
VÁLLALKOZÁSI SZS nZÓPES
§I. sz. részfeladat)

IL sámú módosítás

Pápa Város Öakormánrzataamely létrejött egyrészől:

másrészröl:

1.

2.

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyn. Pápai fiókja l 1 748045- 1 54294 l 0- l 0280007

továbbiakban mint: Megrendeiő,

VEl\{§\'-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető

Sákheiye:
Képviseli:
Adósáma:

Székhell,e :
Képviseli:

Székhelye:
Képviseii:

8500,Pápa- Fő u. 5.
Dr. Aldozó Tanriis polgrirmester
15734]^78-2-]19

8200 Veszprénr" Pillér u. } 1.

Szücs Istv,án ügyv,ezetó igazgató

l l l7 Budapest Irioyi J. u 4-20. B. ép. 5. em
Bognar Arpád ügyvezetö es Kostenszkyné Bösárményi

Cégiegyzék szártaa: 19-09-50023ó
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Balllr- Zrr. t 208200 l -00 1 1 6452-041 00006
Adósáma: l0578863-2-1 9

Srvietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja

gezdasáE igazgató
Cégjegyzék száma: 01-09-897738
Bankszámlaszána: ING Bank i 37000l G0662300140000000
Adósáma: 14300327-244

továbbiakban rnint vállalkozó között

l. A szerződés űrg:a
Szerződö fe]ek a 2013. április 8.-lán kötött, a ,,Turisaikai atnzkciófejlesáés Pápán - A pápai Esterházy-
kastély komplex, kömyezetbarát üzemeltetést lehetólé tevő újjáépítése és családbarát szoigáltatrisokkai
történó fejlesztése" targlr KDOP-2.1.tiA-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendö
építé§i munkákm (II. sz. részfeladat Pápa, Szent ls§,án út 12. sz. alatti épüetben|xazÁnház kialakítása,
apdtéktaroló és távbővezeték építése) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről sáló
201 1. évi CVTII. tv. 132. § aiapjan az a|ábbiak szerint módosí§ák:

A szerződés 4. és 5.1. pontjai az alíhbiak szerint módosulnak:

4., S:ercődés teljesítés i hataridői:

S:enődés leljas ítésének megkezdése:
Szetződéskötéssel eglijp|;1\ur, a;a: 2aI3. őptilb 8.

Telj esítés i hat áridő (műszaki átadús-ánáe li elj árás lezárása) :

201 3. december 20.

4-I. Yállalkazó a te§asítési határidőkhöz vis:om,ítottíelróható késedelem esetén klsedelni kjtbaí
köteIes fuetni.

4.2. Á késedelmi kjtbér mátéke: 150.000,- Ft/naptári nap a neító vállalkozási düra vetitve, meb,et
Megrendelő a Yállalkozótal szemben ém^ényesíthet. A kesedelmi kötbér összegét Meg,endelő
jogosult VáIlalkozó szám láj ábó l levonn i.

5.I. l'ál]alkoú 3 db rt*zs:ámlát és I db végszámláí nyljjlfuot be iga:olt teljesítésí követően.

Előlegrimlaősrege: 6.266.395,-Ft
Esedékessége: 2013- április }6.

Lí: előlegsúmla óss:ege max. a íe§e-s
legfeljebb ]0 millió Ft lehet.)

ellenszolgáltatós S%o-nak megfelelő összeg, de

,P1
,. iL§

-1: előIegvámlo a: ]. s:ámú rés:s:ámla összegéből ketúl le"*onásra.



Előleg igéryvtáe ese!én az előleg nyjtásának feltétele az elóleg összegével megeg.vező, a
kózber-er-e.srőI y.ób 2a]]. évi CWI. l,^. 12ó. § (6) bekezdés a) ponda szerinti valamely
biztosítékíforma reade!l."g<lsre bocsátósa a szerződéskötéssel egyidejűleg.

l. s:- részszámla őssege: 3 0. 0 0 0. 0 0 a,- F t ( e l ő l egs z á nil a ö s s zegév el c s ökken l uu e
23-733.605,- Ft)

Esedékssége: íaftalékkereí nélkiili neftó szet,ződéses érték 23,9372 o/aát elérő meg,-alósult
teljesírés esetén

2. sz. részszámla összege: 35.000.000,- Ft
Esedékessége: taftalékkereí néIlajli netíó szeződéses á,ték 5],8639 %,r-áí etérő megva!ósalt
te§esílés esetén 20I 3. december 5-ét követően

3, s:. részszárnia összege: 45,327.9I7,- Ft
Esedékessége: tarlalékkerel nélkijli nettó szetződéses á,ték 88,03I4 0/o-át el.érő meg,-alósult
teljesítés eseíén 20]3. december 5-ét követően

I/égs:ámla összege: 15.a00.00a,- Ft +d.266. j9r,- Ft azaz 21.266.395,- Ft
E s edé íce s s é g e : s iker es míís: a ki á t a d ás - áfu é t el i e lj á rus le:áras á t kö,- e r ően

3. A módosított műszaki ütemterv jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellék]ete.

2. A suúdésmódosíttis índokaí

4, A távvezeték építési munkák kivitelezése során a folyamatos regészeti megfigyelések és régészeti
dokumentálások lassították a kivitelezés üteméL

Az apátéktéroló heiyének íbldkiemelése során a szomszédos épulet földszinti padló réteg5end alatti
feltöltés áIlékonyságát vesztette és kifolyt- Statikus tenezöi jaraslat alapjan a öldtömeg megtámasztása
vált sztikségessé, meiy ,,TORKRÉT' beton technológiával valósitható meg, mellnek kiüÉlezési ideje egy
hónap. Ennek elkészítéséig a többi szerkezetépítési munka nem végezhetó. Ezen akadályozó tényezők mr,ia
a te§esítési hataridö nem tartható, annak módosítása szükséges.

5.

6.

3. Eg,ób rendelkezesek

A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben paprlna|a

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmeás
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a|áírtí&..

Pápa. 20l3, október l0

t]i,1
Pápa Város Önkormányzata ',

Megrendelő

?o3- . L€ 13. *l. &.

Jogi ellenjeglzés:

utan, mint kinyilránított

,:;''

..l,

-'-\u-* 2-ó l3 ^xr _ ó

r(\z

'\ §" o'nu' ,1 'l^{ l,,rrí] t'
Lr i: \-'

gazdaságiosztályvezető

L\L5 .( .l i/
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