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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. 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 Nyrt.
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 CXLIII. 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 2021.10.14-én lét
rejött 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.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

Piacbővítő beruházások 20213. rész: ”AngyalfÖld tér 13/B Társasház távhőellátásba történő 
bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés.”

• Mennyisége:
" Előre szigetelt távfűtési vezeték:

■ Előreszigetelt távfűtési vezeték NÁ25/90 KPE: 45 fin,
■ Előreszigetelt távfűtési vezeték NÁ25/90 SPIKO: 42 fin,
■ Hőközpont 40/30 kW: Idb

Vállalkozó 2021.11.29-én kelt tájékoztató levelében jelezte, hogy 3. fél, mint generálkivitelező az erede
tileg tervezett időpontban a távvezetéki nyomvonal épületen belüli (belső) szakaszának megépítéséhez és

„Angyalföld tér 13/B Társasház távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés.” tárgyú szerződés 1.
sz. módosítása
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a hőközpont komplett helyszíni szereléséhez, a kivitelezési munkák csúszása miatt, nem tud munkaterü
letet átadni Felek részre, ezért a fenti munkákat várhatóan 2022. március végén tudják elkezdeni. Ezen 
oknál fogva kérik a szerződés módosítását ennek megfelelően.
Fenti tényt generálkivitelező 2021.12.06-án kelt tájékoztató levélben megerősítette.

A tájékoztató levél tartalma alapján Felek közötti egyeztetéseket követően a műszaki kivitelezés végha
táridejét a korábban meghatározott munkaterület átadásától számított 81. nap, azaz 2022.02.05-e időpont
ról, a külső távvezeték építési munkaterület átadásától számított 155. napra, azaz 2022.04.20-a időpontra 
kívánják módosítani - ezzel összeítiggésben 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: Munkaterület átadástól számított 81. nap.
Felek megállapodnak amennyiben a generál kivitelező általi munkaterület átadás időpontja módosul, ak
kor a műszaki kivitelezés véghatárideje annak megfelelően változik.

Résztel
jesítési
ütemek

A részszámla összege a 
vonatkozó költségveté

sek százalékában

Teljesítési
határidő

Tevékenységek megnevezése

távvezeték költségvetés 
100%-a

munkaterület átadást 
követő 25 nap.A teljes távvezetéki nyomvonal megépítése.I.

A hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá a 
komplett villamos kapcsoló szekrény műhely- 
ben történő előregyártása.

hőközpont költségvetés 
60% -a. 2021.12.15.ü.

A hőközpont komplett helyszíni szerelése mű
szerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tarta
lom megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.

hőközpont költségvetés 
40%-a.

munkaterület átadást 
követő 20 nap.111.

„Angyalföld tér 13/B Társasház távhöellátásba történő bekapcsolásához távhövezeték és hőközpont építés.” tárgyú szerződés 1.
sz. módosítása
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A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.

Pénzügyi ütemterv
L rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadást követő 25 nap.
A műszaki tartalom: A teljes távvezetéki nyomvonal megépítése.

r

Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: távvezeték költségvetés 100% -a
2,433.800,-Ft-\^ÁFA

azaz, kétmiUió-négyszázharmincháromezer-nyolcszáz forint + ÁFA

JL rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2021.12.15.
A műszaki tartalom: A hőközponti gépészeti blokkegység, továbbá a komplett villamos kapcsoló szeh-ény műhely
ben történő előregyártása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: hőközpont költségvetés 60% -a.

3.558.824,-Ft+AFA
azaz, hárommillió-ötszázötvennyolcezer-nyoicszázhuszonnégy  forint + ÁFA

Vé25zámla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadást követő 20 nap.
A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom 
megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: hőközpont költségvetés 40% -a.

2.37Z550rFt+ÁFA
azaz, kétmillió-háromszázhetvenkétezer-ötszázötven forint + ÁFA ”

melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: A külső távvezeték építési munkaterület átadásától számított 155. nap. 
Felek megállapodnak amennyiben a generál kivitelező általi munkaterület átadás időpontja módosul, ak
kor a műszaki kivitelezés véghatárideje annak megfelelően változik.

Résztelje
sítési üte

mek

A részszámla össz^e a vo
natkozó költségvetés sze- 

rint (Ft)
Teljesítési határidőTevékenységek megnevezése

A hökö^ontí blokk előregyártása. 3.558.824 2021.11.25.I.

A távvezetéki nyomvonal külső (közterületi szakaszá
nak) megépítése, továbbá az épületen belüli (belső) sza
kaszhoz szükséges előreszigetelt csőanyagok leszállí
tása

2.174.519 2021.12.17.II.

.Angyalföld tér 13/B Társasház távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés.” tárgyú szozödés 1.
sz. módosítása

ü
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A belső távvezeték 
építési munkaterület 
átadását követő 20.
_____ nap.______
A hőközpont építési 
munkaterület átadá- 
sát követő 20. nap.

A távvezetéki nyomvonal épületen belüli (belső) szaka
szának megépítése 259.281III.

A hőközpont komplett helyszíni szerelése. A teljes mű
szaki tartalom megvalósítása. 2.372.550IV.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.

Pénzügyi ütemterv

/. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2021.11.25.
A műszaki tartalom: A hőközponti blokk előregyártása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés szerint.

3.5S8.824rFt+ÁFA
azaz, hárommUlió-ötszázőtvennyolcezer-nyolcszázhuszonnégy forint + ÁFA

11. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: 2021.12.17
A műszaki tartalom: A távvezetéki nyomvonal külső (közterületi szakaszának) megépítése, továbbá az épü
leten belüli (belső) szakaszhoz szükséges előreszigetelt csőanyagok leszállítása.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés szerint.

2.174.519rFt+ÁFA
azaz, kétmillió-százhetvennégyezer-ötszáztizenkilenc forint + AFA

III, rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: a belső távvezeték építési munkaterület átadását követő 20. nap. 
A műszaki tartalom: A távvezetéki nyomvonal épületen belüli (belső) szakaszának megépítése. 
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés szerint.

259.28É-FÍ+ÁFA
azaz, kétszázötvenkilencezer^kétszáznyolcvanegy forint + AFA

Vé2számla:
Műszaki teljesítési határidő: a hőközpont építési munkaterület átadását követő 20. nap.
A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése. A teljes műszaki tartalom megvalósítása. 
Műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés szerint.

2.372.SS0rFt-^ÁFA
azaz, kéímillió-háromszázhetvenkétezer-őtszázőtven forint + AFA "

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

4. A Jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

„Angyalföld tér 13/B Társasház távhőellátásba történő bekapcsolásához távhővezeték és hőközpont építés.” tárgyú szerződés 1.
sz. módosítása
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5. Melléklet: Vállalkozó tájékoztató levele.

6. Felek a Jelen Módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt Jóváhagyták, és a cégjegyzésre Jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példá
nyokból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.12.10.

/

Megrendel

Ucbi-ecunl HŐH/:olgáltató 
Zártköröer* Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

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

Vállalkozó

17.

J^ngyalföld tér 13/B Táisasház távhöellátásba történő bekapcsolásához távhövezeték és hőközpont építés.” tárgyú szerződés 1.
sz. módosítása
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