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Vil lal kozisi szerz5d6s
2. szAmI m6dositSsa

amely letrej6tt egyr6szr6l a
Neve: Szombathely Megyei Jogri Viros 6nkorm6nyzata
Cime: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Kepviseloje: Dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester
Tel.: +36-941520-100
Telefax: +36-941 520-264
Bankszdmla sz6ma: 1 091 8001 -00000003-2530036
Allamh6ztart6si egyedi azonosito (AHTI): 743231
Adosz6ma: I 5733658-2-1 8
(a tov6bbiakban, mint Megrendel6)
m6sr6szrol a

KG lnvest 2008. Kft.
Szekhely: 9028 Gyor, Konini u. 19.
Cegjegyzeksz6m: 08-09-01 9485
Adosz5m: 144087 17 -2-08
Banksz6mlasz6m: 1 01 04789-04282300-01 004006 Budapest Bank
Telefon: +36 704254111
Fax: E-mail: info@vulcanoenergia. hu
Kepviseli: Kocsis G6bor Jozsef Ugyvezeto
(a tovdrbbiakban, mint Villalkoz6)
Szerzodo Felek k6zott az alulirott helyen 6s napon a kovetkezo feltetelekkel:

1. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy ,,Ne umann Jltnos Attalanos lskola energetikai
korszerAsit1se" t6rgyban eredm6nyes kozbeszerz1si elj6r6st kdvetoen szerzod6st
k6t6ttek egym6ssal2017. szeptember 14. napjdn. A Szerzodo Felek aszerzodlst egy
alkalommal, 2017. oktober 25. napjan modositott6k.
2.

A Szerzodo Felek az 1. pont szerinti szerzod6st a k6zbeszerz6sekrol szolo 2015.

evi CXLIll. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 141. S @) bekezd6s c) pontjdnak
megfeleloen k6z6s megegyez6ssel a 3. 6s 4. pontban foglaltaknak megfelel6en
modositj6k.
3. A szerzodes mell6klet6t kepezo r6szletes k6lts6gvetes helyebe a jelen m6dosit6s
melleklet6t kepezo r6szletes kOltsegvetes lep.

4. A v6llalkoz6si szerzod6s mellekletet kepezo mriszaki lefr6s modosul a

jelen

szerzod6smodosit6s 1. es 2. szdmri mell6klet6t kepezo jegyzokdnyvek alapj6n.

5. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy az 1. pont szerinti szerzod6sben meghatdrozott
teljes ellenszolgdrltat6rs nem v6ltozik.
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6. lndokol6s:

A szerzod6s r6sz6t k6pezo tetosik ablakok cser6j6t a muszaki ellenor kerte elhagyni,
mivel 6llapotuk, hoszigetelo k6pess6gUk megfelel6, a cse16lendo homlokzati
nyil6sz6r6k helyett, amelyek az energetikai szdrmitds alapjan 1,15-6s hoszigetel6s
ertekkel lettek figyelembe v6ve, jobb hoszigetelo k6pessegti nyil1szArok beepiteset
k6ri, az epUlet energetikai jellemzoinek megorz6se miatt. Javasolja, hogy a tetosik
ablakok k6lts6ge (netto 17 461 320,-F0 l,l= '1,O-es hoszigetel6 kepessegti
ny ilAsz1r on d I j o b b nyillszAr ok beep ites6 re le g ye n fo rd itva.
A kivitelezo egyetert a tetosik ablakok cser6j6nek elhagy5s6val. A tervezett U=|,1S-os
hoszigetel6 kepess6gri nyil6sz6rok helyett U=0,93-as hoszigetelo kepessegti
homlokzati nyll6sz6rokat tud be6piteni, melyek megfelelnekaz elvdr6soknak 6s javitja
az 6pUlet energetikai k6pess6g6t. Amennyiben a tetosik ablakok k6ltsege a jobb
hoszigetelo k6pess6gri nyil6sz6rok beeplt6sere fordithato, vdllalja azon az 6ron az
U=0,93-as hoszigetelo kepessegtl nyil5sz6rok beeplteset.

A fentiek mellett a szerzod6s r6sz6t k6pezi az 6pUletben l6v6 radi6torok cser6je, a
megl6vo tartoszerkezetre. A kivitelez6s megkezd6se ut6n, a radi6torok lebont6s6t

kovetoen kiderUlt, hogy a radi6torok tartoszerkezete elkorhadt, arca az [j radi6torokat
nem lehet felrakni. A radi6tor tartok koltsege brutto 2.500.000,- Ft.
A kivitelez6ssel egy id6ben napelemes rendszer is k6szUl. A kivitelezo pArhuzamosan
tobb helyen is v6gez napelemes rendszer szerel6st, igy nagy t6telben t6rt6n6
v6s6rl6ssal kedvezobb aj6rnlatot kapott, mintha csak egy 6pUlethez rendelte volna meg
az anyagot. Az 6rcs6kken6st segitette, hogy a napelemek vil6gpiaci 6ra is cs6kkent a
szerzod6s megk6tese ut6n. A kivitelez6s megkezdeset k6vetoen vegzett feltdr6sok
sor6n kiderUlt, hogy az 6pUlet szerkezeti kialakit6sa lehetove teszi, hogy a tervezetthez
kepest a napelemes rendszer tartoszerkezet6t egyszertibb, olcs6bb tart6szerkezettel
is meg lehet oldani, igy kevesebb anyag-, 6s d'rjkoltseggel is megvalosithat6 a
kivitelez6s. A cs6kken6s m6rt6ke brutto 2.500.000,- Ft, ami fedezi a radi6torok
ta rt6szerkezet6 nek koltseget.

Ennek megfeleloen a szerzod6sben r6gzitett teljes v6llalkozoi dij nem v6ltozik. A
v6ltoz6s csak a r6szletes k6ltsegvet6sen belUli 6tcsoportosit6st, illet6leg a mriszaki
leir6s minim6lis vdrltoz6sdrt eredm6nyezi.
A modositds mindenben megfelel a Kbt. 141. S (4) bekezdes c) pontjdnak ugyanis
a) a modosit6st olyan kdrUlm6nyek tettek szUks6gess6, amelyekelaz aj5nlatkero kello
gondoss5ggal eljarva nem lathatott elore, hiszen a muszaki tartalom m6dosit6s6nak
ig6nye csak a kivitelez6s megkezd6s6t kdvetoen derUlt ki;
b) a modosit6s nem viiltoztatja meg a szerzod6s 6ltal6nos jelleget, a muszaki tartalom
v6ltoz6sa a szerzodbs tdrgy6n belUl elhanyagolhato jelentosegri, 6s csak egyes t6telek
k6zdtti ko ltseg 5tcsopo rtos it6st ered m 6ny ez;
c) az ellen6rt6k noveked6se nem haladja meg az eredeti szerzod6s ertek6nek 50%6t, ugyanis a szerz6d6s szerinti ellen6rt6k egydltalan nem vdltozik.
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A Felek a jelen szerzod6smodosit6st, mint akaratukkal

mindenben megegyezot
c6gszerti aldirdsukkal hagyj6k jov5. Jelen szerzSdes 4 (negy) eredeti p6ld6nyban
k6szUlt, amelybol 1 (egy) eredeti peldany a Vdllalkoz6t, 3 (h6rom) p6ldiiny pedig a
Megrendelot illeti meg.
Szombath ely, 2018. janudr,,.l1..."

Szombathely Megyei Jogri VSros

KG Invest 2008. Kft.
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