeladat: Kastély épü|et rekonstrukció komplett l

Munkateni]et átadás

Beíejezési hataridó
20 1 3, április 8 ,

l01-{. szeptember 13

MEGNEYEZES
hét

Aprilü Móiu túniu Iúlius Au86Jus I s?ptember Októhet Noyen
l5.116.I l7.|18.|19.|20,|2t.|22.|2].124.|25.|26,|27.|28.Ize.Im.|:t,|:z.|:;.l:1,1:s.|$.|:z[:Tll9.1rülalJ42'E ]aiEiE6

L ]. Eoíűgeti munkók
Járulékos költ§égek

-

_

-

_

99,.4",:: *191ep,t"ré"ryk

=1*1]é:{l=y.1*,Lirtás,fiild-éssziklmunku 

- 

-a

szivár8óépités aIa8c5- ez,

síkalapozás

helyszíni beton és vasbeton mmkák

_
_

--|4=§:p"b]gl"1-,"knk
fém és kOnnyú éptiletszerkezetek

vakoliásésrabicolás _

égéstermék elvezető berendezések

-

_
Y!Mépités

ll1.]:k"llt=€ 

-
bádogozás

_r.r-

asztalosszerkezetek elhelJez6€

lakatossZerkezetek elhelFzés€

iregezés

lelüetkepzm

jzigelel6

)elléri beépiteti berendez§i tfu$€k

)elsőépitészet, diszitéstechnika

1.2.Serkeretqíté§ munhók | Áeriüs |, Iríü!! | l:::: _ . Július
a€pozö 

-

!syg!: i s3ptember I ohlóbq '. Nove

1.3. EpüIetgépés?ti munkók l Ápnh Mój6 Júniut JúIius Áug6tr6 Szeptember októbet No

E

Fútés hőközpont 1 kiemelt

Fűtés hóközpont [I klemelt

pince kiállitótér szellózés kiemelt

Ietőtér szel]őzés kiemelt_''.
l uztvlz klemelt

Iűaédelmi szellőzés kiemeit

Víz-csatoma kiemlt

Vi*.li"r.t"t *iiare. n*"r,

-

Beiizemel ések

',4. Erősárani mnkák | Ápritis Má jrc Június Júti6
,1apcsövezc

abelezes. fuzes

loszIóbemd€z6ek

zerlwny, lámpatestek

Áugusius s3ptembef október Noyen

5. Gyengcfuamú munkdk | Április Mlijrc Június Júliu Augurtw . srewmber október

szerlvény, berendezeek : 

-l.ó. Restgwótoi fruhkók 
I

kőrestaurátori munkák

farestauátori munkák

fámestau&ori mukák

;fukkórestauáori -unt x

Áp,ab , !9^ ), ,r:,^ ) l:lr

-

!q-!L_!:!!!b", ottóber i Nl

|.7. Marionett Bóbsinház és 3D mozi | Áplt l Y9^ ) !!!^ | _ .r!li^
luionen bábszinház és JD mozi

Áugwa6 Srepumber okűber Noyeml

l.8.Kertnparképíré§nunkók | Áp"E Ydj\ !rr!! Jútiw
(eltcpilk€pítésimunk.ík 

-

._ 
j!!y!r_ s.:!y:!: , b", LN-",,b

1.9. HLFOG rendsref taesaése | ,lpritis Mtiiu Júníus JúIíu
autómatikus oltórends7er

ly:yy ] S.epteilbef Októbet

us
'] 
últus l 5-én átv'ehető munkaten_ilet


