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Pápa, Varos Önkormanyzata ( székhelye 8500 Pápa, Fő u. 5., képviseletében dr. Áldozó

Tamás polgármester, bankszámlaszáma: II748045-15429410-10270008 adőszátma:

I 51 3 4I7 8-2- 1 9) a továbbiakban mint Megrendelő,

Másrészről a VEMEV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető. ( Székhelye:

8200 Veszprém, Pillér u. 1 1. képviselője: Szücs István ügyvezető igazgatő,

cégsegyzékszáma: 19-09-500236 bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 1208200I-

00116452-04100006, adőszáma: 105]8863-2-19), Swietelsky Magyarország Kft.

konzorcium tagia ( Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. Képviseli

Bognár Árpád úgyvezető, Kostenszkyné Böszörményi Irén gazdaságt igazgatő, Cégtregyzék

száma,. 01-09-897738, Bankszámla száma: ING Bank 13700016-0662300I-00000000,

Adőszáma: 14300327-2-44) a továbbiakban mint Vállalkozó között Vállalkozói szerződés

jött létre

,,Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pdpai Esterhdzy-kasíéIy komplex, környezetbarát

üzemelíetést lehetővé tevő újjdépítése és csalddbaráí szolgdltatósokkal történő fejlesztése" tórglú

KDOP-2.1.1/A-09-2í-2010-0002. azonosító szdmú projekt keretében az építési munkók elvégzését,

(IL sa részfeladat: Pópa, Szent Istvdn út 12" sz. alatti épületben kazónhúz kialakítdsa, apitéktároló

és t tív h őv e zeté k építés e)

A távvezeték építési munkák kivitelezése során a folyamatos régészeti megfigyelések és

régészeti dokumentálások elhúzódása míatt az I. sz. rész-számla műszaki tartalma a

szerződés szerinti határidőre nem teljesíthető, ezért a pénzügyi és műszaki ütemterv

módosítása szükséges.

A pénzügyi ütemterv az aIábbiak szerint módosul.

sz. részszámla összege: 30.000.000,-Ft (nettó szerződéses érlék 25 oÁ-át elérő
megvalósult teljesítés esetén) (előlegszámla összegével csökkentve 23.]33,605,-
F0

sz, részszámla összege: 35.000.000,- Ft
Esedékessége: nettó szerződéses érték 49,3304 %-ű elérő megvalósult teljesítés

esetén)

sz. részszámla összege: 45.327 ,9I7 ,- Ft
Esedékessége: nettő szerződéses érték 84,88I] %-at elérő megvalósult teljesítés

esetén
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Végszámlaösszege: 15.000.000,-Ft+6.266.395,-
Esedékessége: 2013. november 9.

A módosított múszaki ütemterv a szerződésmódosítás I. sz.

Ft azaz21.266.395,- Ft

melléklete.

A vállalkozásí szerződés itt nem érintett pontjai váItozatlami érvényben maradnak.

Veszprán, 2013.június 26.
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