
DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. 
4025 Debrecen. Hatvan utca 12-t4. sz.

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 Nyit.
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 CXLlll. 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 2022.05.30-án 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.

A Vállalkozási szerződés tárgya, mennyisége:
• Tárgya:

„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) II. ütem”
• Mennyisége:

■ Előreszigetelt csővezeték NÁ50/125 24fhi
■ Előreszigetelt csővezeték NÁ80/160 32fm

A Vállalkozási szerződés teljesítése harmadik féltől függő.

Debrecen Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Osztálya az eredetileg készített és benyújtott projekthez 
kapcsolódó forgalomtechnikai terv áttervezését kérte a lakóteleprész könnyebb megközelíthetősége érde
kében, így az áttervezés, majd a terv újbóli benyújtása időbeli csúszást okozott.
A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya által, 2022. augusz
tus 23-án kelt, ÜZEM - 204439-2/2022 iktató számú közútkezelői hozzájárulást, a kivitelező 2022.08.24- 
én kapta kézhez.

„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) II. ütem” I. sz. Módosítás
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A közútkezelői hozzájárulás tartalma alapján Felek a közöttük lefolytatott egyeztetéseket követően a mű
szaki kivitelezés véghatáridejét a korábban meghatározott munkaterület átadásától számított 48. nap, de 
legkésőbb 2022.08.31-ig időpontról, 2022.09.15-re módosítják - ezzel összefüggésben módosul a pénz
ügyi ütemezés határideje is.

A fentieken túl a Felek kijelentik az alábbiakat:

A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján jogszerű és 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 átadásától számított 48. nap, de legkésőbb 2022.08.31.

Résztel
jesítési
ütemek

A részszámla összege a 
vonatkozó költségveté

sek százalékában

Teljesítési
határidő

Tevékenységek megnevezése

munkatermet átadásától 
számított 29. nap, de leg

később 2022.08.12-e
Mester u. Itp. Hajó u. 14 - Bethlen u. 44 közötti 
szakasz kivitelezése.

vonatkozó költségvetés 
szerint/.

Vénkerti Itp. Domokos L u. 28 mögötti szakasz 
kivitelezése. A teljes műszaki tartalom megva
lósítása. Műszaki átadás-átvétel.

munkaterület átadásától 
számított 48. nap, de leg

később 2022.08.il-e
vonatkozó költségvetés 

szerintII.

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

Pénzügyi ütemterv

1. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 29. nap, de legkésőbb 2022.08.12-e.

„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. Itp és Vénkertí Itp) II. ütem” 1. sz. Módosítás
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A műszaki tartalom: Mester u. Itp. Hajó u. 14 - Bethlen u. 44 közötti szakasz kivitelezése. 
Érték: vonatkozó költségvetés szerint.

2,167.415rFí+ÁFA
azaz. kétmillió-százhaívanhétezer-négyszáztizenöt forint + ÁFA

Véeszámla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 48. nap, de legkésőbb 2022.08.3l-e.
A műszaki tartalom: Vénkerti Itp. Domokos L u. 28 mögötti szakasz kivitelezése. A teljes műszaki tartalom 
megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: vonatkozó költségvetés szerint.

4.269,075rFi+ÁFA
azaz, négymillió-kétszázhatvankilencezer-hetvenöt forint + AFA ”

melynek helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: munkaterület átadásától számított 63. nap, de legkésőbb 
2022.09.15.

Résztel
jesítési
ütemek

A részszámla Összege a 
vonatkozó költségveté

sek százalékában

Teljesítési
határidő

Tevékenységek megnevezése

munkaterület átadásától 
számított 29. nap. de leg

később 2022.08. l2-e

Mester u. Itp. Hajó u. 14 - Bethlen u. 44 közötti 
szakasz kivitelezése.

vonatkozó költségvetés 
szerintI.

Vénkerti Itp. Domokos L. u. 28 mögötti szakasz 
kivitelezése. A teljes műszaki tartalom megva
lósítása. Műszaki átadás-átvétel.

munkaterület átadásától 
számított 63. nap. de leg

később 2022.09.15.

vonatkozó költségvetés 
szerintII.

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

Pénzügyi ütemterv
/. rész számla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 29. nap, de legkésőbb 2022.08.I2-e. 
A műszaki tartalom: Mester u. Itp. Hajó u. 14 - Bethlen u. 44 közötti szakasz kivitelezése.
Érték: vonatkozó költségvetés szerint.

2,167.415rFí+ÁFA
azaz, kétmillió-százhatvanhétezer-négyszáztizenöt forint + AFA

Véeszámla:
Műszaki teljesítési határidő: munkaterület átadásától számított 63. nap, de legkésőbb 2022.09.15-e.

„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. Itp és Vénkeití Itp) 11. ütem** 1. sz. Módosítás
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A műszaki tartalom: Vénkerti Itp. Domokos L u. 28 mögötti szakasz kivitelezése. A teljes műszaki tartalom 
megvalósítása. Műszaki átadás-átvétel.
Érték: vonatkozó költségvetés szerint.

4.269.075,-Ft+ÁFA
azaz, négymillió-kétszázhatvankilencezer-hetvenöt forint + ÁFA ”

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: Harmadik fél 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 I eredeti példányt, a Vállalkozó 1 eredeti példányt kap.

Debrecen, 2022.08.31.

Megrendelő

Hőszolgáltató 
Zártkörűen Működő 

Résrvciiytársaság
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. 

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

-S||^£CE'^^6
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„Távvezetéki szakaszok felújítása (Mester u. Itp és Vénkerti Itp) II. ütem** 1. sz. Módosítás
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DEBRECEN MEGVET JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4024 Debrecen, Piac utca 20.
Telefon; (52) 511 -505, Fax; (52) 511-438 http://www.debrecen.hu. e-mail: vaiosu2emeltetes@ph.debrecen.hu

Ikt.sz.:ÜZEM-204439-2/2022 
ÜL: Papp Flóra Tárgy; közútkezelői hozzájárulás

DH-SZERVIZ KFT.
í;zervizkft@dhszervÍ7..hu

Benyújtott kérelmére, mint az érintett önkormányzati tulajdonban lévő utak kezelője a közúti közlekedésről szóló módosított 1988. évi I. törvényben, az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendeletben, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 272/2012 (XII. 13) határozatában, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló módosított 20/1984(XII.21 .)KM. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva és azok figyelembevételével közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
hozzájáruloka Debrecen, Domokos Lajos utca 28. sz. mögött távhö vezetékszakasz felújításához a Sindel György tervező által készített TFK-t/2021. sz. ideiglenes forgalomkorlátozási tervdokumentáció alapján a Debreceni Hőszolgáltató Zit. (Debrecen, Hatvan utca 12-14.) javára.

Igénybevétel kezdetének időpontja:
Végleges helyreállítás időpontja:
Kivitelezés során megbontott területek:

2022. augusztus 22. 
2022. szeptember 12.
36 út (aszfalt)
36 parkoló (aszfalt) 
2 zöldterületFelelős személy: Kremper Béla Tel.: 06 30 9353287 

A kivitelezés és helyreállítás feltételei:
1. A hozzá.járulással rendelkező részére az igénybevétel kezdeti időpontjától a munkaterületet - a kihelyezett ideiglenes forgalomkorlátozó elemek által érintett közterületi szakaszt — átadom, melyet ezen hozzájárulás átvételével tudomásul vesz.
2. A hozzájárulással rendelkező a munkaterületen folyó munkavégzésért, az ideiglenes forgalomszabályozás fenntartásáért, a közlekedés biztonságáért teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkaterület eredeti, vagy ezen hozzájárulásban meghatározott állapotában történő vis.szaadásig, melyet írásban köteles bejelenteni.3. Aklvitclczés során a gyalogos cs gépjármű bejáróknál az akadálymentes közlekedést, az ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani kötelesek.
4. A megbontott aszfaltozott utal és parkolót az érintett forgalmi sáv teljes szélességben kell helyreállítani. A helyreállítás rétegrendje;

Kopóréteg; 4,5 cm vtg. AC-Il hengerelt aszfalt 
Kötőréteg: 6,0 cm víg. AC-16 hengerelt aszfalt
Útalap: 20 cm vtg. Ckí

20 cm vtg. homokos kavics
5. A gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kötelesek.6. A közterület kizárólag a jóváhagyott forgalomkorlátozási tervnek megfelelően bontható meg.7. A kivitelezés során az érintett, igénybevett útszakaszon a megkülönböztetett jelzési használó jármüvek áthaladását biztosítani kötelesek.
8. A bontás által érintett burkolatlan telkieteket eredeti állapotuknak megfelelően helyre kell állítani.9. A munkavégzés során kibontott törmelék és visszamaradó föld teljes mennyiségét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az arra kijelölt helyre kötelesek saját költségükön beszállítani.10. Ezen hozzájárulás kizárólag a kért munkálatokra vonatkozik.
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A munkavégzés alatt be kell tartani a közutakon végzett munkák elkorlátozási cs forgalombiztonsági 
követelményeiről szóló 3/2001(I.31.)KöViiVl rendelet mellékletét képező szabályzatot és a közutakon 
folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalom szabályozásának kézikönyve ÚT 2-1.119:2007.
Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat.

Közútkezelői hozzájárulásunkban előírtak felülvizsgálatát 15 napon belül a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 
Osztályától (4025 Db., Széchenyi u. 46. sz.) kérheti.

Erről értesül: 1. Debreceni Közterület Felügyelet (debrecen@kozterf.hu)
2. Horváth Marcell útellenőr (horvath.marcell@ph.debrecen.hu')
3. DMJV PH Vagyonkezelési Osztály (vagvonkezeles@nh.debrecen.hu')

^Debrecen, 2022. augusztus 23. >1?
Dr. Szekeres Antal jegyző megbízásából: C>

7.
J

Ur. Gábor ZsoíSb' 
osztályvezető


