
Építési (vállalkozási) szerződés 
2. sz. módosítása 

 
Amely létrejött egyrészről Bükkábrány Község Önkormányzata (székhelye: 3422 
Bükkábrány II. András tér 1.; adószáma: 15725819-2-05) képviseletében Szalai Szabolcs 
polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -, 
 
másrészről Szilvási Építő Kft. (székhelye: 3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.; 
cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-018416; adószáma: 14927393-2-05) képviseletében Szilvási 
András ügyvezető, mint vállalkozó– a továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és a Vállalkozó 
együttesen a továbbiakban: Felek –  
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
I. Előzmények 
 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § 
(7) bekezdése a) pontja szerint indított közbeszerzési eljárást az ajánlat(tétel)i felhívás 
ajánlattevőnek történő közvetlen megküldésével a „Bükkábrány- ÉMOP-4.1.1-12/2013-
0054-Egészségügyi alapellátás fejlesztése- 2013” munkákra vonatkozóan. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől- Vállalkozótól- megrendelte, Vállalkozó 
elvállalta a fenti munkák elvégzését a 2013. szeptember 2. napján kelt vállalkozási 
szerződésben (a továbbiakban: szerződés). 
 
 
II.  
 
A pályázathoz benyújtott műszaki tartalom alapján terveztük megvalósítani az orvosi rendelő 
kivitelezési munkáit. Azonban a kivitelezési munkák során történt szakmai konzultációk 
(kivitelező, műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök, önkormányzat) alapján a hivatkozott 
változások szakmai szempontból jobb megoldásnak bizonyultak, így a tervek és a műszaki 
tartalom módosítása vált szükségessé. 
 
III.  A szerződésmódosítás indoka: 
 
A kivitelezés során felmerült, hogy a tárgyi létesítmény tanácsadói és védőnői szolgálat 
megközelítésére tervezett 2 db felnyíló ajtó helyett 1 db felnyíló hőszigetelt fokozottan 
hőszigetelt akadálymentes kerüljön beépítésre. Javasolt szakmai szempontból elfogadásra 
terjesztem elő úgy, hogy az egyszárnyú ajtó mind két oldalán oldalvilágító kerüljön 
beépítésre. A módosítás a váró használhatóságát javítja (bútorozás) 
 
A körzeti orvosi rendelő bejárati ajtajánál a tervezett 3x2 szárnyú ajtók ugyancsak nem 
biztosítják a szükséges közlekedési elvárásokat. A tervezett szerkezetek helyett hőfüggönyös 
fotocellás automata hőszigetelt ajtó beépítését javaslom, egyrészt a betegforgalom miatt, 
másrészt az akadálymentes körülmények biztosítása érdekében. 
 
Az épület megközelítését szolgáló akadálymentes rámpa lapburkolata helyett csúszásmentes 
térburkolat készüljön, mely által megakadályozható a csúszásos balesetek kialakulását. 
 
A falba épített teljes gépészeti csövezés felújítása indokolt, mivel nem lehet tudni a csempe 
és padló mögött lévő csövek állapotát. A felújítással elkerüljük a későbbi bontásokat. 
  



Az alkalmazott módosítások minden esetben az épület használhatóságát javítják. 
 
A szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
Szerződő felek jelen szerződés módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Bükkábrány, 2013. december 6. 
 

 
 
 

 

 

 


