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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. sz. módosítás
amely létrejött

egyrészről a
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Képviseli: Arday Balázs
Cégjegyzékszám 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 Zoltán
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 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján 
„Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, 
karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, 
továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” 
tárgyban K.É.-6198/2017 iktatószámon közzétett ajánlati felhívással indult, a Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként 2017. 07. 10-én 
megkötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján 2021. 07. 01-jén létrejött 
egyedi vállalkozási szerződés (a továbbiakban Vállalkozási szerződés) 2. számú módosítására jött létre 
az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között.

A Vállalkozási szerződés tárgya:
„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalví 

utca 3-5-7-9-11. számú lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem
(hőközpontok építése).”

A Vállalkozási szerződés teljesítése harmadik féltől függő. Vállalkozó jelezte, hogy a hőközpontok 
gyártásához szükséges SWEP hőcserélők szállítási határidejét a COVlD-19 pandémiás helyzet okozta 
szállítási nehézségekre való hivatkozással a beszállítók 1,5-5 hónapban tudják biztosítani. Mivel a 
Vállalkozó raktárkészletén, illetve biztonsági készletén található hőcserélők egyikével sem 
helyettesíthetők a tervezett berendezések, így a hőközpontok gyártását nem tudják határidőre 
elvégezni. Ezen adatok alapján Felek közös megegyezéssel a kivitelezési határidőt 2021.07.23-án az 
alábbira módosították:
A Felek közötti egyeztetéseket követően a műszaki kivitelezés véghatáridejét a korábban 
meghatározott 2021.09.15-röl 2021.12.15-re kívánják módosítani - ezzel összefüggésben módosul a 
pénzügyi ütemezés határideje is - Vállalkozó 2021.07.19-én kelt levele alapján.

„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalví utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása 111. ütem (hőközpontok építése)." tárgyú szerződés 2. sz. módosítása
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Vállalkozó 2021.07.30-án írásban tájékoztatta Megrendelőt, hogy az alábbi hőcserélők esetében tud 
helyettesítő terméket beszerezni és így várhatóan a jelenleg érvényben lévő módosított határidőnél 
hamarabbi kivitelezési határidőre tudja teljesíteni a kivitelezést.
Megrendelő ellenőrizte a Vállalkozó által benyújtott műszaki dokumentációt, és az eredeti ajánlatban 
benyújtott Swep típusú hőcserélőkkel kapcsolatban megállapította, hogy a lecserélésre kerülő 3 db 
hőcserélő az eredetiekkel egyenértékű, az elvárt paramétereknek megfelelő. Megrendelő a Szerződés 
alapját képező Keretmegállapodás dokumentációjának 1.21.1.2 pontjában hangsúlyozta, hogy a 
műszaki leírásban esetlegesen hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dolgok helyett 
Megrendelő azokkal egyenértékű termékeket is elfogad.

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 
szerződés 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 megelőző 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 szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.

A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest 
jelentős 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:
A konzultációs Eljárás és a jelen szerződés közvetlen alapjául szolgáló konzultáció 
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően az 
Ajánlati dokumentáció vonatkozó költségvetéseiben szereplő alábbi tételek kerülnek módosításra:

Szez. módosítást követően beépítésre 
kerülő egyenértékű 
hőcserélők megnevezése

Költségvetésben szereplő 
hőcserélők megnevezéseS.szám Tételszám db db

SWEP B16Hx40 típusú forrasztott 
HMV hőcserélő 80 kW

HEXTREND PBUlOH-40-242 típusú 
forrasztott HMV hőcserélő 80 kW1. 33 1 1

SWEP B16Hx40 típusú forrasztott 
HMV hőcserélő 80 kW

HEXTREND PBUlOH-40-242 típusú 
forrasztott HMV hőcserélő 80 kW2. 33 1 1

SWEP B16Hx40 típusú forrasztott 
HMV hőcserélő 80 kW

HEXTREND PBUlOH-50-242 típusú 
forrasztott HMV hőcserélő 100 kW3. 33 1 1

Felek rögzítik, hogy az 1-es szerződésmódosítás alapján jelenleg érvényben lévő részteljesítési 
kivitelezési határidőket nem módosítják, mivel a szerződés jelenleg is biztosítja ezeknél az 
előteljesítés lehetőségét.

2. A Vállalkozási szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak.

„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).” tárgyú szerződés 2. sz. módosítása
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3. A jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

4. Melléklet: Vállalkozó tájékoztató levele.

5. Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyták, és a cé^egyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt 
példányokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.08.16.

V’

'egrenm lő
DH-SZERv'^Z KFT.

DEBR'rlCbZTi 
4032 Füredi u. 76. 

Adószám: 11986270*2-0Ö

Ucbicccnillöszoigáltató 
Zártkörűéi. Működő 

Rész\’énytársaság 
4025 Debrecen. Hatvíin u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-10-000482

2.

„Debrecenben a Poroszlay út 72-74-76. számú, a Poroszlay út 80-82-84. számú és a Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhöellátásba történő bekapcsolása III. ütem (höközpontok építése).” tárgyú szerződés 2. sz. módosítása
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