
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz. •HíS:- geo- 36/Í02/I

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 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) 1. 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 Martonfalvi 

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 COVID-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.
A Felek közötti egyeztetéseket követően a műszaki kivitelezés véghatáridejét a korábban 
meghatározott 2021.09.15-ről 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 Martonfalvi utca 3-5-7-9-11. számú 
lakóépületek távhőellátásba történő bekapcsolása III. ütem (hőközpontok építése).” tárgyú szerződés 1. sz. módosítása

1ri'j



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

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 
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

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 teijeszti 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: 2021.09.15.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a 
Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A részszámla 
összege a 
vonatkozó 

költségvetések 
százalékában.

Raz-
teljesíté Teljesítési

határidő:Tevékenységek megnevezae
si

ütemek
Mindhárom hőközpont gépészeti blokkegység, továbbá a hozzájuk 
tartozó komplett villamos kapcsoló szekrény előregyártása 
műhelyben.

60% 2021.08.19.I.

Mindhárom hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész 
beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki 
átadás-átvétel.

40% 2021.09.15.11.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási 
területe a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

Pénzügyi ütemterv

J. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.08.19.
A műszaki tartalom: Mindhárom hőközpont gépészeti blokkegység, továbbá a hozzájuk tartozó 
komplett villamos kapcsoló szekrény előregyártása műhelyben.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: 60%
„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 1. sz. módosítása
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen. Hatvan utca 12-14. sz.

14.400J93rFt-^ ÁFA
azaz, tízennégymillió-négyszázezer-százkilencvenhárom forint +ÁFA

Véeszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.09A 5.
A műszaki tartalom: Mindhárom hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A 
teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel 
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: 40%

9.600,130rFt+ÁFA
azaz, kilencmilUó-hatszázezer-százharminc forint + AFA, ”

melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2021A 2.15.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a 
Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.

A részszámla 
összege a 
vonatkozó 

költségvetések 
százalékában.

Rész-
teljesíté Teljesítési

határidő:Tevékenységek megnevezésesi
ütemek

Mindhárom hőközpont fűtési blokkegység komplett helyszíni 
szerelése műszerész beüzemeléssel. 60% 202I.09A5.l.

Mindhárom hőközpont HMV blokkegység komplett helyszíni 
szerelése műszerész beüzemeléssel. A teljes műszaki tartalom 
megvalósítása, műszaki átadás-átvétel._____________________

40% 2021.12.15.11.

A Megrendelő előteljesítést elfogad a fenti részteljesítési ütemek vonatkozásában.
A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási 
területe a Konzultációs felhívásban meghatározott helyszínen.

Pénzügyi ütemterv

L rész számla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.09.15.
A műszaki tartalom Mindhárom hőközpont fűtési blokkegység komplett helyszíni szerelése műszerész 
beüzemeléssel
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: 60%

14.400.193rFí+ÁFA
azaz, tizennégymillió-négyszázezer-százkUencvenhárom forint 4-AFA

Végszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2021.12.15.
A műszaki tartalom: Mindhárom hőközpont HMV blokkegység komplett helyszíni szerelése műszerész 
beüzemeléssel A teljes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel 
„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 1. sz. módosítása
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12*14. sz.

Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: 40%
9M0.130rFt+AFA

azaz, kilencmillió-hatszázezer-százltarmincforint-^ÁFA**

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

4. A jelen Módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

5. Melléklet: Vállalkozó tájékoztató levele.

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

Debrecen, 2021.07.23.

/

Megrend^ö

Debreceni Hos/.olgáltató 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Adószám: 23506088-2-09 
Cégjegyzékszám: 09-10-000482 17.

„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 1. sz. módosítása
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Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
4025 Debrecen 
Hatvan u. 12-14.

Dátum: Debrecen, 2021.07.19. 
Iktatószám:íDÍlr.ií.L\.... /2021.

Arday Balázs 
vezérigazgató úr 
részére

Tárgy: Tájékoztatás a „Debrecen 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 távhöellátásába történő bekapcso
lása III. ütem. (höközpont építése)” tárgyú vállalkozási szerződésünk rész-, és véghatáridejéről

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tájékoztatjuk Tisztelt Megrendelőnket, hogy a ,4)ebrecen 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 távhöellá
tásába történő bekapcsolása III. ütem. (höközpont építése)” tárgyú vállalkozási szerződésünk 
teljesítése tőlünk független előre nem látható körülmények miatt határidőre lehetetlenné válik. 
Ennek oka, hogy mint azt már korábban is jeleztük a höközpontok gyártásához szükséges 
SWEP hőcserélők szállítási határidejét a pandémiás helyzet okozta szállítási nehézségekre való 
hivatkozással a beszállítók 1,5-5 hónapban adata meg.

Mivel az általunk ajánlott raktárkészleten, illetve biztonsági készleten található hőcserélők 
egyikével sem helyettesíthetők a tervezett berendezések, így a höközpontok gyártását nem tud
juk határidőre elvégezni.

Kérjük tisztelettel, hogy a hőközpont gyártásának és helyszíni beépítésének határidejét (a hasz
nálati melegvíz hőcserélők nélkül) 2021. szeptember 15-re, míg a szerződés véghatáridejét 
2021. december 15-re módosítani szíveskedjenek.

Üdvözlettel:
DH-SShíiV •: ^IFT.

DEBRECEM
4032 Füredi u. 75. 

Adószám: 11986270-2-09
'>

-------y -----
/tjyö^gy Zoltán 

ügyvezető

FenncenT
• ISO ftOOI • 
-ISO MOOI* 
- ISO 20001 > 
•iSO sooou

Budapest Bank
10103434-01975000-01003000

OTP Bank Nyrt.
11738008-20832959-00000000

Adószám
11986270-2-09

Cégjegyzékszám
09-09-007197


