
amely létrejött egyrészről:

vÁLLALKo zÁsr sznnzóors
(II. sz. részfeladat)

III. számú módosítás

Pápa Város Önkormányzata
Székhelye:
Képviseli:
Adősz,áma..

8500 Pápa, Fő u.5.
nr. Áldozó Tamás polgármester
15734178-2-19

másrészrő1:

Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 1 I148045-I5429410-10280007

továbbiakban, mint: Megrendelő,

VEMEV-SZER Epítő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 1 1.

Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató
Céglegyzék száma: l9-09-500236
B ankszámlaszáma: Raiffeisen B ank Zrt. 1 20 82 00 1 -00 1 I 64 52 -0 410000 6
Adószáma: 105788ó3-2-19

Sw ietelsky M a gya ro rszá g Kft. ko nzo rciu m ta gi a
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J.u.4-20. B. ép.5. em.
Képviseli: Bognár Árpád ügyvezető és Kostenszkyné Böszörményi Irén

gazdasági igazgatő
Cégegyzék száma: 0 1 -09-897738
Bankszámlaszáma: ING Bank 13700016_06623001-00000000
Adószáma: 1430032'| -2-44

továbbiakban, mint vállalkozó között

1. A szerződés tórgya

Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a,,Turisztikai attrakciófejlesztésPápán - A pápai Esterházy-
kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal
történő fejlesztése" tárgyú KDOP-2.LIlA-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő
építési munkákra (II. sz. részfeladat: Pápa, Szent István ,út 12. sz. alatti épületben kazárl,ház kialakítása,
aprítéktároló és távhővezeték építése) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekrŐl szóló
20I|. évi CVIIL tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 5,2. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2. A számlák kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés míiszaki ellenőri igazolását követően
történik a Kbt. 1 j0. § (3) bekezdés szerint az alábbiakfigyelembe vételével:

5.2.1. A 2013. november 30-ig benyujtott részszámlák (I. részszámla) esetében a számlák
kifizetését Megrendelő a szerződésszerű teljesítéstől számított legfeljebb 30 napos
átutalással Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12082001-00116452-
04100006 szómú bankszámlájára közvetlenüI teljesíti a 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet l 4. § figyelembe vételével.

5.2.2. A 20I3. december l-_jét követően benyújtott részszámlák (2., j. részszámla) és a
végszámla esetében a számlák kffizetése közvetlen szóllítói kifizetéssel történik.
Megrendelő a szerződésszerű teljesííéstől számított legfeljebb 15 napos átutalással
Vállalkozó Raffiisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 12082001-00116452-04100006
számú bankszámlájára közvetlenül teljesíti az adott számla saját forrás részét és ezzel
egy időben kifizetési kérelmet nyújt be a Közreműködő Szervezet felé a támogatás

folyósítása érdekében a 306/201 1. (XII. 23.) Korm, rendelet l4. § figyelembe vételével.

2. Á szerződésmódosítós índokaí

A kivitelezés megkezdését követően az alábbi akadályok merültek fel melyek miatt a szerződés pénzngyi
teljesítése érdekében a támogatás utófinanszírozása helyett szállítói finanszírozásra ke1l áttérni,
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pápa Város Önkormányzata költségvetése bevételei között szereplŐ iparűzési adó jelentős hályadát
befizető pápai Hús 1913 Kft.2013. július 9-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi

Törvényszékhez. A Törvényszék a csődeljárás lefolytatását végzésben elrendelte, vagyonfelügyelŐként a

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t jelölte ki. A csődeljárás célja az,hogy az adós fizetési haladékot

kapjon, és ennek időtartama alatt megtalálja a megoldást arra, hogy fizetőképességét helyreállÍtsa és ennek

érdekében csődegyezséget kössön.

A csődegyezségrő| szőIó tárgyalások alapján a Pápai Hús 1913. Kft. "cs.a." gazdasági helyzetének

rendezése 2013-2014. évben nem várható oly módon, hogy az Önkormányzat felé fennállÓ

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudjon tenni. Illetve a csődegyezség kapcsán várható olyan

helyzet kialakulása, melynek következtében az Önkormányzat követeléseinek jelentős része egyáltalán

nem, vagy csak több éves részletflrzetés keretében kerülhet kielégítésre.

j. Egyéb rendelkezések

A szerződés itt nem érintett pontjai víItozat|ani érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal mindenben megegyezőt, jőv áhagy ő|ag a|áirták.

Pápa,201'3. október 25.

Jogi ellenjegyzés:
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