
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hat^van utca 12-14. sz.

3. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

HSZ-960-22/2020

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:09-09-007I97., Adószám:! 1986270-2-09, Bankszámlaszám: K&H Bank 10403428- 
50526653-6577
mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó
között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Preambulum:
Jelen Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része alapján „Keretmegállapodásos vál
lalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőköz
ponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, 
szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére” tárgyban K.E.-6198/2017 iktatószámon köz
zétett 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 jött létre, figyelemmel a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, 
illetve a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az Eljárás Megrendelője, mint Megrendelő 
és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás és a jelen szerződés közvetlen 
alapjául szolgáló konzultáció dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendel
kezéseinek megfelelően.

2./ A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:

”Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és 
a 82 sz. alatti helyiségekben II. ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).”

■ Mennyisége:
■ Ideiglenes ellátású primer oldal építése:

■ Idb 90 kW HMV,
■ 1 db 180 kW HMV teljesítménnyel.

"Debrecenben Ideiglenes ellátású hőközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II.
ütem (ideiglenes HMV termelő hőközpontok építése).”
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4025 Debrecen, Hatvan utca 12-M, sz.____________________________

3. A Munkaterület átadásának időpontja: Tulajdonos munkaterület átadását követő munkanap.

4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 10. munkanap.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg
rendelő előzetes jóváhagyása alapján.

Teljesítési 
határidő 
a munka- 

terület 
átadásától 
számított:

A részszámla 
összege a vo
natkozó költ

ségvetések 
százalékában.

Rész
telj esí-

Tevékenységek megnevezése
tési

ütemek

Poroszlay 82. bontási munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 5 munkanap

A költségvetés 
szerint.

5. munka
napI.

Poroszlay 74. bontási munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 5 munkanap

A költségvetés 
szerint.

5. munka-n. nap

Poroszlay 82. építési munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 10 munkanap

A költségvetés 
szerint.

10. mun
kanapni.

Poroszlay 74. építési munkálatok elvégzése, érték: költségvetés 
szerint, hat. idő: munkaterület átadását követő 10 munkanap

A költségvetés 
szerint.

10. mun
kanapIV.

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

5./Anyagszükséglet biztosítása 
Irányadó: Keretmegállapodás 4./ pont.

6./ Szerződéses ár
A Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az alábbi összegben határozzák meg.

ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft)Megnevezés Nettó ár (Ft)

1.809.777, 488.640, 2.298.417Ajánlati ár

114.92190.489,- 24.432Tartalékkeret (5%)

1.900.266 513.072 2.413.338Vállalási ár

Vállalási ár: A Vállalkozó által a Keretmegállapodás Szerződésben megajánlott Ajánlati ár + 5% 
Tartalékkeret átalányár (+ ÁFA).
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 5./ pont.

"Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben 11.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz._

IJ A teljesítés helye: Debrecen, az Ajánlati dokumentáció szerint.

8./ Teljesítés:
Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerin
ti véghatáridőre köteles elvégezni.

A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg
rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Felek által közösen 
megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően 
jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál
lalkozójogosult a (részjszámlája benyújtására.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi 
szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét 
a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés 
esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül 
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál
lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

9,/ Fizetési feltételek:
Irányadó: Keretmegállapodás 9./ pont.

10./ Minőségi követelmények, minőségi, mennyiségi átvétel: 
Irányadó: Keretmegállapodás 10./ pont.

11./ Jótállás, kötelező alkalmasság:
A Vállalkozó által vállalt jótállás gépészeti berendezésekre: 24 hónap. 
A Vállalkozó által vállalt jótállás távhövezetékekre: 60 hónap. 
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 11./ pont.

12./ A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 12./ pont.

13./ Kötbér, kártérítés: Megrendelő a részhatáridők esetében felmerülő késedelmet is késedelmes tel-

”Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben ü.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. S2.

jesítésnek tekinti.
Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 13./ pont.

14./ Meghiúsulás miatti szerződésbontás: 
Irányadó: Keretmegállapodás 14./pont.

15./ Szerződéses információk felhasználása: 
Irányadó: Keretmegállapodás 15./pont.

16./ VIS MAIOR;
Irányadó: Keretmegállapodás 16./ pont.

17./ Vitás kérdések rendezése: 
Irányadó: Keretmegállapodás 17./pont.

18./ Egyéb kikötések:
A Vállalkozó biztosítja a folyamatos ellenőrzés lehetőségét a szolgáltatás minősége, a felelős műszaki 
vezető szakemberek, és hegesztő szakemberek érvényes jogosultsága tekintetében.
Ezen feladatok végrehajtásában
Megrendelőt:

Király Zoltán és Sólyom Gábor (Telefon: 509 - 416) képviseli.

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Neve; Kremper Béla
Címe: 4032 Debrecen, Füredi u.76.
Telefon: 30/935-3287

Egyebekben irányadó: Keretmegállapodás 18./pont.

19./ A szerződés módosítása, megszüntetése, értelmezése:

A szerződés módosítása csak a Felek közös írásbeli szándéknyilatkozatával, a Kbt. rendelkezéseinek, 
különösen annak 141. §-ának megfelelően történhet.

A jelen szerződés mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésig, de legkésőbb a keretszerződés hatályá
nak megszűnéséig marad hatályban.

Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll
hat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében ér
vényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettség-

”Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben H.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz.

szegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a leien szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va
lamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintet
ében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen szerződést nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az 
irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) be
kezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betar
tani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Vállalkozási szerződés olyan lényeges kikötése, mely
nek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési 
igény érvényesítésére jogosítja fel. A Vállalkozási szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások he
lyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezé
se esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 
kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésé
nek alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Vállalkozási 
szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.
Felek a jelen Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg
egyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 2 példányban aláírták. Az aláírt példányok
ból a Megrendelő 1 eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2021.05.05.

r
/Vállalkozó

4032FÜ\|t6270V09

Mégrendelo
ücurcccni Hőszolgáltató 

Zártkörücii Működő 
Rés.nényfársa.ság 

4025 Debrecen. Hatvan u. 12-14.
Adószám: 23506988-2-09 

Cégjegyzékszám; 09-10-000482

"Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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DEBRECENI HÓSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. sz._

Pénzügyi ütemterv

/. rész számla
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 5. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 82. bontási munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint

268.817,-Ft+ÁFA
azaz, kétszázhatvannyolcezer-nyolcszáztízenhét 00/100 forint + ÁFA

II. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 5. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 74. bontási munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint

82.852,-Ft+ ÁFA
azaz, nyolcvankétezer-nyolcszázötvenkét 00/100 forint + ÁFA

III. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 10. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 82. építési munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint.

752.312,-Ft+ÁFA
azaz, hétszázötvenkétezer-háromszáztízenkét 00/100 forint + ÁFA

Vésszámla
Műszaki teljesítési határidő: A munkaterület átadásától számított 10. munkanap.
A műszaki tartalom: Poroszlay 74. építési munkálatok elvégzése.
Érték: A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában: A költségvetés szerint.

705.796,-Ft+ ÁFA
azaz, hétszázötezer-hétszázkilencvenhat 00/100 forint + ÁFA

Debrecen, 2021.05.05.

Vállalkozó
.........r.........K.......................

Me^ndelő 
Debrtucai Hőszolgáltató 

Zórtkörűeii Működő 
Rész\’ényíársaság 

4025 Debrecen, HaU'an u. 12-14.
Adószám: 235C6088-2-09 

Cégiegyzékszámr 09-10-000482

"Debrecenben Ideiglenes ellátású höközponti primer oldalak kiépítése a Poroszlay út 74 sz. és a 82 sz. alatti helyiségekben II.
ütem (ideiglenes HMV termelő höközpontok építése).”
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