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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁS 01.

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 BankZrt.
10403428-50526653-65771008
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

l./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 2021.10.19-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:

„Debrecenben távhővezeték karbantartása 2021. év V. ütem.'’
• Mennyisége:

A debreceni távhőellátásí rendszer 35 db aknájában található vezeték szakaszok és elzáró 
szerelvények hiányos szigetelésének és szigetelést védő burkolatainak cseréje, pótlása.

Vállalkozó 2021.11.10-én kelt tájékoztató levelében jelezte, hogy a fűtési szezonban a munkaterület biz
tonságos munkavégzésre nem alkalmas, ezért a fenti munkákat a fűtési idényt követően, várhatóan 2022. 
június 30-ára tudja teljesíteni.

A tájékoztató levél tartalma alapján Felek közötti egyeztetéseket követően a műszaki kivitelezés végha
táridejét a korábban meghatározott (munkaterület átadásától számított 61. nap, azaz 2021.12.19-i idő
pontról a munkaterület átadásától számított 254. munkanapra, de legkésőbb 2022.06.30-ára kívánják mó
dosítani - ezzel összefüggésben módosul a pénzügyi ütemezés határideje is, azzal a feltétellel, hogy a
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2021. évben beszerezhető nagyobb értékű szerelvény szigetelési anyagok és azok rövidebb ideig tartó 
beépítési munkavégzése megtörténjen.

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
„4. A teljesítési határidők:

Műszaki kivitelezés véghatárideje: Munkaterület átadástól számított 61. nap. 
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép illetve kiegészül a pénzügyi ütemtervvel:

„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: Munkaterület átadásától számított 254. nap. 
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Résztelje
sítési üte

mek

A részszámla összege a vo
natkozó költségvetés sze- 

rint (Ft)
Teljesítési határidőTevékenységek megnevezése

S4 db nagyméretű elzáró szerelvény bontható szigetelé
sének beépítése. 2.032.600 2021.12.15.I.

A teljes ajánlat szerinti műszaki tartalom megvalósí
tása. Átadás-átvétel. 1.294.863 2022.06.30.II.
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Pénzügyi ütemterv

I. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.12.15.
A műszaki tartalom: 34 db nagyméretű elzáró szerelvény bontható szigetelésének beépítése. 
Érték: költségvetés szerint.

2.032M0rFt-^ ÁFA
azaz, kétmillió-harminckétezer-haíszáz 00/100forint + AFÁ

Véeszámla:
Műszaki teljesítési határidő: 2022.06.30.
A műszaki tartalom: A teljes ajánlat szerinti műszaki tartalom megvalósítása. Átadás-átvétel 
Érték: költségvetés szerint.

L294,863rFt+ÁFA
azaz, egymillió-kétszázkilencvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom 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: 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, 2021.12.06.
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Megrendelő vállalkozó

DebixceBi H()szotgáltatö 
Zártkörűéi/ Működő 

Részvcnvti'.rsaság 
4025 Debrecen. Halvan u. 12-14.

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