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II. számú módosítása

Ftilöpszá1iás l(özség Önkormán 1-zaÍa ( székhely: 6085 Ftilöpszállás, Kossutlr L. u. 2'
iiépvise 1ő: Cseh-Szaltáll Sándor polgárrnester ) . mint Megrerrdelő - továbbiakban nregrencleló
és a Generál-Market Kft ( széklrely: 6200 I(iskorös, Dózsa Gy. r'r.67.' képviselo.: Ntrszpel
József tigvvezető) nint Vá1lalkozó - továbbiakban: Vállalkozó * egyezoen megállapítják,
lrogy'a Felelt között 201i..jÍrlirrs 8_ár'r Megrendelőnek a,,Fti1öpszállás - általános iskola
energetikai l'e.jlesztése" kivitelezése iránt 2011. jÍrnius 1. napján inclított l<özbeszerzési eljárása
lefolytatását ltövetőerr a I(EOP - 5.3.0/A/09-2009-0|27 sz. projekt építoiparíkivitelezésére
Vállalkozásí szerződést ( továbbiakban : Szerződés ) kötott , nrelynek nyilvántartási száma
Megrerrdelőné1 98 1 -24 l20l 1
.

Megrende 1ő önltormátryzat a fenti azorrosító számit projekt rrregva1ósítására létrejött
Tállrogatási Szerzódésben a l<ifizetés feltételekéntelőírt rendelkezés alapjárr e1készíttette a
Gázter'vet és az enelgetiliai korszerŰtsítés fizikai rlegvalósításához és a projekt részétképező,
a pál1lázatbarr foglalt errergetikai liatékonysági nrutatókat teljesíteni képes központi lutés
rcnclszer vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, méretezett fűrtés rendszer kiviteli
teL'vét.

A jogostrlt szakértő í1l' tervező által elkészített'valamtnt a gázszolgáltató által jóváhagyott
terv szerint az elóírt energia hatékonysági rntrtatókat teljesíteni képes rendszer kiépítésének
szr-i1rségessége és elóírásszerŰr lr'riiködése miatt a közbeszerzési dokumentációban szereplo

eltérően

tételektőI

a

következő

változások

sztikségesek:

_ a Viessmann Vitoctossa1 300, 66 kW-os . az t\zemeltetéshez sztikséges tartozékokat
rrragában foglaló ltondenzációs kazán lrel,vett Viessmann Vitodens 80 kW-os , &Z
Lizemeltetéshez sztii<séges tartozékokat rrragában foglaló kondenzációs kazán,
- A 2 db DL|I.JAFERR L.UX - LNI DI( 600x400,45 db 900 x400, és 10 db 900x600-as
radiátor helyett 1 db DUNAFERR LUX - L|NI EKE 600x400, 1 Clb DLINAFERR LUX - UNI
DI{ 600x400, 2 db DLiNAFERR LUX - UNI DI( 600X600, 2 db DUNAFERR LUX - LNI
DI{ 6OOX7OO, 5 db DLNAFERR LUX - UNI DK 6OOX8OO,23 db DLINAFERR LUX - LNI
D1i 6OOX9OO. q db DUNAFERR LUX - UNI DK 6OOX1OOO, 20 db DLNNAFERR LUX.
{JNi DI{ 6OOX11OO, 7 db DUNAFERR LUX . UNI DI( 6OOX12OO, 1 db DLNAFERR LUX
- UNT DIiEI{ 600X1000 tipusit acéllemez konrpakt radiátor tartókkal, szerelvényekkel és
lernioszlat

i

li

rrs szel epeL l<el.

nr vorosréz fútésosőhelilett 666 n ötrétegŰr, 32 mnr áttn. , 78 rr'r ötrétegii,25 mn'r
iitrrr". ii4ln 20 nttn átnt., 102 nl 16 nrrn átm. alurnínir'rm betétes fűtéscső kerlil beépítésre,
-

Az 5j6

ior,ábbá
- a r'aciiátororrkériti terr'l'losztatikus sze1ep vezérléslrelyett futéSi körörrként helyiség termosztát
ds ktijső időjárást kör,ető atrtomatikákkal történo szabá1yozás kerl-il kialakításra. valamint
- n.z erecit'-ti váilallrozási szerződésberi rrreghatározott nyílászárókból a 8 db 1450x2450 trrrn
rilÓretű ablal*ból 7 clb keriil beépítésre,ezen tirl 1 db 900x600 és 2 db 600x600 rr'rm méretil
irbiai' lrerril beépítésrea nregler,ő ablalinyíiásokba
.

október 18-án a gázszolgáltató által záradékolt Gáztervber'r
rrregi:atározott gázcsatla1iozás átépítésevált sztikségessé.
iri--irtielterr tirl a 201 1.
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F ténye1trrek nregÍ-elelően Felek a tárgybani Szerződést kölcsÖnösen

egyező akarattal az alul

liitett 1ieiyerr és időben a kör,etkezők szerirrt módosítják:

1') Vállalliozó a projekt megvalósr-rlási helyszínénaZ ezen szerződés módosító
okirat

nre11ékletétképezőjóválragyott futéSi rendszer kivite1i tervei szerint
a ftitési rendszert kiépítia

szintén rnellékletkéntcsato1t köItségvetés alapján, továbbá a 8 db 1450x2450
nrnl méretii
ablakbói 7 db-ot építbe ezen tŰrl 1 db 900x600 és 2 clb 600x600 nrtrr méretű
ablakot
építbe 4
'
megievó ablaknyílásokba az eredeti szerzőc1ésben nregállapított Vál1alkozói
díj váitozatlanul

l'ragyása r-nel1ett.

2.) Váilalkozo az erecleti szerződés tartalékkerete terlrére a jóváhagyott
gázterv alapján a
gázcsatlakozási renclszert a csatolt árqánlat alap.járr 461.4OO. Ft +
4p4 díj ellenében átépíti.
3'1 Fe1ek e fentieLl'e is tekintette l a szerzÓc,és teljesítésóre inegá1lapított
120 napos teljeSítéSi
időtartam l'áltozatlantrl hagyása és a 2011' október 11_től a szerzodés
módosításának 2011.
november 3_i hatályba lépéséigtartó, kivitelező áItaIL sztineteitetés
nrellett a befejezési
határidőt 2011. december 2-re módosítják.

4')

A

marad.

szerződés mirrden egyéb rendelkezése változatlan formában és tartalommal
érvérryberr

5') Felek nregállapodnak. i'logy ezen, II' számit szerződés rnóc1osítás
a Megrendelőnél 98124l2011' szám a1att nyilvántartott Szerzőclésse1 együtt érvényes,annak

elvá1asztiratat1an része'

6.) Ezen szerződést nródosító okirat késztilt 4 (négy) erecleti pélcláriyban.

]') A szerzőciést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés trtán jogosított
képviselőiken kereszttil _ mint akaratukkal mindenben megegyező
okiratot jóváhagyó1ag és
cégszeriien írták alá.
Ftilöpszá11ás. ?01 1. novenrber 3.
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