Szerzod6ssz6m: 73029- Y tZOlA.

Villalkoz6si szerz5d6s
2. szlmI m6dosit6sa

amely letrej6tt egyr6szrol a
Neve: Szombathely Megyei Jogri V6ros OnkormSnyzata
Cime. 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Kepviseloje: Dr. Puskds Tivadar po196rmester
Tel.: +36-941520-100
Telefax: +36-941 520-264
Bankszdmla szdma: 10918001-00000003-2530036
Allamh6ztart6si egyedi azonoslt6 (AHTI): 743231
Adosz6ma: 1 5733658-2-18
(a tov6bbiakban, mint Megrendel5)
m6sr6szrol az

KG lnvest 2008. Kft.
Szekhely: 9028 Gyor, Konini u. 19.
Cegjegyzeksz6m : 08-09-0 1 9485
Adosz6m : 1 44087 17 -2-08
Banksz6mlasz6m: 101047 89-04282300-01 004006 Budapest Bank
Telefon: +36 704254111
Fax. E-mail: info@vulcanoenergia. hu
Kepviseli: Kocsis GSbor Jozsef Ugyvezeto
(a tov6bbiakban, mint V6llalkoz6)

Szerzodo Felek k6z6tt az alulirott helyen 6s napon a k6vetkez6 felt6telekkel:

1. A Szerzodo Felek rdgzltik, hogy ,,Eg6szs6glgyi intezm1nyek energetikai
korszerfisit6se" t6rgyban a 9700 Szombathely, Vdci Mihdtly utca 3. szam, 2759/35
hrsz. alatti rendel6k 6s id6sek Klubja energetikai korszerfisif6se r6szre (1.

rbszajlnlati kor) eredm6nyes k6zbeszerzlsi eljdrrdst kdvetoen szerz6d6st k6tottek
egym6ssal 2017. szeptember 14. napj6n. A Szerz6d6 Felek a szerzod6st egy
alkalommal, 2017. oktober 25. napj5n m6dositott6k.
2. A Szerzodo Felek az 1. pont szerinti szerz6dest a kdzbeszerzesekr6l szolo 2015.
tovdrbbiakban: Kbt.) 141. S @ bekezd6s c) pontjdnak
megfelel6en kozos megegyez6ssel a 3. 6s 4. pontban foglaltaknak megfeleloen
modositj6k.

evi CXL|ll. torv6ny (a

3. A szerzodes mellekletet kepezo r6szletes k6ltsegvetes helyebe a jelen modosit6s
mellekletet kepezo r6szletes kolts6gvetes lep.

4. A v6llalkozdsi szerzod6s mellekletet kepez6 mriszaki leirds m6dosul a

jelen

szerzod6smodositSs 1 . sz5mri mellekletet kepezo jegyzokonyv alapjSn.
5. A Szerz(5d6 Felek r6gzitik, hogy az 1. pont szerinti szerzod6sben meghat6rozott
teljes ellenszolg6ltat6s nem v6ltozik.

Szerzod6ssz6m: 73029- 8 lZOtA.

6. lndokolSs:

A szerzod6s

teljesitesevel egyUtt az akad6lymentesit6st is el kell v6gezni" A
kivitelezes megkezdesekor derUlt ki, hogy a tervezett r6mpa hosszabban epithet6
meg a tervezettn6l, illetve a talaj 6llapota miatt erositeni kell az alapot, illetve vasal6s
is szUkseges. Az akad6lymentesites plusz k6lts6ge brutto 4 469 184 Ft.

A kivitelez6ssel egy idoben napelemes rendszer is keszUl.
A rajzokon 6s a mtlszaki leirSsban 12 kWp teljesitmeny szerepel, a k6ltsegvetesi
kiir6sban pedig 22 kWp. A mriszaki leir6s 6s tervdokument6cionak megfeleloen kell a
12 kWp teljesitm6nyti napelemes rendszert meg6piteni.
A kivitelezo pArhuzamosan tdbb helyen is v6gez napelemes rendszer szerel6st, igy
nagy t6telben tdrteno v6s6rl6ssal kedvezobb aj6nlatot kapott, mintha csak egy
6pUlethez rendelte volna meg az anyagot. Az 6rcs6kken6st segitette, hogy a
napelemek vilagpiaci 5ra is cs6kkent a szerzodes megkOtese ut6n. A kivitelez6s
megkezd6set kovetoen v6gzett felt6r6sok sor6n kiderUlt, hogy az epUlet szerkezeti
kialakit6sa lehetove teszi, hogy a tervezetthez kepest a napelemes rendszer
tartoszerkezet6t egyszerribb, olcsobb tartoszerkezettel is meg lehet oldani, igy
kevesebb anyag-, es d'rjkolts6ggel is megval6sithato a kivitelez6s. A cs6kken6s
m6rteke brutt6 4 469 184,-Ft, ami fedezi az akadllymentesites koltsegeit,
Kivitelez6 nem t6maszt ig6nyt az akadAlymentesites koltseg6re, ha a napelemes
rendszer drcsokken6s6t erre felhaszn6lhatja.

Ennek megfeleloen a szerzod6sben r6gzitett teljes v6llalkozoi d'r.; nem v6ltozik. A
v5ltoz6s csak a r6szletes koltsegvet6sen belUli 6tcsoportosit6st, illetoleg a mtiszaki
leI16s minim6lis vSltoz6s6t eredm6nyezi.

A modosit6s mindenben megfelel a Kbt. 141. S (4) bekezdes c) pontj6nak ugyanis
a) a m6dosit6st olyan korUlmenyek tettek szUks6gess6, amelyeket az aj6nlatkero
kello gondossdggal elj6rva nem l6thatott elore, hiszen a mtiszaki tartalom
modoslt6s6nak ig6nye csak a kivitelezes megkezd6set k6vetoen derUlt ki;
b) a modositds nem vdltozta\a meg a szerzod6s 6ltal6nos jelleg6t, a mriszaki
tartalom v6ltozdsa a szerzodes t6rgy6n belUl elhanyagolhato jelent6s6gri, 6s csak
egyes t6telek k6z6tti koltsegdrtcsoportoslt6st eredm 6nyez;
c) az ellenert6k noveked6se nem haladja meg az eredeti szerzod6s ertekenek 5Oo/odt, ugyanis a szerz6d6s szerinti ellen6rt6k egyiiltaldn nem v6ltozik.

Szerzod6sszdm: 73029- B lZOte.

A

Felek a jelen szerzod6smodosit6st, mint akaratukkal mindenben megegyezot
c6gszeni al6ir5sukkal hagyjak jov6. Jelen szerzodes 4 (negy) eredeti p6ldSnyban
k6szUlt, amelybol 1 (egy) eredeti peldany a V6llalkozot, 3 (hdrom) pelddny pedig a
Megrendelot illeti meg.
Szombath ely, 2018. janu6r,,.*\. .."

Szombathely Megyei Jogti VSros

KG lnvest 2008. Kft.
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