
vÁLLAt,KozÁsI szERzóons
I. számír módosítás

Amely létrejött egyrészről: Ptipu Vríros Önkorntúnyzuttt
8500 Pápa, Fő u. 5,

Képviseli: dr. Aldozó Tamás polgármester
Adószáma: 1 57 3 41'7 8-2- 19

Teleforrszáma: 89/5 1 5-084
mint Megrettlelő

másrészről: Pd.pui Aszíalos l{ft.
Székhelye: 8500 Pápa, I(opja utca 1 1,

Képviseli." Kovács József ügwezető igazgató
Cégjegyzék száma,. 19-09-50 1 006
B ankszáml as záma: 17 60 0 l 69-00 3 6 8 3 3 3 -0 0200004
Adószáma: I 13233'7 4-2-19
Teleforrszáma; 00 36 89 324988
rnint (a továbbiakban: VúIlglkouj),

együttesen Szerz(íd(í Felek |<özőtí alulírott napon és lrelyen az alábbiak szerint:

1,1. Szerződő felelt a 20|4. augusztus ,:-r^^:::::*::::7;"ált bútorok beszerzése a ,,Turisztikai
atírakciófejlesztés Pápán - A Pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát íizemelíetést lehetővé tevő
újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" cíltű, KDOP-2.1"l/A-09-2í-2010-0002
azonosítószánlú projekt keretében" tárgyú vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 20l l. évi
CVIII. tv" l32. § alapjárl az alábbiak szerint módosítják.

1.2. A szerződés 2. és 5.2. pontjai az alábbiak szerint r-nódosulnal<:

2./ Szerződés hattilya

Szerződő Felelt a jelen szerződést határozott ídőtartamra köíik, A jelen szerződés az aláírásának
napján lép hatáUba. A teljesítés határideje:

. A tqbernákulum esetében: 20l4. decenlber 3l.

A teljesítés hell,e:

. A tabernákulum kivételével; Esterházy-kastély (8500 Pápa, Fő tér ].)
c A íabernálqlttnl esetében; a tabernákulunlmal kapcsolatos tárg,lalásokfiiggvényében.

5.2 Vállalkozó l db részszántla és ] db végszánlla benyújtására jogosult a Megrendelő által igazolt

l Részszántla összege: bruttó 28^600.400,- Ft, esedékessége: 2014. október 3].
tartalma: a tabernákulum kivételével az összes rekonstrltált bútor vállqlkozási díja

. Végszcintlcl összege: bruttó 5.58B.000,- Ft, esedékessége: 2014. december 3l.
tartaltnq : a tabern.áku.lunl vdllalkozási díja

2" A szerződésmódosíltis indokui

2.L A szerződés teljesítése során az Esterliázy-kastélyba rekonstruálandó tabenrákulurn készítéséhez a

vállalkozó a tervezőve l egy|itt korabeli, hasonló rníitárgyal<at tekintett rneg, hogy az eredeti fotók és az

analógiák alapján a lchctő legpontosabb rel<orrstrukció készüllressen, Az analőgiák rnegtekintése során az

eredetileg az Esíerházy-kastély kápolnájában volt, elveszettnek hitt tabernákulum a budapesti Belvárosi
Nagyboldogasszony ternplom Pócsi Mária oltár részeként megkerült" Pápa Város Önkormányzata
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egYeztetéSt kezdernétlyez a műalkotás visszaszármaztatására, és a másolat átadására. A tárgyalásol<
erednrénYekéPP határozlrató meg a másolat pontos kialakítása, így addig annak elkészítése nem lehetséges,

Ezen körülmények a szerződéskötést követően, a"szerződéskötéslcor előre nem láthatő okból merültek fel,
és a szerződésmódosítás hiányában aYáIlalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívüi
álló okból nem tud határidőre eleget tenni valamenrryi szerződéses kötelezettségének,

A számlázási ütem módosítását az indokolja, hogy a Vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne, amennyiben
a 2014, október 31-i r'észteljesítés ellenér,tékét ii csak a 2014. decemu.. 

-: 
t]i végteljesítést követően tudná

leszámlázni.

3. Egyéb rendelkezések

3.1, A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanu| érvényben maradnal<.

3.2" Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös érlelmezés után, mint kinyilvánított
akaratukkal min d e n b e n me ge gyezőt, j óváhagyólag al áítlták.

Pápa,2014. október 28.
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