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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12*14. sz.

3. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁS 01.

amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégegyzékszám 09-10-000482, Adószám: 23506088-2-09 Bankszámlaszám: OTP Bank Nyit.
11738008-20226433-00000000.
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másrészről a(z)
DH-SZERVIZ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 76.
Képviseli: György Kálmán Zoltán ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-007197, Adószám: 11986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10403428-50526653-65771008
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés módosítás (a továbbiakban: Módosítás) a Megrendelő által a közbeszerzé
sekről szóló 2015. évi CXLlll. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Távhővezeték 
és hőközpont beruházási munkák’’ tárgyban K.É.-7896/2021 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással 
indult, a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2021. 
06. 10-én megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján 2021. 08. 27-én 
létrejött egyedi vállalkozási szerződés (a továbbiakban Vállalkozási szerződés vagy Szerződés) 1. számú 
módosítására jött létre, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, 
mint Vállalkozó között.

A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

”Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonst
rukciója.”

A Vállalkozási szerződés teljesítése harmadik féltől függő.
A Vállalkozó által elkészített hőközponti blokk helyszínre szállítása megtörtént, de a szekunder oldali 
rácsatlakozásokat és a befejező munkálatokat Vállalkozó nem tudja elvégezni, mivel harmadik fél 
(HUNEP Zrt. 4025 Debrecen, Simonfíy u. 34-36.) nem biztosította a tervezett ütemben az alábbiakat:

• szekunder fűtési előre-, visszatérő vezeték rácsatlakozási pontja,
• hidegvíz, HMV, cirkulációs vezeték rácsatlakozási pontja a hőközpontban.

„Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója 01. szerződés módosítás.**
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A fenti műszaki feltételeket harmadik fél 2021.11.02-án kelt tájékoztató levele alapján várhatóan 2021. 
december 15-én (szekunder fűtési vezeték), illetve 2022. március 1-én (höközponti rácsatlakozási pontok) 
tudja biztosítani.

A tájékoztató levél tartalma alapján Felek közötti egyeztetéseket követően a műszaki kivitelezés végha
táridejét a korábban meghatározott (szerződéskötéstől számított 70 nap, azaz 2021.11.05-i időpontról a 
munkaterület átadást követő 10. munkanap, de legkésőbb 2022.03.11 -éré kívánják módosítani - ezzel ösz- 
szefüggésben módosul a pénzügyi ütemezés határideje is.

A fentieken túl a Felek kijelentik az alábbiakat:

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:
Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szerző
dés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalkozási 
szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő vett és vehetett részt, 
ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést meg
előző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét 
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a 
Módosítás a Szerződés szerinti ellenértéket nem érinti és Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek tar
talmát sem.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest je
lentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartalmat 
nem érint.
1. A fentiek alapján a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

2. A Vállalkozási szerződés jelenleg hatályos 4. pontja és pénzügyi ütemterve

„4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: szerződéskötéstől számított 70 nap.
Szerződőfelek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megren
delő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész~telje~ 
sítési üte-

A részszámla összege a vo
natkozó költségvetések 

százalékában

Teljesítési határidő 
2021. évTevékenységek megnevezése

mek

Primer höközponti blokk műhelyben tör
ténő előregyártása. 60% 2021.10.05./.

Primer távhővezetékpár építés épületen 
belül. 100% 2021.10.15.11.

Primer hőközponti blokk helyszíni telepí
tése, készre szerelése. 40% 2021.11.05.Ili

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.

,J)ebrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója 01. szerződésmódosítás.”
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Pénzügyi ütemterv
/. rész számig
Műszaki teljesítési határidő: 2021.10.05.
A műszaki tartalom: Primer hőkőzponti blokk műhelyben történő előregyártása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés 60%-a.

S.386.672rFt^ÁFA
azaz, ötmillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatszázhetvenkettő 00/100forint + ÁFA

IL rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2021.10.15.
A műszaki tartalom: Primer távhŐvezetékpár építés épületen belül.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés 100%-a.

1.937.55f-Ft+ÁFA
azaz, egymillió-kilencszázharminchétezer-ötszázötvenegy 00/100forint + ÁFA

Véeszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.11.05.
A műszaki tartalom: Primer hőközponti blokk helyszíni telepítése, készre szerelése. A teljes műszaki tar
talom megvalósulása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A költségvetés 40%-a.

3.59U14rFt+ÁFA
azaz, hárommillió-ötszázkilencvenegyezer-száztizennégy 00/100forint + ÁFA ”

melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: szerződéskötéstől számított 196. nap.
Szerződőfelek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megren
delő előzetes jóváhagyása alapján.

Rész-telje
sítési üte

mek

A részszámla összege a vo
natkozó költségvetések 

százalékában

Teljesítési határidő 
2021. évTevékenységek megnevezése

Primer hőközponti blokk műhelyben tör
ténő előregyártása. 60% 2021.10.05.1.

Primer távhŐvezetékpár építés épületen 
belül. 100% 2021.10.15.II.

a munkaterület át
adásától számi tóit 10. 
munkanap, de legké

sőbb 2022.03.11.

Primer hőközponti blokk helyszíni telepí
tése, készre szerelése. 40%in.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.

„Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonu Színház távhőellátásának rekonstrukciója 01. szerződés módosítás.”
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Pénzügyi ütemterv

1. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.10.05.
A műszaki tartalom: Primer hőközponti blokk műhelyben történő előregyártása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés 60%‘a.

5.386.672,-Ft+AFA
azaz, őímillió-háromszáznyolcvanhatezer-hatszázhetvenkettő 00/100forint + ÁFA

11. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2021.10.15.
A műszaki tartalom: Primer távhővezetékpár építés épületen belül.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés 100%-a.

1.937.55f-Ft-^ ÁFA
azaz, egymillió-kilencszázharminchétezer-ötszázötvenegy 00/100forint + ÁFA

Véeszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2022.03.11.
A műszála tartalom: Primer hőközponti blokk helyszíni telepítése, készre szerelése. A teljes műszaki tar
talom megvalósulása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetések százalékában: A költségvetés 40%-a.

3.591.114rFt+ÁFA
azaz, hárommillió-ötszázkilencvenegyezer-száztizennégy 00/100forint + AFA ”

3. A Vállalkozási szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal ha
tályban maradnak.

4. A Jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

5. Melléklet: Harmadik fél tájékoztató levele.

6. Felek a jelen Módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyták, és a céaegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példá
nyokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.11.04.
Pobrecciil Ilös/ulgáltató 

Zártkörűcri Működő 
Rész>’énytár.sa‘íág 

4025 Deb:ecen, Hatvan u. 12-14.
Adósz# 23506088-2-09 

Cégjegyzyá/s^ás^ 09-10-000482

oH^fissir-

Megrend^ Vállalkozó

^Debrecenben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő Csokonai Színház távhőellátásának rekonstrukciója 01. szerződés módosítás.”
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Tiuteit Planfir Tamás úri

‘ 8 stekunder fútési elfire*, visszatérő vezeték rácsatlakozási pontja nem ál) rendelkezésre (ti a stikau december IS*^ elkéuQI)
• hidegvíz, HMV, cirkulációs vezeték rácsatlakozási pontja szintén nem áll rendelkezésre a hOkózpontban. (m épület teljes HMV hálóiete 2022 mérciua l'éve) len kén. Az szerelném megkérdezni, ha elegendő egy csak egy csatlakozási pont is a HMV oldalról, és nem szükség szerO a cirkuláció elindítása, akkor december is-ig elkészflettem azt

Is.

Az épület részterhelésQ Kitését Is december isiével szeretném beindittatani. Az igényelt Összteljesítmény 40%‘át szeretnénk elhasználni.

Üdvözlettet:

Kojtta Zsolt
tpületgépész projektmémök

<f36 30 797 4443

HUIXIEP 
HUNÉP Zrt.
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