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VI'LLAI,KoZASI SZERZ;6DI]S
2,,

szfmit m6dositfs

amely l6trej otl. egyresfirol

Szombattrely Megyei Jo gri V6r'os Onkorm funyzata
Cime: 9700 Szombatli,ely, Kossuth L. u. 1-3.
K6pviseloje: Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
t\llamhdztart6s i e gye di azo no s itr5j a 1Atf f 9 : 7 4 323 I
Ad6szfma: 1 5733658f2-1 8
Ilankszdmla sz6ma: 140410(14 - 00339791 - 00000017
Telefon: +3 6-.941 520 -1,00
Telefax: +3 6-9 4 I 520 -264
(a tov6bbiakban, mint Megrendel6)
m6sr6szr6l a

KG Invest 2008 Kft.
Sz6khelye: 9028 Gy6r, Konini u. 19.
K6pviseldje: Koasis G6bor iigyvezetrl
Cdgj egyzdk szftma: 08109-0
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Telefon: +3 6-'7 0 -42,5 -41 I I
E-mail : info @vulcanoenergia.hrr
(a tov6bbiakban, mint V6llalkozd)
kozott (a tov6bbiakbap egyiitt: Felek) az ahtlirott helyen ds napon a krjvetkez6 felt6telekkel:

1.

El6zm6nrrek

A Felek rdgzitik, hogy

,,,,A TO.P-6.7.1-15-SH1-20i6-00001 azonos[tds.zdmil ,,fizocicil.is
vdrosrehabilitdciri II. iitem" c'im[[ pdlydzat keretdben megval6sul6 l,ltesitmdnyek dpftdsi
rnunkdi II" tfngyl>an akdzbesz:,erz6sekr6l szolo 2075. 6vi CXLIII. tiirvdny (a tovlrbbiakban
Kbt.) 115. $ ( i) bekezd6se alapjut lefulytatott kozbeszerz6si elj6r6st kdvet6erL 2018. aprilis 5.
napj6n v6llr+lkoziisi szerzodelst (,a tov6bbiakban: Szerz6d6s) kotottek egym6ssal
(szerz6d6sszam: 7i\012-2512,0181)" A lFelek a Szerz6ddst egy alkalommal, 2(118. okt6ber 29
napj6n a 730!i2-I64120I8 sz6mon mirdositott6k, amely kiegdszitette a V6llatkoz6 feladatatt,
valamint drirrtette a teljesit6s v6ghat6ridej6t 6s a V6llalkozot a Szerzodr5sben niegjeiolt
f'eladatok ell6t is6et r4e gi1le1.6 viillalko;z6 i dij o s szegdt.
1.1.

1.2. ASzerzodesllttrgya

I7.. Kdrmendi

u.

F.

a

A

Szornbathely, Szabadsrigharcos u.4., Operint u. 15., Operint u"
szhm a.lattr ingatlanokon 16v6 szoci6lis b6rlak6sok fehijit6sa,

l"oldal/6
l

tu(
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komfortosit6sa, energiahat6konys6g javit6ssal egybekqtve 6s aN6rai u. 1. sz6m alatti ingatlan
f"eLfjit6sa A beruhin6s r6szletes feltdteleil a szerzodtSs melldklet6t !6pezd muszaki lefr6s
taftalmazza. A mriszaki leirds kiesdszit6sdvel a V6llalkoz6 feladathtkenEzi tovfhbft
i

a) a Szornbathely, Kdrmendi u.5.::zdm alatti felirjita1ld6 6piiletn6l alet6szerkezet felfjitrisi
rnunk6inzLk v6gzdse sordn az eszakj oldali tizfal mqp;er6sft6se, amel]' n6lktil a tet6h6jal6s
cserdjdt. nem lehet folytatni;
b) a Szonrbathely, 6perint u. 77 " szbm alatti 6piilet tetls;zerkezet felirjit{si rnunk6inak v6gzdse
sor6n tett megrillapit6sra tekintet1.el, miszerint az: vflyayi, legh6ts( traktusri 6piiletr6sz
tetaszer'kezete nem javithato, a szarafdk 6llapota miati nem lcieg6szithOt6, a szaruzat, uj tett(i
kdszitdse sziiks6ges;

c)

aterve>zett fal6tvag6si

techrologi|val kdsziilo ut6la61os vitzszigetel6di megolcl6s helyett

az

6val kel I e: I k6 sziteni ;
d) a Szombathely 6perint u. 15. sz6m alatti ingatlanon a fiigg6folyos6 rjdszleges be6pit6s6nek

rrt6lago s v izszige'teldst inj ekt616s

o

s techno I 6 gi

elbont6sahelyettannakfelirjit6s6tkr:llelv6gezni.
e) a Szombathely Szabads6gharcos u. 4. szdm alat'ti lak.6hdzan villanyszerel6si munk6k
elv e gzdse

tr

.3. Az

az 6rin1.6sv6delem dletveszdlyes

l. szhmu m6dosit6ssal m6dositott

s6

g6nek elhrii:ltf sa miatl..

Szerzod6s telljesitds v6ghat6rideje: 2018. decemL,er

31. napja

A Felek meg6llapodtak

hogy a Vdllalkozrit a Sz:,eru(tdOs 1,3" pontj6ban 6s az 1.
s;zttmt szerzoddsrn6dosit6sban megjelolt feladatok ell6tris66rt dss:zesen 155.538"23 9,- Ft, azarszlzdtvenotmilli6-otsz(nharcnincnyc,lcezer-kettSszitzhrirminckilenc
forirlt + 27yo 6fa mdrtdlkii
villlalkozhsi dij illeti meg.
1.4.

abban,

o a Szerz6dds elsz6molhat6 ellendrtd,k.dt a TOP-6.7.1-i5-SHl-2016-00001
zzonosit6sz6mir projekt keretdiben elnyert t6mogat6sb6l finans:zirozzq, rrt6finansziroz5.ssal.
1.5.

A

Megrendel

Irdnyado jogszabaly a 2014-2020 programozdsi idosztik:ban uz egyes erlr6pai uni6s alapokbr6l
s;zhrmaz:6 t6mogat6sok felhaszndl6sd.nak rendj6rol sz6l6 27212014. (K. $.; tcorm. rendelet.
2.

A

Szerztid6s m6

dosftisit indokol6 kiirti hn6nyek
")

2.I. A Vrillalkoz6 a2018.

arr6l t6jdkoztafra a Megrendel6t, hogy'a
trrivitelezds sor6n el6re nem l6that6 probl6m6k meri.|ltek fel, nevezetesen a terv szerint a
rnegldvo gaz flit6 konvektorok keriiltek volna be6pit6sre, de alok alkalmatlanok a
vissza6.pitt6sre tij kdsziil6keket l<ell Lre6piteni, amely mirnk6k elv6gzdse Fg),rdszt nem szeretrrel
a Szerz-,a<16sben, m6srdszt a szerzoclott munkar6szek ellv6gz6sdben is kdsodelmet okoz. Erre
tekintettel k6rte a 2018. decernber 31-i teljesitdsi v6[hat6rr,Jo 2019. fnfrcius 31-re trjrl6rnti
novembe>r 29-en ir6sban

rn6dosit6s6t

A

V6llatkoz6 kezdem6nyezdse indokolds6ban el6ardta, hogy a lebontof.t kdszril6kek
fbLlilviz;sg6|affrt az ana jogosult szakc6gn6l 2018. jirnius 1tr-6n megretrdelte, a konvektor,ck
teljeskrirtibeiizemel6s el6tti vizsgdlata 2018. novembdr 19-6rr tdrl6nt meg. A feliilvizsg6lal,ra
2, oldal l 6
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jogosult szakcdg dLll6lfoglalisa alapjdrn a visszahelyezdsre tervezett konvektorok 6llapota rrem
firlel meg az ijrze:rrrbg helyezdsi feltditeleknek. Jellemz6 trib6k a konvektorok szab6ly ozojdnak
hib6ja, a kdszi.ildki4akkarc6z;i6ja,6t1ozsd6sod6sa, mely hib6k javitSsandlktil a konvektorok
tizemeltetdse d[etvespdlyes, A konv,sktorok dletkorrib6l ad6d6an p6talkatrdszek beszerzl:se
nem lehetsdges, il konvektorok javitdsa igy lehetetlen. Az 6rv6nyben l6v6 eljir6soknak
megfelel6en a megldvo hib6s trcdmdnyes konvektorok helyett m5r csak parapetes kdrsztlekek
6pithet6k be. A rne$ldv6 kdm6nyes k6sziil6kek helydrr: viszont parapetes k6sztil6kek nern
helyezhettik el, csak ktils6 fal mentd,4 mely a gdzrends:r-er nyomvonalfunak m6dosril;fs6val is
jttr. Anyomvonal :mddosit6r;a miatt gttqtervetkell k6sziteni, melynek elkdszit6se 15 nap.
A. gfzszolgiitat6 2018. december 10-tpl el6ll a gdzfrtveullel, majd a ghztfivetel rijrakezddsdt a
kiils6 h6mdrsdklel. ftlggvdnydben fogja meghatfurozni 2019 februhrjdtbl. Ezek alapjin 2AI').
m6rcius 31-err vdrhatb a kdsziiltikek teljeskoni beiizemel(ise.
A.

v6llalkozo a szerel6si munkdkat ne:m szftmorjael

A V6llalkoz6

kez<Ierfdnyez;6s6hez rnelldkelte

a Szerviz-Mix.

a

Megrendel6 feld.

a gdzkesziildkek 6llapotfelmdr6s6re vonatkozb,

Kft. 6ftal kidllitott 2018. november I9-enkelt szakv6lemdnylr.

2,2.

A YtllaIkoz6.l*irer"

'2.3.

A murrkiilatok elt6gzdrsdnel< indokolts6g6t al6tttmaszt6,
svez et 5 itltal aIaifi. j e gy :26 kd nyv rend e lkezd sre 6l l.

alapjhna rnuszaki ellen6r, a'terve',zo ds a f'dmdlndk a kivitelezdsi
n:Lunk6t ellendrizte. Megdllapitr:tt6k, hogy a YfiIaIkoz6 tital jelzett munkflatok elvdgzdse a
V6llalkozir ttltal resdletesen m,egjeldlt indokok alapj6n indokolt ds sziiksdges. Egyebekbe,n
mLeg6llapitottdk azt i$, hogy a lizabadsSgharcos u. 4. sz.6ptilet fehijitrisdhoz: kapcsrol6doan a
kiizmtikez'el6 E-ON Vtt. fele benyrijtfsra keriilt a csoportos rndr6helyek ki6pit6s6hez,tlrteno
vi.llamos csatlakoz,6si] k6relem. A megl6vo l6gk6beles csiatlakoz6s ltepiteset lenne szriks6ges,
dr: M dr:vdnyben l6v6 elorirdsok alapjdn az ilyen csatlakoz6sokat megszunteti a
kiizmriszolgdltat6 6s foldk6beles csatlakoz6s kertil kidpftdsre. A szolgtltat6 nem dpitette ki a
csatlakoz6st. A csatlFkozlis ki(:pftdsd,hez a kozlekeddsi tertileten krizteriileti burkolatot kell
bontani. AkozrtIke:zel6 helyi rerrdelet alapjdnnem ad burkolatbontdsi engeddlyt november 15t6l m6rcius 15-ig terjdd6 id6szakban a t6li id6jards miatt. A vi[lamos kozmiis:zol galt,att> ez6r1a
csatlakoz6st csak 20X9. m6rciurs 15-e ut6n tudja kidpfteni, addig nem helyezthetok izembe a
lak6sok. Er-d31 ulurtUnl ZO t !). m6rcius 3i 1 -dn v fnhat6 a munka befei ez6se"

dp itd

a

muszaki ellen6r:, atervez| 6s az

3. M6dosul6 rendelldez6sek

3.1. A Felek a 2. polrlt szerinti kdnilmdnyekre tekintettel a Szerz6d6s 1.3.
trrontjdt az, althbi
fe ladatokkal e g6szititr ki :
,,1'3.

A

A Sz;ombalhely, Szabads6gharcos u. 4., 6perint u. 15., (iperint rL.
sziim alatti ingatlanokon l6v6 szoci6lis bdrlak6sok fe|ijitdLsa,

Szerz,6d6s ta\gya:

Y/., Kormendi u.

5.

komfortosit6sa, energiahatdkonl's6g.jaL.,zitdssal egybekcitve 6s a N6rai u. 1. sz6m alatrti ingatlan
3. oldal I 6
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benilttz;As rdszletes felt6teleit a szerzod6sr melldkletdt kdpez6 mriszaki leir6s
tartalmazza. A muszaki leir6s kieg6szitds6vel a V6llalkoz6 felailatfit k6pezi tov6bb6

felirjitdsa.

A

a) a Szombathely, Kcirrnendi u. 5" szr6m alatti felirjitand.6 6ptiletn6l a tefi<iszerkezet fehijit6sri
munk6inal,: vdgz6se sor6n az eszaki oldali tizfal megerr6sit6;se, amely ndlktil a tet6h6jal6s
csrer6jdt nem lehet folytatni;
b) a Szorn|athely, Operint u. 17 . sz6rn alatli dpiilet tet6sz:erkezrlt felirjit6s[ munk6inak vdgzdse
scrr{n tett meg6llapit6sra tekintettel, miszerint az udvari, legh6ts6 traktusir 6priletr6sz
tetoszerkezete nem javithato, a szarufilk illlapota miatt nem kiieg6szitheXo, a szatuz.at, tri teto
kdszit6se sziiks6ges;

k6sziilo ut6lagos viz:;zigetel6si megoldhs helyett az
ut6 I ago s v izszigetelfst inj ekt6l 6so s technol6 gi6val kell elk6szit eni ;
d.) a Szombathely 6perint u. 15. szdnt alatti ingatlanon a fiigg(rfolyos6 rdszleges bedpit6s6nek
elbont6sa helyett a.nnak feltjit6sat keJl elvdgezni.
e) a Szornbathely Szabads6gharcos u" 4. sz6m alatti lak6tr6zon viilpnyszereldsi munk6k
el vdgzdse az 6rintdsv$delem 6lelveszr5lyess6g6nek elh6rit6sa miatt;
fl \rvdnyben l,lvri el\[rdsoknak megfelel6en a megltvd hibds klmdnyeg kon'vektorok helyett
p(rrapetes kdszt)ldkek ,!.pftt4si-szerel,lsi munkdinak elv,!1y2,!se a gdzrend,s.zer nyomvonaldnak

c) a terveir eIt

fal61lvhg6si technol6gi6val

mddos{td.sdval."

3.2"

A Felek a2.

porfi. szerinti kcirtillmdnyekre

tekintettel a S;zerz6dds ),. porrtjal:.a:z alilbbiak

s:zerint m6dositj6k:

,,2. A teljes[tds vdghatdrideie: 20]9, mdrcius 31. napja."'
3.3"

A

Szerz6dds egy6b rendelkez6sei v6ltozatlanok azzaul, hogy

am ak nrel I 6klete i a S zeruo dds e lv6l aszth atatlan
4.

r6

sz6t kd

a

jelen sherzodesm<idositfs

tls

p e zik,

Indokolfs

A Kbt. 141. $ (4) bekezd6s c. pontja szerint a szerzodls - a (6) bekezd6pben foglaLt

feltdtelerk

vizsghlatan6lktit - irj kozbeszer,z6si erlj6r6s lefolyat6sa n6lkiil rn6dosithat6, illetve m6dosulhat
a kovetke:26 feltdtelek egyiittes teljestildse eset6n:

ca) a rn6dosit6st olyan k0riilm6nyek tefidk sziiks6gess6, amelyeket az aj6nlatkdr6 kell6
g,ondossiflg al ellarv a nem l6thatott e16re;

cb) am6dosit6s nem vilkoztatlameg a szerzodls 6ltal6nos jelleg6t;
cc) az ellen6rt6k rLoveked6se nem hatadja meg az eredeti szeru6d6s drtdkpnek S\o/n-il"
ca) feltdtel indokol6sa

l\

tervek szerint az lrintett ingatlanokon a megl6vo gaz fijLt6 konvel{torok kertLltek volna
tred:pitdsre. A feltilvizsgSlatrajogosult szakc6g 2018. novenlber l9-i koltez6sri 6llisfoglal6sa
ilapjan a visszaheiyez6sre tewezett l<onvektorok 611apota" nenL felel me$ az tizembe helyezd:si
4. oldal I
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foltdteleknek, Jel.tergzo hib6k a konvektorok szabll,yozojarck hibdja, a k6sz:ijll6khlizak
korr6zi6ja, 6trozsd{sod6ser, rnely hib6k javitSsa ndlktil a konvektorok i.izemeltet6se
6letveszdlyer;. A konlvektorok drletkor6b6l ad6d6an p6talkatr6szek beszerz6se nem lehets6ges,
a konvektorok jav.[t6sa igy lehetetlen. Az drv6nyben levb eloir'lsoknak megfelel6en a meg16r'o
hibris k6mdnyes kontektorok helyett m6r csak parapetes kdsziil6kek 6pithet6k be. A megldr'6
k6m6nyes k(iszrjLl6kelt hely6re viszorrt parapetes k6sztil6kek nem helyezhet6k el, csak kiilsd fal
ment6n mely a gdz:r{ndszer ny'omvonalilnak m6dosit6s6val is j6r. A nyomvonal rnirdosit6sa
rratt gtntervet kell k€sziteni, nrelynek elkdszit6se 15 napr.
A. gdzszolgfrltatl 2018. december 10-t6l elfil a gdzdtvetellel, majd a ghzt$vetel irjrakezdds6t a
kiilsS h6m6rsdkle1. ftiggvdnydben fcrgja meghatdrozni 2019 februfujdt6l. F,zek alapjdn 201,9.
rndrcius 31-en vttrltatb a k6sztil6kek telieskoni beiizemel(ise.
Egyebekben meg6llapitfsra keriilt aztrs, hogy a Szabadsrighalcos u. 4. sz. dptilet feluiitdsfthctz
krapcsol6d6an a k.ozfnukezelo E-OI\I Zrt, fel6 benyrijtrisra keriilt a csoportos mdr6helye:k
ki6pit6sdhez tdrtena villamos csatlakoz6si kdrelem. A megl6v6 l6gkdbeles csatlakoztis
6tdpitdse lenne sztikgdges, de az 6rvdnyben levo eloirfrsok alapj6n uz ilyen csatlzLkoz6sokat
nLegsziinteti a kdzrmi$zolg6ttat6 ds ftjidk6beles csatlakoziis kenil ki6pft6sre. A szolg6ltat6 nem
6pitette ki a csatlakoz6st. A csatialkozis ktepitesdhez a kozlekeddsi teriileten kozteriileti
brLnkolatot kell bontani. A kcjzritkezelo helyi rendelot alapjfun nem ad burkolatbontdsi
enged6lyt november 15-t6l mdlcius 15-ig terjed6 id6szakban ateli id6jaras miatt.:\ villamos
kiSzmriszol g6ltat6 ez!,n a csatlalcoz6st csak 2019, m6rciusr 15-e ut6n tudja kidpiteni, a<ldig nem
helyezhet6k tizenrbQ a lak6sok. Ii:zek alapian 2019. m6rcius 31-6n vitrhat6 a munka
befejezdse.
Mindezen kortilmdin/eket

azr,

qfrnlatkd:rb a kell gondossdggal sem lSthattael6re.

cb) felt6tel irLdokolt6sp

A

6s Szet:z6lp,es

dltaldnos jellegdt nem v6lto zlatja meg 6s illes:zkedik az ercdett
sz:erz6ddshez,. A m6dositds alapjdn r:lvdgendo dpft6si-iizereldsi munkak (a megl|vd hibiis
keimdnyes kanvektordk helyett parqp'etes kdsziltdkek dpitdsi-szereldsi munkriinak elvdgzd.se)
elvdlaszthatatlanul kapcsoJ6dik a Szombathely, Szabadsdgharoos u. 4., dperint u. 1ji.,, Operint
'tr. 17., Ktjrrnendi u. 5, :;zitm alatti ingatlanokon l6v5 szooi6lis
b6rlak6sok felujftilsdhoz,
komfortositdsdhoz,efiergrcthatdllonyslLg6nak javitdsithoz.
m6dosit

cc) feltdtel indokol6sa

A m6dosit6s a v6l.talfkozoi drlf nem s,iitoztatja meg, ig), * nem drinti az eredeti :szeuod6s"
illet6leg az

l,

szftm.iu

in6dosit6s s;zerinti 6rtdkdt.

Mindezekre figyelemlnel a Felek aSzerzodes m6dosit6sa-ban 6llapodnak meg.

5. oldal / 6
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Hat{lybal6p6s

5.i. A Felek a jelen

mint akaratuklkal mindenben rnegegyezot c6gszerii
al6ir6sukkal hagyj6k j6v6. Jelen szerzodlsm6dosit6s 4 (n6gy) eredeti p6lddnyban k6sziilt,
amelyb6l 1 (egy) eredeti plldhny a Y6llalkoz6! 3 (h6rc,m) eredeti p6ld6ny pedig a
I\4egrendel6t illeti meg.
5.2. A

szeruoddsm6dosit6st,

jelen szen6d6sm6dosftds a Felek alfiir6shnaknapjrin l6p hat6lyba"

5.3. Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata kdtelezetlsdgvflla-l6si, ellenjegyz6si
u1:.alv6nyoz6si 6s 6rv6nyesit6si elj6r6s6r61 s2616 412014.

alapj 6n j elen szer zo ddsm 6 do sit6s al6ir 6sin a

III6

s KSro

ly

(.XI. 17.) szdmu golg6rmesteri utasit6.s
alp

o

1

gdrme ster j g go sult.

5"4. Mell6kletek:

-

kelt ir6sbel i tfiiekoztar|sa
2AI8. november l9-enkelt, a gfukeszilekek 6llapotfelm6r6s6re tonatkoz6, aSzewiz:Mix. Kft. 6ltal ki6llitott szakvdlem6ny
mdszaki ellen6ri, tervezoi 6s dpitdsvezeto nyilatkozat (egyz6k(inyv) a m6dositfsok
a Y Sllalkoz6 20 I 8. november 29 - en

indokolts69616l

Szombathely,2018. decembe,

4T

Kocsis Gpbor
:d;gyvez|to

V6llatkoz6 k6ptiselet6ben

ileg eilenjegyezte:

A krjtelezetts6gv6l
20

1

8. 6v clecemb er h6

,"."...'ffi.

12/"t'

/ftnapjfun
---\----

Q--

St6ger G6bor oszt6lyveze,6

,a.
6. oldal | 6

