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Ajánlattételi felhívás 
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail: 

 

Ajánlatkérő neve:   Szombathelyi Egyházmegye 

Címe:     9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. 

Kapcsolattartási pont(ok): Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda 

Cím:    1183 Budapest, Ráday G. u. 1. D/II. 23. 

Telefon:     +3620 589 0288 

Telefax:     +361 236 2972 

E-mail:     kozbeszerzes.andras@targetconsulting.hu 

 

2. Az eljárás jogcíme: 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. § 

szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást kíván alkalmazni tekintettel 

arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. 

 

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása: 

Ajánlatkérő készít a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tevő közbeszerzési 

dokumentumokat (annak részeként szerződéstervezetet is), melyeket az ajánlattételi 

felhívással együtt, térítésmentesen, e-mailben megküld az ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplők részére.  

 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgy: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése - Celldömölk 

 

 

Mennyiség:  

 

Parkoló udvar térkő: 
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése 

térkő és zúzottkő burkolat helyén terítése gépi 

erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen 

talajban, lerakóhelyre való elszállítással 

együtt 

220,5 m3 

Tömörített kavics réteg készítése 

térkőburkolat alépítményénél, 3,00 m 

szélesség felett, osztályozatlan kavicsból 

Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, 

Hegyeshalom 

79 m3 

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 

talajosztály: I-IV. 

380 m2 

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es 

konténerbe 

2 db 

Meglévő térburkolat bontása és helyreállítása, 

(közmű csatlakozások kialakítása miatt) 

25 m2 
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Hengerelt zúzottkőpálya felületi 

kiegyenlítése, fellazítása, szántása és 

újrahengerlése, anyagpótlás nélkül, 6-10 cm 

vastagságban 

217 m2 

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 

kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-

nél nagyobb szélességben, CKt rtg. készítése 

térburkolat alá 

89,63 m3 

Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt 

vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 

betongerendával 

47,6 m 

Kiemelt szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú 

elemekből Beton útszegélykő, kiemelt, 

25/30/15 cm C12/15 - XN(H) földnedves 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 

16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 

52 m 

Kerti szegély készítése, alapárok 

kiemelésével, beton alapgerendával és 

megtámasztással, hézagolással, előregyártott 

szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm 

hosszú elemekből LEIER Quartz kerti 

szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: 

HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 

16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 

34 m 

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 

alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, 

hézagolással, meglévő aszfaltfelület mellé, 

csatlakozás javításával együtt 40 cm hosszú 

előregyártott beton szegélyelemekből Beton 

útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm C12/15 

- XN(H) földnedves kavicsbeton keverék 

CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 

finomsági modulussal 

48 m 

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 

burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 

kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 

10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es 

méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 

cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713 

597 m2 

Műanyag kábelvédő cső elhelyezése 

földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül 

sima fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es 

szálban, DN 200-250 többrétegű védőcső 6m-

es szálban, áramszolgáltatóval egyeztett 

munkavégzés utavai parkoló alatti meglévő 

kábelek védelmére 

160 m 

 

Kerítés: 
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Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 

m2 szelvényig, I-II. talajosztály 

41,8 m3 

Sávalap készítése C12/15 -32 minőségű 

betonnal, 30 %-os kőbedolgozással Terméskő 

andezit, LMA 45/40, KŐKA, Komló C12/15 - 

XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 

32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági 

modulussal 

37,2 m3 

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, 

könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem 

termékekből, 200 mm falvastagságban, 

200x500x230 mm-es méretű beton 

zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél 

beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 

200/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny 

kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű 

betonacél 

255,2 m2 

Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló 

cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, 

két rétegben, függőleges és vízszintes 

felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-

mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal 

255,2 m2 

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 

alapozott, előkészített felületre, vödrös 

kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat 

készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 

szemcsemérettel Baumit SilikonTop (Baumit 

Szilikon) vakolat, kapart 1,5 mm, 9, 8, 7, 6 

színcsoport 

255,2 m2 

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú 

kivitelben, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített 

szélességig LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 

standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített 

szélesség: 251-300 mm 

116,3 m 

Talajnedvesség elleni szigetelés; 

Falszigetelés, vízszintes felületen, egy 

rétegben, minimum 4,0 mm vastag 

elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy 

SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz 

foltonként vagy sávokban olvasztásos 

ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű 

hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K 

Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm 

vastag, SBS-oxid DUO lemez 

58,1 m2 

 

Napelem: 
Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 

keresztmetszet között 

10 m 
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Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy 

átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 

pórusbeton, 20 cm vastag falazatban 

2 db 

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, 

nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges 

méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri 

Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke 

védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29 

12 m 

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített tartószerkezetre szerelve,  kemény 

műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 

mm HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső 16 mm, Kód: GPVC16 

66 m 

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített tartószerkezetre szerelve,  kemény 

műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 

mm HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső 20 mm, Kód: GPVC 20 

46 m 

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel 

H07V-U 450/750V 1x4 mm2, tömör 

rézvezetővel (MCu) Napelem csatlakozáshoz 

220 m 

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 

PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 

mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) 

38 m 

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 

PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V 

műanyag tömlő vezeték 5x6 mm2, hajlékony 

rézvezetővel (MT) 

12 m 

Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, 

műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 

16 mm csőbilincs 

160 db 

Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, 

műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 

21 mm csőbilincs 

46 db 
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Késes biztosítóbetét elhelyezése Késes 

biztosítóbetét VNO- 0 10- 35A 

6 db 

Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli 

kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, 

földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel 

(kismegszakítók, védőkapcsolók, 

távkapcsolók stb. számára), helyszínen 

összeszerelve, elosztók 48 egység 

4 db 

Tokozott elosztóberendezések, műanyag 

tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 

védettséggel, Mi - NH késes biztosítós 

szekrények HENSEL Mi 76422 NH - késes 

biztosítós szekrény, 2 x 3 x NH 00, 250A-es 

gyűjtősínnel, 5 sínes, EAN: 5999010932904 

EM elosztószekrény kiegészítése                     

2 db 

16 kVA-es napelemrendszer átalakítóval és 

biztonsági lekapcsolással E-On SolárHome 

rendszer 

1 db 

Villám és érintésvédelmi mérés és 

jegyzőkönyv készítése 

16 mp* 

 

Erősáram: 
Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 

döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok 

földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m 

szélességig 

24 m 

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 

döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő 

földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m 

földfúrással 

3 m 

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 

keresztmetszet között 

420 m 

Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig 68 db 

Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy 

átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 

pórusbeton, 37,5 cm vastag falazatban 

3 db 

Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig 14 m 

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm 

HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 

hajlítható merev műanyag szürke védőcső 

13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 

760 m 
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Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 

HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 

hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 

mm, Kód: MU-III 23 

12 m 

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 

HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, 

hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 

mm, Kód: MU-III 29 

12 m 

Rácsos kábeltálca elhelyezése tartószerkezet 

nélkül, falra rögzítve, függőleges vagy 

vízszintes tálca elhelyezéssel, bármely 

szélességben CABLOFIL CF 54/50 rácsos 

kábeltálca (EZ), galvanikusan horganyzott, 

Referencia: CM000061 Gépészeti térben 

16 m 

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-

Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör 

rézvezetővel (MCu) 

2181 m 

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 

húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 

rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés 

ellenállás méréssel, a szerelvényekhez 

csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-

Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör 

rézvezetővel (MCu) 

1161 m 

Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen 

falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 

1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és 

leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás 

méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-

Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, 

tömör rézvezetővel 

88 m 
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Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel 

(MBCu) 

259 m 

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 

mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) 

96 m 

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x10 

mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) 

10 m 

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, 

süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók 

LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló 

kerettel, fehér 

22 db 

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, 

süllyesztve, 16A, földelt, egyes 

csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 

2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel fehér R: 

774394 

19 db 

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, 

süllyesztve, 16A, földelt, egyes 

csatlakozóaljzat (2P+F) Schrack ELSO 

védőérintkezős dugaszolóaljzat, 

süllyeszt.,IP44, AQUA-IN, csapófedéllel, 

2s.+f., 16A, 250V 

AC,csav.bek.,fehér(krém),Csz: EL415000-- 

1 db 

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, 

süllyesztve, 16A, földelt, kettős 

csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 

2x2P+F csatlakozóaljzat rugós, 

gyermekvédelemmel, fehér R: 774248 

16 db 
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Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat, 

USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), 

telefon LEGRAND Valena 2xRJ11 telefon-

csatlakozóaljzat kerettel, fehér R: 773839 

9 db 

Összeépíthető működtető és 

jelzőberendezések elemei; mozgásérzékelő 

elhelyezése, falba süllyesztett kivitelben 180 

fok 

3 db 

Összeépíthető működtető és 

jelzőberendezések elemei; mozgásérzékelő 

elhelyezése, falba süllyesztett kivitelben 360 

fok IR, Jelenlét érzékelő 

20 db 

Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag 

tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK 

GK20  T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú 

terheléskapcsoló 

1 db 

Hengeres biztosítóaljzatok elhelyezése, 

kalapsínre szerelhető kivitelben, biztosítóbetét 

nélkül, 3 pólusú LEGRAND Lexic 

biztosítóaljzat 3P 14 x51 SP51 

(Kat.szám:021504) 

2 db 

Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, 

szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés 

és áramköri elemek nélkül, 800-1200 mm 

magasság között LEGRAND XL3 160 fám 

fali elosztó szekrény, E1-4 elosztó ( 

Rajzszám: V05-03/2017) Sűllyesztett 

1 db 

Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, 

szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés 

és áramköri elemek nélkül, 800-1200 mm 

magasság között LEGRAND XL3 160 Fém 

fali elosztószekrény szerelvényekkel. E1-5 

elosztó ( Rajzszám: V05-04/2017), 

Sűllyesztett 

1 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves 

kivitelben, T5 fénycsöves szabályozható 

elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), 

védett burás vagy üveglappal lezárt 

2 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves 

kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával 

szerelt (A energia osztályú), burás RIDI 

(HOLUX) WL 128 O, 1x28W T5 fénycsöves 

(G5) lámpatest, opál PMMA burával, IP 40,  

Csz:0422021 

12 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves 

kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával 

szerelt (A energia osztályú), burás RIDI 

(HOLUX) SPN 114/24 ST, 1x14/24W T5 

fénycsöves (G5) tükörvilágító lámpatest, opál 

PMMA burával, kapcsolóval, dugaljjal, IP 40, 

Csz:0420558 

1 db 
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Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, 2D 

fénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel 

szerelt (B energia osztályú) GE 2D BR 21 

WHL, IP 54, lámpatest, fehér, átlátszó búrás, 

21 W-os 2D kompakt fénycsővel együtt, Kód: 

43142 

8 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, 2D 

fénycsöves kivitelben, magnetikus előtéttel 

szerelt (B energia osztályú) GE 2D BR 28 

WHL, IP 54, lámpatest, fehér, átlátszó búrás, 

28 W-os 2D kompakt fénycsővel együtt, Kód: 

43146 

8 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 

kivitelben Philips SM120V275 W20 L120 ; 

24,5W / 2750lm mennyezeti LED-es 

lámpatest, melegfehér 

15 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 

kivitelben Philips;  SM120 W275 L W20 

L120  24,5 W / asimmetrikus ARANO TCS 

649 mennyezeti LED-es lámpatest, 

Táblavilágító lámpatest 

6 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 

kivitelben Pacific LED WT 480 C  IP66, 

Philips,  Labdavédett 

27 db 

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es 

kivitelben Philips  SM120 V375 W20 L 120 ; 

40,5 W / 3200lm  LED-es lámpatest, 

39 db 

(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék 

világítási lámpatestek elhelyezése, falon 

kívüli kivitelben, készenléti üzemű, kompakt 

fénycsöves Thorn Gamma Sonic 8 W  ( 3 db 

labdavédelemmel ) 

12 db 

Motorbekötés ellenőrzése háromszori 

próbával, Légtechnilai és fűtéstechnikai 

elemek bekötés ( Ventilátorok, szivattyók, 

légkezelők..) 

12 db 

Villámhárító levezető szerelése, előre 

elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- 

vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, 

tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott 

köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 

86 m 

Villámhárító levezető szerelése, előre 

elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- 

vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, 

tartóra szerelve, 60 mm2 felett OBO 

horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 

5021103 Potenciál kiegyenlítő hálózat 

24 m 
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Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, felfogórúd 

szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 mm, 

köracél csatlakozóval, 101/F-1500, R.sz.: 

5424151 és 5304105 

4 db 

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, bádogszegély, 

esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély 

bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm 

köracélhoz, R.sz.: 5317207 

3 db 

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 

4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 2 m 

hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, 

R.sz.: 5003024 és 5304105 

3 db 

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, védőburkolat 

elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m 

hosszú 

3 db 

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, mérési hely 

kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO 

vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es 

köracélhoz, R.sz.: 5328209 

3 db 

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő 

kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", 

csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-

25 mm2, R.sz.: 5057523 

8 db 

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak 

szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő 

kötése 

6 db 

Villám és érintésvédelmi mérés és 

jegyzőkönyv készítése 

102 mp* 

 

Műfüves pálya, játszótér, kert: 
Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő 

kézi munkával, terepviszonyokból adódó 

föld kitermelése. (átlag 30 cm mélységig) 

135 m3 

Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával. A tükör teljes felületének 

geotextíliával történő leterítése.  

375 m2 

Munkagödör készítése földkiemeléssel, 

kézi munkával, dréncsövek részére. 

(0,25x0,4 m)  

13 m3 

Munkagödör készítése földkiemeléssel, 

kézi munkával, 2 db. szikkasztó részére. 

(1x2x3 m)  

12 m3 

Kitermelt föld lerakó helyre szállítva a 2. 

4. 5. 6. pontok szerint, 1,35 lazulási 

szorzó figyelembevételével.  

160 m3 



 11 

Dréncső fektetés körkörös bordázatú, 

perforált dréncsőből, (átm.80-200 mm) 

Az árkokat geo textíliával kell bélelni. A 

csöveket 5 méteres távolságban 

egymástól az oldalvonallal 

párhuzamosan, és az alapvonal mögött, az 

alapvonallal párhuzamosan kell fektetni. 

(tervek szerint) 

130 fm 

Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 

osztályozott kavicsból.  

7 m3 

Szikkasztó gödrök (2x1x3) feltöltése 

(50/200 mm) kulékavicsból, geo textília 

alátéttel és letakarással.  

12 m3 

Szegélykövek készítése a pálya körül , 

100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből 

80 fm 

Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 

85 %  

375 m2 

Ágyazati szűrőréteg készítése 20/50 

fagyálló zúzott kőből, tömörítéssel (20 

cm vastagságban) 85 %-ra tömörítve.  

42 m3 

Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott 

kőből, tömörítéssel (12 cm vastagságban) 

85 %-ra tömörítve. 

22 m3 

Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5 

szemcseméretű, por, agyag és 

iszapmentes fagyálló zúzott kőből (3,5 

cm vastagságban) 90- 95 %-ra tömörítve. 

6 m3 

Vízáteresztő műfű burkolat készítése 15 

mm vastagságban komplett vonalazással. 

(amennyiben a vonalak nincsenek 

beleszőve a műfűbe)  

375 m2 

Kvarchomok feltöltése, besöprése. 

(20kg/m2) 

375 m2 

Fix foci pályapalánk 1,1m magas, 

időjárás álló 18 mm vastag fehér színű 

rétegelt lemezből, tüzihorganyzott 

oszlopokkal, lebetonozva (beton anyagár 

és díj együtt) 

80 fm 

Talajhoz fixen rögzíthető focikapu (belső 

mérete 200*300 cm) mindkét oldalán 

személybejáróval, hátul szervizkapuval 

kialakítva, horganyozva, festve, hálóval, 

kompletten.  

2 db 

Játszóvár 1 db 
Lengőhinta 1 db 
Szabványnak megfelelő ütéscsillapító 
talaj kialakítása gyöngykavicsból 

81 m2 

Ütéscsillapító felület szegélyezése 
100x20x5 cm-es beton szegéllyel, 
beton sávalapba 

56 fm 

Szállítás 1 db 
Telepítés 1 db 
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78/2003 GKM rendelet szerinti 
használatbavétel előtti első 
felülvizsgálati díj 

2 db 

Tereprendezés, fák és cserjék 
kivágása,  humuszterítés, füvesítés, új 
cserjék és fák ültetése 

494 m2 

Járdaépítés, térkő burkolatú járda 
építése, szegélyekkel 

74 m2 

 

Belső gáz: 
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db 

méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 

250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes 

mészhabarcs 

5 db 

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással 0,1 m2/db 

méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között 

Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, 

falazó, cementes mészhabarcs 

7 db 

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm 

födémvastagságig, vasbetonlemez födémben 

2 db 

Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi 

nyomáspróbája, Hatósági nyomáspróba az ÉGÁZ 

képviselőjének jelenlétében, dokumentálva. 

1 db 

Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 mp* 

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 

acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából 

lángvágással, deponálással, DN 50 méretig 

14 m 

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, 

szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, 

DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 1" simavégű 

3 m 

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, 

szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, 

DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 5/4" simavégű 

34 m 

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 

kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, 

szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, 

DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 2" simavégű 

12 m 

Csatlakozás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete 

acélcső gázvezetéken, szabadon, fekete acél gázcsövön, 

láng hegesztéssel. DN 50 

1 db 

PERO T 17  gáz mérőhely megszüntetése szerelvényeinek 

leszerelése 

1 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap 

EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, 

nikkelezett, PN 4, 60 C fok, sarok fix kb   1" típ. Kód: 

1074G266 

1 db 
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Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és 

gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, 

gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb   2" típ. Kód: 

1001G209 

3 db 

Fali Gázmérő - mérősnyomásszabályozó állomás 

kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú 

gázmérőhöz, PERO T17 G 25 m3/ó klasszikus 

szekrényben, tartószerkezettel. ( P be 28 mmbar) 25 m3/h 

teljesítményre,  DN 50 - es kötéssel 

1 db 

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt 

égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő 

kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka 

nélkül, füstcsövek 100/150 mm BOSCH  PPs / alu 

égéstermék-elvezetés AZB 637/1-cső 1 m hosszú 

Rendszerméret: 100/150 mm 

3 db 

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt 

égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő 

kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka 

nélkül, füstcsőidomok vizsgálóidomok T-idom 100/150 

mm BOSCH PPs égéstermék-elvezetés AZB 635/1 

ellenőrző T-idom 87° (1 db) Rendszerméret: 100/150 mm 

1 db 

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt 

égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő 

kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka 

nélkül, füstcsőidomok tetőátvezetések ferdetető 100/150 

mm Függőleges tetőkivezető rendszer feketeBOSCH  

AZB 633/1 fali készülékhez, fekete, rendszerméret 

100/150 mm, 

1 db 

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt 

égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő 

kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka 

nélkül, füstcsőidomok tetőátvezetések ferdetető 100/150 

mm BOSCH AZB 926 Univerzális függőleges ferdetető 

átvezetőidom, 

1 db 

Kiegészítő szerelvények gázmérő-csatlakozáshoz 

segédanyagok, kétcsonkú gázmérőkhöz, 2 " - os 

csatlakozással  horganyzott acél közdarab  Meglévő 

PERO T 29 FT fali sűlyeszett szabályozó szekrény 

kiszerelése, áthelyezése és beépítése tégla 38 cm 

falszerkezetbe, KKS - 2 - 25 meglévő nyomásszabályoző 

áthelyezése. ( Anyagmentes!) 

1 db 

Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és 

gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, 

kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény 

felett BOSCH CONDENS fali fűtő gázkazán ZBR 65-1 

A/65 kW folyamatszabályozású kondenzációs kazán, 

gázoldali felszerelése, és beüzemelése 

1 db 

 

Belső víz: 
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, épületen belül, 

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. 

talajosztály 

9,5 m3 
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Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson 

belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 

6,5 m3 

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-

TT, Nyékládháza 

3 m3 

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban 9,5 m3 

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla válaszfalban 

Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes 

mészhabarcs 

18 db 

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő 

téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm 

I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 

6 db 

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott 

béléselemes födémben 

4 db 

Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között 73 m 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs 

kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 

mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm M-WAVIN KG 110 PVC csatornacső, 

CCCM311, D = 110 mm, DN 110/3 fm 

34 m 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm WAVIN csatorna ív 

idom 45°, KGB 110x45°, CCI411 

11 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm WAVIN csatorna ív 

idom 87,5°, KGB 110x87°, CCI811 

10 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm WAVIN csatorna áttoló 

karmantyú, KGU 110, CCA11 

8 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm WAVIN csatorna 

ágidom 45°, KGEA 110/110, CCG1111 

12 db 

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok 

nélkül, csőátmérő: 63 mm PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 

12,5  63x3,7 mm, 

12 m 

PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, 

csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE csatlakozó idom 63 mm KPE tokos és 

külsőmenetets összekötőösszekötő, 10 bar, SBZ063 

1 db 

Vízvezeték szakaszos és hálózati hatósági nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső 

Ø-ig 

297 m 

Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 284 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények 

szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 

mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 11,5 mm, 

külső csőátmérő 18 mm, R: AF-2-018 

50 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények 

szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 

mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,0 mm, 

külső csőátmérő 22 mm, R: AF-2-022 

31 m 
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Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények 

szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 

mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, 

külső csőátmérő 28 mm, R: AF-2-028 

154 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények 

szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 

mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, 

külső csőátmérő 35 mm, R: AF-2-035 

44 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények 

szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 

csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 

mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, 

külső csőátmérő 42 mm, R: AF-2-042 

4 m 

ÁNTSZ vízminta levétel és vízminta bevizsgálás költsége. 1 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön tételben), DN 12-ig HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 

0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 bar, 95 °C, 16x2, Rendelési 

szám: 100-016MR 

134 m 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 

0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben, 10 bar, 95 °C, 20x2, Rendelési 

szám: 50-020MR 

82 m 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön tételben), DN 20 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 

0,4/PE-Xc cső tekercsben, 6/26 mm vtg., excentrikus szigetelésű, 10 bar, 95 °C, 

26x3 mm, Rendelési szám: 25-ISO26-E26-BL 

15 m 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön tételben), DN 25 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 

0,4/PE-Xc cső tekercsben, fekete védőcsőben,10 bar, 95 °C, 32x3, Rendelési 

szám: 25-032MBLACK 

55 m 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS 

falikorong hosszú 16x1/2", réz, Rendelési kód: 4P-1604 

50 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS 

egyenes csatlakozó km 16x1/2", réz, Rendelési kód: 17P-1604 

28 db 



 16 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO-

szintetikus présidom könyök, külső menetes, 20x1/2", Rendelési szám: 5PK-

2004 

26 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO-

szintetikus présidom egyenes csatlakozó külső menetes, 20x1/2", Rendelési 

szám: 17PK-2004 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO-

szintetikus présidom egyenes csatlakozó külső menetes, 26x3/4", Rendelési 

szám: 17PK-2605 

6 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 HENCO PRESS 

egyenes csatlakozó km 32x1", réz, Rendelési kód: 17P-3206 

4 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS 

könyök egál 16x16, réz, Rendelési kód: 1P-1616 

6 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS 

toldó 16x16, réz, Rendelési kód: 15P-1616 

5 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS 

könyök egál 20x20, réz, Rendelési kód: 1P-2020 

6 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS 

toldó 20x20, réz, Rendelési kód: 15P-2020 

4 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS 

könyök egál 26x26, réz, Rendelési kód: 1P-2626 

4 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS 

toldó 26x26, réz, Rendelési kód: 15P-2626 

1 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 VALSIR-

GENERAL FITTINGS TH-H-U prés szűkítő, 32x26 Rendelési kód: 

G5S03H807700T 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 HENCO PRESS 

könyök egál 32x32, réz, Rendelési kód: 1P-3232 

10 db 



 17 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 HENCO PRESS 

toldó 32x32, réz, Rendelési kód: 15P-3232 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 HENCO PRESS 

T-idom egál 16x16x16, szintetikus, Rendelési kód: 9PK-161616 

7 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS 

T-idom egál 20x20x20, réz, Rendelési kód: 9P-202020 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS 

T-idom középen szűkített 20x16x20, réz, Rendelési kód: 10P-201620 

8 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 HENCO PRESS 

T-idom 2x szűkített 20x16x16, réz, Rendelési kód: 11P-201616 

10 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS 

T-idom középen szűkített 26x16x26, réz, Rendelési kód: 10P-261626 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS 

T-idom 2x szűkített 26x16x20, réz, Rendelési kód: 11P-261620 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 HENCO PRESS 

T-idom 2x szűkített 26x20x20, réz, Rendelési kód: 11P-262020 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 VALSIR-

GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-idom, szűkített, 32x26x32 Rendelési 

kód: G5S13H807780T 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 HENCO-

szintetikus présidom T-idom középen szűkített, 32x16x32, Rendelési szám: 

10PK-321632 

8 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 HENCO-

szintetikus présidom T-idom középen szűkített, 32x20x32, Rendelési szám: 

10PK-322032 

2 db 

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb 

vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények 

elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 HENCO PRESS 

T-idom középen szűkített 32x26x32, réz, Rendelési kód: 10P-322632 

2 db 
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Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 

50 Hosszvarratos, horganyzott acélcső MSZ 120/2-82, A 37X minőségű, 2" 

simavégű 

42 m 

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 32 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM  32x1.8x2000 mm tokosvégű 

6 m 

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 40 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM  40x1.8x2000 mm tokosvégű 

18 m 

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 50 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM  50x1.8x2000 mm tokosvégű 

44 m 

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x2000 

mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM063/2M 

2 m 

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, 

DN 100 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű 

6 m 

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 

10 bar, Kód: 163-0002-00 

34 db 

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) Mofém csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 

14 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy 

belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és 

gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges 

méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 

2 db 

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-

elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, 

fűtésre, sárgaréz házzal, 100°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN25 

DN25, 1", VRE 25, 05.64.025 

1 db 

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA 

Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 

16 bar, Kód: 113-0034-00 

5 db 

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény GIACOMINI 

biztonsági szelep, 2,5, 4, és 6 bar lefúvási nyomásra, R140,   1" 

1 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy 

belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és 

gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 

330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 

2 db 
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Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval, 

melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 

201-500 l között HURAY Q  7 300 ZJV állóhengeres inderekt (egycsőkígyós) 

tárolótartály, V = 300 liter, max: 10 bar, 95°C 

1 db 

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és 

vízutántöltő  berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz 

hálózatban, membrános, 2-80 liter között Reflex 10 membrános tágulási tartály 

10 bar, 60°C Rendelési szám: 24459 

1 db 

Közvetett fűtésű, álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélkül, 

melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, 500 l-ig HURAY 

QUANTUM kerámia bevonatos  egy hőcserélős tároló.  Q7 - 500 - ZJV 

1 db 

Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 

menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-

10;0 bar 

1 db 

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) 

szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, 

DN 20 Wilo-Star-Z 20/1 EM nedvestengelyű szivattyú, használati melegvíz 

rendszerekhez, DN 20, PN10, 1~230V, C:4028111 

1 db 

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon 

(bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy 

öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú 

1 db 

Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, 

bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) 

ALFÖLDI/SOLINAR porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 

6001 40 

14 db 

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep 

és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Kabi APOLLO 

90 akryl zuhanytálca szögletes, 90x18x5,5 cm 

7 db 

WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, lapos öblítésű kivitelben 

ALFÖLDI/SAVAL porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra 

szerelhető, fehér, Kód: 7068 19 

6 db 

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-

ülőke, 8780 95, fehér 

6 db 

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC nyomólapok és 

tartozékai DELTA  Pneumatikus falon kívüli nyomólap WC-öblítőtartályhoz, 

fehér Cikkszám: 

6 db 

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) 

falsík előtti GEBERIT DUOFIX BASIC WC-tartály szerelőelem,szinterezett 

kerettel,0-200 mm állítható lábakkal, öblítőcső ø40 mm, ø90/110 mm WC csatl. 

garnitúrával és lefolyókönyökkel, M12x150 mm csészerögzítés, csavaranyával 

és takarósapkával 

6 db 

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés 

SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, 

légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699 

1 db 

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali 

zuhanycsaptelep Mofém Eco Trend egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, 

ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, tartozékokkal, kód: 

153-0014-00 

7 db 

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve 

süllyesztett mosdócsaptelep Mofém Eco Trend egykaros mosdócsaptelep, ECO 

kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 

150-0029-00 

14 db 
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Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú 

elhelyezése HL510N, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes elhúzás, szigetelő 

karimával, vízbűzzárral, 123x123mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm 

nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 

300kg 

2 db 

Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba építhető 

elhelyezése HL - 21 csepegő szifon felszerelése 

2 db 

Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, HL 900 csatorna légbeszívó szelep, 

felszerelése ejtővezetékekre NÁ 100 

2 db 

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez 

Mofém búraszifon leeresztőszelep nélkül, állítható, szemcseszórt, krómozott, 

Kód: 165-0027-04 

14 db 

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-

zuhanytálcához HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes 

DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, 

hajfogóval, dugóval 

7 db 

Piperetárgyak elhelyezése négy helyen felerősítve, Elektromos AIRBLADE RS 

88K-71 JET  kétoldali légborortvás kézbedugós kézszárító, fertőtlenítő lámpval, 

300 x 220 x 660 mm méretben, ezüst szinben, elektromos bekötéssel. 

10 db 

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval WC-

kefe tartóval,Cserélhető nejlon kefe,Csiszolt felület,Kód:769040200 

6 db 

Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér 

színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 

10 db 

Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK T-BOX rozsdamentes, 

ezüst színű toalettpapír adagoló, 275 m-es tekercshez, Rendelési szám: 

BKH0030341 

6 db 

Fali tükör elhelyezése zománcozott egysoros 150x200-600x400 mm Fali tükör 

felszerelése 600 x 400 mm méretben 

10 db 

Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, oltó 

vízvezetékhez, falon kívül szerelt, 1" (25 szerelvényekkel) Csolnoki 

Szerelvénygyártó V2-D 800x650x250 mm tűzcsapszekrény CE min. 

üvegajtóval, tömlőtartó dobbal, 30 m tömlővel, 

2 db 

Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi 

visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 32 Honeywell 

visszamosatható vízszűrő, 20mikronos szűrőbetét, átlátszó szűrőcsésze, 5/4", 

külső menet+hollander, PN16, max 40°C, (kvs=17,4), F76S-11/4AB 

1 db 

Közvetett fűtésű, álló, beépített fűtőcsőkígyó és belső bevonat nélkül, 

melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, 501 - 1200 l között  

HURAY Q7 ZVD dupla hőcserélős Melegvíz tároló, hőszigeteléssel. Tároló-

űrtartalom: 1000 liter 

1 db 

 

Fűtés: 
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, tégla 

válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, 

falazó, cementes mészhabarcs 

5 db 

Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, 

felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör 

tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 

8 db 

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, 

előregyártott béléselemes födémben 

2 db 
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Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 cm2 keresztmetszet között 35 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal 

kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 

illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm 

csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot 

csőhéj, belső átmérő: 27 mm, falvastagság: 30 mm 

24 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal 

kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 

illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm 

csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot 

csőhéj, belső átmérő: 34 mm, falvastagság: 30 mm 

26 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal 

kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 

illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm 

csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot 

csőhéj, belső átmérő: 42 mm, falvastagság: 30 mm 

78 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal 

kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 

illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm 

csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot 

csőhéj, belső átmérő: 49 mm, falvastagság: 30 mm 

10 m 

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal 

kasírozott kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 

illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő lezárásával, NÁ 108 mm 

csőátmérőig ROCKWOOL Pipo alufóliával kasírozott kőzetgyapot 

csőhéj, belső átmérő: 89 mm, falvastagság: 30 mm 

2 m 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe 

szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig HENCO Standard 

többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben,10 

bar, 95 °C, 16x2, Rendelési szám: 100-016MR 

156 m 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe 

szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard 

többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben, 

10 bar, 95 °C, 20x2, Rendelési szám: 50-020MR 

60 m 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe 

szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 HENCO Standard 

többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, piros védőcsőben, 10 

bar, 95 °C, 26x3, Rendelési szám: 50-026MR 

128 m 
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Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, 

szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 25 HENCO 

Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, 6,0 mm vtg 

PE csőhéj szigetelésben,10 bar 95 °C, 32x3, Rendelési szám: 50-

320326 

95 m 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy 

szorítógyűrűs kötéssel, DN 25 HENCO egyenes csatlakozó km 

32x1", Rendelési kód: 1-3206 

6 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

szorítógyűrűs kötéssel, DN 25 HENCO toldó 32x32, Rendelési kód: 

2-3232 

6 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két 

szorítógyűrűs kötéssel, DN 25 HENCO könyök egál 32x32, 

Rendelési kód: 4-3232 

10 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 12 HENCO PRESS T-idom egál 16x16x16, réz, 

Rendelési kód: 9P-161616 

5 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 15 HENCO PRESS T-idom középen szűkített 

20x16x20, réz, Rendelési kód: 10P-201620 

8 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 15 HENCO PRESS T-idom 2x szűkített 20x16x16, réz, 

Rendelési kód: 11P-201616 

8 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 20 HENCO PRESS T-idom középen szűkített 

26x16x26, réz, Rendelési kód: 10P-261626 

14 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 20 HENCO PRESS T-idom 2x szűkített 26x16x20, réz, 

Rendelési kód: 11P-261620 

6 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 25 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-

idom, szűkített, 26x32x26 Rendelési kód: G5S13H778077T 

2 db 
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Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 25 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-

idom, szűkített, 32x16x32 Rendelési kód: G5S13H805680T 

4 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy 

szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt 

kötéssel, DN 25 VALSIR-GENERAL FITTINGS TH-H-U prés T-

idom, szűkített, 32x20x26 Rendelési kód: G5S13H806677T 

4 db 

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, külső eurokónusz 

menettel, szorítócsavar műanyag csövekhez D 16 - 3/4" csatlakozás 

készítése HENCO EK-s, külső menetes toldó, Rendelési kód: AD-

EKEK 

29 pár 

Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, 

tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba 

vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 

méretig, DN 32-40 Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37X 6/4" simavégű 

6 m 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 

- DN 50 DN 25 Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső, 

d28x1,5, Cikkszám: 29255 

38 m 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 Geberit Mapress 

szénacél BM egyenes csatlakozó idom, d18-1/2", Cikkszám: 21803 

10 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 Geberit Mapress 

szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d22-3/4", Cikkszám: 21707 

6 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress 

szénacél KM csatlakozó könyök, d28-1", Cikkszám: 21610 

30 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress 

szénacél BM egyenes csatlakozó idom, d28-1", Cikkszám: 21809 

8 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress 

szénacél szűkítő, d28-18, Cikkszám: 22308 

8 db 
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Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress 

szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105 

16 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt 

kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit Mapress 

szénacél áttolókarmantyú, d28, Cikkszám: 22105 

6 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három 

préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit 

Mapress szénacél egál "T"-idom, d28, Cikkszám: 21005 

14 db 

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három 

préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Geberit 

Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d28-22-28, Cikkszám: 21211 

4 db 

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém 

kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, 

Kód: 113-0010-00 

2 db 

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, 

kifolyó- és locsolószelep flexvent automatikus légtelenítő, 

automatikus elzárással, egyenes kivitel, PN 10, 100 C fok, 108 83 

04, km 1/2" 

8 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, 

nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 1/2" bb. 

menettel, Csz: 1210001 

10 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 

3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 ar, 

Kód: 113-0018-00 

4 db 

Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-

WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, sárgaréz 

házzal, 100°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN25 DN25, 

1", VRE 25, 05.64.025 

8 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" 

bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 

113-0034-00 

16 db 
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Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 

gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 

6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, 

sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 

6 db 

Kétoldalon BB menettel  gyártott szerelvény elhelyezése 

szennyfogószűrő,  iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méretig, 

FLAMCO VENT D 50 S mikrobuborék levállasztó, 6/4" - os DN 40 

1 db 

Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 20 SIEMENS VXG44.20-6.3, Kétutú külső 

menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár elmozdulással, DN20 

kvs=6,3, javasolt ALG203 csatlakozó hollandi a beépítéshez, PN16, 

Alkalmazható szelepmozgatók: SSY319, SQS35.., SQS65.., 

SQS85... Keverő és osztó alkalmazásban is használhatók!, Csz.: 

VXG44.20-6.3 

2 db 

Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros 

hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül SIEMENS 

SQS35.53, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor, 3-

pont működés, 35sec futásidő, AC230V, rugós visszatérítéssel, IP54, 

Csz.:SQS35.53 

2 db 

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP 

csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített 

érzékelővel, 013G5054, RAE 5054, 8-28°C 

43 db 

Alsó csatlakozású elosztó elem (Bypass test) felszerelése egycsöves, 

illetve kétcsöves fűtésekhez, menetes és szorítógyűrűs kötésekkel 

csatlakoztatva, DN 15 - DN 20 Danfoss RA-KW alsó csatlakozóház 

kétcsöves fűtéshez, 013G3369, elzárható, 3/4" csatlakozó, fal felöli 

29 db 

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, 

gáztalanító és vízutántöltő  berendezések a 82-004-21-es tételtől), 

fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között 

ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály, 3,5 bar túlnyomásra, 

cikkszám 4-0301-080 

1 db 

Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 

1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm 

Méréshatár: 0-4.0; bár 

2 db 

Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari 

hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis könyök hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm 

benyúlással 

4 db 

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített 

támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 

méret között, 25 bar nyomásig,  0,5-4,0 m hosszúságban, 50,01-100 

kg között OVENTROP Fali tartószerkezet, osztó-gyűjtőegységhez, 

párban, 135 15 92 

2 db 

Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali tartószerkezettel, 

hőszigetelve 100 kW teljesítményig SINUS 120/80 hidraulikus váltó, 

szigeteléssel, NA 50 csatlakozással, kazántöltővel, légtelenítővel, 

1 db 

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú 

szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel, egyes 

szivattyúk, DN 15-25 Wilo Yonos Pico 25/1-6 nedvestengelyű 

keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-

energiaosztály, PN6/10, 1~230V, C:2090447 

5 db 
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Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali 

bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy 

modulkazán 40 kW teljesítmény felett BOSCH ZBR 65-2 12,6 - 65 

KW folyamatos szabályozású kondenzációs fali gázkazán  kW 

folyamatszabályozású kondenzációs fűtő kazán, 

1 db 

Acéllemez Ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21KV- típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény:  543 W 

1 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21KV -típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1248 W 

4 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21V - típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1357 W 

2 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21KV - típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1520 W 

1 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21KV - típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 1628 W 

4 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21KV-típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 1791 W 

2 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21KV- típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 1900 W 

2 db 

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, 1 konvektorlemez 

borítással, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2171 W 

2 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 22KV típus, 2-soros, 2 konvektorlemez 

borítással, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W 

1 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 22KV típus, 2-soros, 2 konvektorlemez 

borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1576 W 

1 db 

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez 

borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W 

2 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 22KV típus, 2-soros, 2 konvektorlemez 

borítással, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2741 W 

1 db 
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Acéllemez ventil lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 900 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 22KV típus, 2-soros, 2 konvektorlemez 

borítással, 900x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2755 W 

6 db 

Acéllemez ventiles lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, 

bekötéssel, 2 soros, 1600 mm felett 600 mm VOGEL & NOOT 

Kompakt lapradiátor 22KV típus, 2-soros, 2 konvektorlemez 

borítással, 600x1800 mm, fűtőteljesítmény: 3088 W 

2 db 

Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés 

nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) SIEMENS REV24, 

öntanuló szobatermosztát, magyar nyelvű menüvel és heti 

időprogrammal (energiatakarékos működés, telefonos 

távvezérelhetőség, stb.), Csz.:REV24 

2 db 

Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati 

melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos 

bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó SIEMENS ALBATROS2.3, 

időjáráskövető fűtésszabályozó készlet, 1-2 fokozatú kazán, láng 

moduláció, napkollektor (HMV,puffer), szilárd tüz. kazán, 2 

keverőszelepes fűtési kör, 1 szivattyús kör, HMV, csak fűtés, 

kaszkád (master/slave), 2 kiegészítő modul csatlakoztatható, 

multifunkcionális be/kimenet, Csz.: ALBATROS2.3 

1 db 

Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, meglévő csonkba, elektromos 

bekötés nélkül  előremenő hőmérséklet érzékelő 

2 db 

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 45.441 - 69.780 W 

teljesítmény között 

1 db 

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, 

külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 

biztonsági szerelvény GIACOMINI biztonsági szelep, 3,0 bar 

lefúvási nyomásra, R140, 3/4" 

1 db 

Kétoldalon BB menettel gyártott szerelvény elhelyezése 

szennyfogószűrő,  iszap- és levegőleválasztó, DN 50 méretig, DN 40 

FLAMCO CLEAN DN40 6/4" - os mikrobuborék vagy 

iszapleválasztó, 

1 db 

Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített 

támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 

méret között, 25 bar nyomásig,  0,5-4,0 m hosszúságban, D 80 es 

acélcsőből négykörös , 1" -os csonkokkal. 30,0 mm szigeteléssel 

1 pár 

Vízhőmérséklet érzékelő felszerelése, meglévő csonkba, elektromos 

bekötés nélkül HMV  tároló érzékelő 

1 db 

Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri 

kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül Külső hőmérséklet 

érzékelő, SIMENS 

2 db 

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, 

kifolyó- és locsolószelep FLAMCO FL 28060 buborék levállasztó, 

1/2", külső menet, PN10, 150°C, 

1 db 

 

Szellőzés: 
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Áttörés vezetékek részére, 

helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, 

felmenő téglafalban, 25-38 cm 

vastagság között Kisméretű tömör tégla 

250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, 

cementes mészhabarcs 

8 db 

Faláttörés 30x30 cm méretig, 

téglafalban, 12 cm falvastagságig 

6 db 

Kör keresztmetszetű vezetékek 

burkolása, egyenes vezetéken, 450-500 

mm külső átmérő között Hidegen 

hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm 

Al 99,5 félkemény 

5 m2 

Légtechnikai és szellőző berendezések 

vezetékeinek hő- és hangszigetelése 

(ívek, idomok, szerelvények 

szigetelése és burkolás nélkül), kör 

keresztmetszetű, kőzetgyapot 

paplannal kasírozott kialakítással, 

alufóliára és huzalfonatra tűzött 

kivitelben, horganyzott acélkapocs 

felerősítéssel, tüskézéssel rögzítve, NÁ 

108 mm csőátmérő felett PAROC 

PWM100-30/AL1 alufóliára és 

huzalfonatra tűzött kőzetgyapot paplan, 

6000 x 1000 mm, vtg: 30 mm 

13,5 m2 

Elektromos kapcsoló-berendezések 

elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, 

érzékelő szondás (max. 6 db) 

szabályozó, vezérlőegységgel 

AIRVENT REB egyfázisú 

fokozatmentes fordulatszám 

szabályozó 

2 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna idomok horganyzott 

acéllemezből,  (ív, könyök, kitérő, 

elágazó, "T", szűkítő, átmeneti,  légrács 

felvételére alkalmas idomok) 

lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 

100-500 mm oldalhosszúság között 

Négyszögletes 90 fokos peremes 

terelőlemezes könyök, horganyzott 

acéllemezből, 0,7/ 400 x500 x 400 mm 

4 db 
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Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna idomok horganyzott 

acéllemezből,  (ív, könyök, kitérő, 

elágazó, "T", szűkítő, átmeneti,  légrács 

felvételére alkalmas idomok) 

lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 

100-500 mm oldalhosszúság között 

AIRENT négyszögletes peremes 45 

fokos könyök  idom, 400x 500 mm 

méretben,horganyzott acéllemezből, 

0,7/ 400 mm 

1 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna idomok horganyzott 

acéllemezből,  (ív, könyök, kitérő, 

elágazó, "T", szűkítő, átmeneti,  légrács 

felvételére alkalmas idomok) 

lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 

100-500 mm oldalhosszúság között 

AIRVENT négyszögletes peremes "T" 

idom, 500x400 /300x400 mm méretben 

horganyzott acéllemezből, 0,7/ 400 mm 

1 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna idomok horganyzott 

acéllemezből,  (ív, könyök, kitérő, 

elágazó, "T", szűkítő, átmeneti,  légrács 

felvételére alkalmas idomok) 

lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 

100-500 mm oldalhosszúság között 

AIRVENT  koncentrikus átmeneti 

idom, négyszög keresztmetszetről 

körre. Peremes 500 x 400 / D315,  l = 

400 mm horganyzott acéllemezből, 0,7/ 

400 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, spirálkorcolt lemezcső, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 

mm között AIRVENT SP-AIRT 

spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, 

horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, 

NÁ 125 mm 

30 m 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, spirálkorcolt lemezcső, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 

mm között AIRVENT SP-AIR 

spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, 

horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, 

NÁ 160 mm 

8 m 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, spirálkorcolt lemezcső, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 

mm között AIRVENT SP-AIR 

spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, 

horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, 

NÁ 200 mm 

25 m 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, spirálkorcolt lemezcső, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 

mm között AIRVENT SP-AIR 

spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, 

horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, 

NÁ 315 mm 

10 m 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, spirálkorcolt lemezcső, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 500-750 

mm között AIRVENT SP-AIR 

spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, 

horganyzott acéllemezből, v=0,8 mm, 

NÁ 500 mm 

52 m 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, hőszigetelt, kettősfalú 

spirálkorcolt lemezcső,  horganyzott 

acéllemezből, belső cső: NÁ 100-150 

mm között PANOL hőszigetelt SPIKO 

cső, 25 mm-es THERWOOLIN 

szigeteléssel, belső/külső=horg./horg, 

NÁ 125 mm 

5 m 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, hőszigetelt, kettősfalú 

spirálkorcolt lemezcső,  horganyzott 

acéllemezből, belső cső: NÁ 200-315 

mm között PANOL hőszigetelt SPIKO 

cső, 25 mm-es THERWOOLIN 

szigeteléssel, belső/külső=horg./horg, 

NÁ 200 mm 

3 m 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, 

elágazó idom AIRVENT T-idom, 

préselt lecsatlakozó csonkkal, 

horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC 

= 125/125 mm 

3 db 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos 

préselt könyökidom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 100 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos 

préselt könyökidom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 125 mm 

8 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, 

egyéb idomok, kiegészítő elemek 

(esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,  

fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, 

beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT 

esősapka dróthálóval, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 125 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

elágazó idom AIRVENT T-idom, 

préselt lecsatlakozó csonkkal, 

horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC 

= 160/125 mm 

4 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

elágazó idom AIRVENT T-idom, 

préselt lecsatlakozó csonkkal, 

horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC 

= 200/125 mm 

4 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

elágazó idom AIRVENT T-idom, 

préselt lecsatlakozó csonkkal, 

horganyzott acéllemezből, d1/d3-TPC 

= 200/160 mm 

2 db 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

szűkítő idom UNIMAX SZOTFORM 

KSZD koncentrikus szűkítő idom, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 160/125 

mm 

3 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

szűkítő idom AIRVENT C/C 

koncentrikus szűkítő idom, csőből - 

csőbe, horganyzott acéllemezből, d1/d2 

=  160/ 125 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

szűkítő idom AIRVENT C/C 

koncentrikus szűkítő idom, csőből - 

csőbe, horganyzott acéllemezből, d1/d2 

=  200/ 125 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

szűkítő idom AIRVENT I/C 

koncentrikus szűkítő idom, idomról - 

csőbe, horganyzott acéllemezből, d1/d2 

=  160/ 125 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT 

csőkapcsoló, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 160 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT 

idomkapcsoló karmantyú, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 200 mm 

2 db 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos 

szeletes könyökidom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 160 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos 

szeletes könyökidom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 200 mm 

15 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

egyéb idomok, kiegészítő elemek 

(esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,  

fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, 

beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT 

esősapka dróthálóval, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 200 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, 

egyéb idomok, kiegészítő elemek 

(esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,  

fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, 

beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT 

betétkúpos kifúvófej, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 200 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, 

pillangó szelep AIRVENT SMC 

pillangószelep, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 315 mm 

1 db 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, 

légrács felvételére alkalmas idom 

PANOL VF-11 légrács felvételére 

alkalmas idom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 315 AxB = 400x200 

mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, 

légrács felvételére alkalmas idom 

AIRVENT légrács felvételére alkalmas 

idom, horganyzott acéllemezből, 

d1/A*B = 315/400*200 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, 

cső-, idomkapcsoló elem PANOL VF-

02 idomkapcsoló karmantyú, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 315 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, 

csővégelzáró elem AIRVENT végdugó 

préselt, csőbe hengerített, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 315 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-500 mm között, 

egyéb idomok, kiegészítő elemek 

(esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,  

fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, 

beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT 

esősapka dróthálóval, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 500 mm 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

pillangó szelep AIRVENT SPT-500 24 

V motoros  pillangószelep motorral, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 500 mm 

1 db 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

légrács felvételére alkalmas idom 

AIRVENT légrács felvételére alkalmas 

idom, horganyzott acéllemezből, 

d1/A*B = 500/400*200 mm 

10 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT 

csőkapcsoló, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 500 mm 

4 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

csővégelzáró elem AIRVENT végdugó 

préselt, idomra, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 500 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos 

szeletes könyökidom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 500 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 45 fokos 

szeletes könyökidom, horganyzott 

acéllemezből, NÁ500 mm 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 500-750 mm között, 

egyéb idomok, kiegészítő elemek 

(esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,  

fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, 

beömlő nyílás, bilincs) AIRVENT 90 

fokos kifúvófej, horganyzott 

acéllemezből, NÁ 500 mm 

1 db 
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Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, hőszigetelt hajlítható lemezcső, 

alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm 

között AIRVENT ISODEC 25 

kettősfalú hőszigetelt flexibilis cső, 25 

mm-es szigeteléssel, NÁ 200 mm 

15 m 

Négyszög keresztmetszetű légrács 

felszerelése ajtóra vagy falnyílásba, 

felületnagyság: 0,10 m2-ig HELIOS 

LTGW Ajtórács (fehér), Méret: 

448x100, Cikksz.:0246 

10 db 

Négyszög keresztmetszetű légrács 

felszerelése lemezcsatornára, 

felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT 

DH lamellás légrács egysoros, acél, 

fehér színre festve, H/L = 400/200 mm 

12 db 

Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, 

kör keresztmetszetű légszelep 

felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 

mm-ig AIRVENT KVP elszívó 

légszelep, acéllemezből, RAL 9010 

festve, NÁ 125 mm 

10 db 

Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, 

kör keresztmetszetű légszelep 

felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 

mm-ig AIRVENT TSK -125 kerek 

befúvó légszelep, acéllemezből, RAL 

9010, KI-125 

10 db 

Négyszög keresztmetszetű szabályozó 

zsalu felszerelése lemezcsatornára, 

felületnagyság: 0,10 m2-ig AIRVENT 

S - típ. szabályozó zsalu,  R - típ 

szerelőrámával H/B = 400/200 mm, 

Csz.: JKL-40200 

12 db 

Kiegészítők felszerelése, elektromos 

bekötés nélkül, TGA- 130 fagyvédelmi 

érzékelő elhelyezése kalorifer 

visszatérő fűtési vezetékre, Motoros 

pillangószelep elzárásához. 

(Fagyvédelem)! 

1 db 

Kiegészítők felszerelése, elektromos 

bekötés nélkül, segédkapcsoló 

Elektromos szabályozó és érzékelő 

berendezések elhelyezése kalorifer és 

ventilátor után légcsatornára.  TG-

K330 csatorna érzékelő 

1 db 

Kiegészítők felszerelése, elektromos 

bekötés nélkül, BTR-32-16 három utas 

szabályozószelep NA 32 menetes 

kötéssel , Kv= 16 m3/ó 

1 db 
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Radiál ventilátor elhelyezése, 

csőventilátor, műanyagházas, 

járókerék-átmérő: 200 mm-ig 

AIRVENT MIXVENT TD-800/200 

félaxiális csőventilátor, műanyagházas, 

(230V), RS , D 200 mm 

1 db 

Kompakt berendezések elhelyezése, 

hővisszanyerős központi szellőző, 

(ÁTHELYEZVE 83-021 

tételcsoportba) teljesítmény: 1000 m3-

ig DOMEKT R 500 H forgódobos  

hővísszanyerős légkezelő, elektromos 

utófűtővel. Q = 630 m3/ó 

1 db 

Kompakt berendezések elhelyezése, 

hővisszanyerős központi szellőző,  

AIRVENT VERSO 4500 U/H/V 

forgódobos hővisszanyerős légkezelő, 

vízfűtéses utófűtő kaloriferrel. 1150 x 

2100x 1150 méretben 

1 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

Tetőátveztő készítése és elhelyezése 

horganyzott lemezből, a tetőhéjazaton 

való átmenetre. D 200 - 315 -ig 

4 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna horganyzott 

acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 

501-1000 mm oldalhosszúság között 

AIRVENT 400 x 500 lemezcső, 

horganyzott acéllemezből, 0,9/800 mm 

l = 1500 mm 

4 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna horganyzott 

acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 

501-1000 mm oldalhosszúság között 

AIRVENT  lemezcső, horganyzott 

acéllemezből, 400 x 500 mm l = 2000 

mm méretben 0,9/800 mm 

2 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna horganyzott 

acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 

501-1000 mm oldalhosszúság között 

AIRVENT lemezcső, horganyzott 

acéllemezből, 400 x 500mm, l = 450 

mm méretben 0,9/ mm 

1 db 
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Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, légcsatorna idomok horganyzott 

acéllemezből,  (ív, könyök, kitérő, 

elágazó, "T", szűkítő, átmeneti,  légrács 

felvételére alkalmas idomok) 

lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 

100-500 mm oldalhosszúság között 

AIRVENT 500 x 400 x 500 

terelőlemezes 90 fokos könyök, 

horganyzott acéllemezből, 0,7/  mm 

6 db 

Négyszög keresztmetszetű légcsatorna 

és idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, Átmeneti szűkítő idom 

szerelése horganyzott acéllemezbőlk,   

Kör keeresztmetszetről négyszög 

keresztmetszetre  0,9 mm, 501-1000 

mm oldalhosszúság között. Átmeneti 

idom készítése körkeeresztmetszetrő 

négyszögre, D 500 - 400/500 mm  l = 

400 mm hosszban 

2 db 

Kör keresztmetszetű légcsatorna és 

idomaik szerelése,  tartószerkezet 

nélkül, horganyzott acéllemez idomok, 

spirálkorcolt vagy hajlítható 

lemezcsőhöz, NÁ 280-500 mm között, 

ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos 

szeletes kifuvókönyökidom, 

horganyzott acéllemezből, NÁ 500 mm 

1 db 

Kiegészítők felszerelése, elektromos 

bekötés nélkül, RVA-5-24 

szelepmozgató motor felszerelése 

szabályozó szelepre, hárompont 

szabályozású, elektromos bekötés 

nélkül 

1 db 

Radiál ventilátor elhelyezése, 

csőventilátor, falra szerelhető, 

járókerék-átmérő: 200 mm-ig 

AIRVENT EBB - 170 NT centrifugális 

kisventillátor 220 V110 m3/h 

2 db 

Körkeresztmetszetű légcsatornák 

függesztései tömör tégla fal esténb 

gumis csőbiliccsel mechanikus 

rögzítésével HILTI HPS-1 8/30x60 

műanyag beütőék, galv. horganyzású 

beütőcsavarral, Csz.: 260354 

60 db 

Kör keresztmetszetű csatornák 

rögzítésetömör tégla esetén, gumis 

bilincs felhasználásával mechanikus 

rögzítésével HILTI HPS-1 8/40x70 

műanyag beütőék, galv. horganyzású 

beütőcsavarral,  315mm - 500mm 

között 

25 db 

 

Külső víz: 
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Munkaárok földkiemelése közművesített 

területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú 

talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. 

talajosztály 

12,5 m3 

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 

területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 

64,2 m3 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, 

az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték 

(műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 

56 m3 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, 

az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a 

vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli 

szelvényrészben 

16 m3 

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, homokból Természetes 

szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT, 

Nyékládháza 

10,7 m3 

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. 

fejtési talajosztályban 

50 m3 

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 

85% 

16 m3 

Kitermelt föld elszállítása 20 m3 

Szivárgó kút készítése, földmunkával 

ágyazatának készítése, osztályozott kavics 

kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 4/16 TT,  

Hegyeshalom 

20 m3 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 

110 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC 

SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag 

csatornacső, DN 100, hossz.: 3 m, Csz: 164 468 

43 m 

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 

125 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC 

SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag 

csatornacső, DN 125 mm, hossz.: 3 m, Csz: 164 

478 

44 m 
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Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 

csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, 

külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 

200 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC 

SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag 

csatornacső, DN 200, hossz.: 3 m, Csz: 164 498 

60 m 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 

mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 

fok, KGB110X45P 

10 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 

mm WAVIN KG PVC KGAM egyenes 

karmantyú 110, CCE11 

6 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 

mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ágidom 45 

fok, KGEA125/110X45P 

2 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 

mm PIPELIFE KG-PVC szűkítő idom, 

KGR125/110P 

4 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 

mm WAVIN csatorna ív idom 45°, KGB 

125x45°, CCI412 

8 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 

mm WAVIN csatorna áttoló karmantyú, KGU 

125, CCA12 

8 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm PIPELIFE KG-PVC csatorna ív idom 45 

fok, KGB200X45P 

2 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm PIPELIFE KG-PVC áttoló karmantyú 

KGU 200 

6 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm HANSA PLASTIK, csatorna tokelzáró 

idom, KGM 200 

8 db 
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Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm HANSA PLASTIK, csatorna tisztító két 

tokkal, KGET 200/200/200 

2 db 

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 

földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 

csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 

mm REHAU AWADUKT PVC csatornacső 

idom, KGEA 87 fokos elágazás, DN 200/125, 

Csz: 171 663 

4 db 

Helyszínen gyártott KG -PVC Műanyag 

Tisztító idom aknák, aknafalcső, teleszkópcső 

vagy szűkítő elhelyezése, D 315 ÖV 

aknafedlappal felszerelve. 

5 db 

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, 

cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, 

téglalap alakú 32/32 cm méretű Mohácsi 

Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács, VNY-300 

D400 

1 db 

Padló alatti illetve falba süllyeszthető 

bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 

HL600  csaapadékvíz nyelő szűrőkosárral,  

visszacsapó bűzzárral, 123x123 mm műanyag 

rácstartóval, 1 

8 db 

 

Építészet: 
Ideiglenes és felvonulási költségek (kerítés, mobil WC, 

konténerek, ideiglenes víz és elektromos csatlakozás 

kiépítése) 

1 db 

Építésközi fa lépcső elhelyezése, épülő épület 

megközelítése miatt  

1 db 

Vasalt aljzatbeton egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 

0,15 m magasságig 

15,72 m2 

Lábazati gerenda kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 

0,8 m magasságig 

167 m2 

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa 

zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm 

oldalméretig 

93,6 m2 

Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa 

zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül 

készítve, 3 m magasságig 

144 m2 

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül 152,4 m2 

Homlokzati és belső csőállvány állítása állványcsőből mint 

munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 

lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, 

munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 

állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv 

szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között 

1350 m2 

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és 

darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, 

törzsátmérő: 10-20 cm között 

7 db 
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Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és 

darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, 

törzsátmérő: 21-40 cm között 

3 db 

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi 

erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban és szállító 

gépre rakása 

263 m3 

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi 

erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, 

I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 

241,24 m3 

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, 

tömörítéssel együtt, réteges elterítéssel, 50 %-ban kaviccsal 

keverve I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag 

súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és 

mellett 50 cm vastagságig 

34 m3 

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel és elszállítása 

lerakóhelyre talajosztály V-VII. 

558 m3 

Zúzottkő eltolása, deponálása helyszínen 20 m3 

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá 

nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag 

szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, 

osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású 

homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca 

103,2 m3 

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 

10 db 

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús 

technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) 

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 

mm, m = 6,6 finomsági modulussal 

155,1 m3 

Vasalt aljzatbeton készítése szivattyús technológiával, 12-

15 cm vastagságban C20/25 - X0v(H) képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 

finomsági modulussal 

85,6 m3 

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő 

között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es 

szálban, BHB55.50  8 mm 

1,5 t 

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő 

között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es 

szálban, BHB55.50  10 mm 

1,3 t 

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő 

között Bordás betonacél, szálban, B 60.50  12 mm 

0,5 t 

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő 

között Bordás betonacél, szálban, B60.50  14 mm 

2,21 t 

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő 

között Bordás betonacél, szálban, B60.50  16 mm 

1,2 t 

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy vízszintes 

tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő 

között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, 

B500B  20 mm 

0,85 t 
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Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 

FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 

150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50 

1,92 t 

Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 

FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 

150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 

3,5 t 

Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves 

keresztmetszettel, 1:4 arányig,  X0v(H), XC1, XC2, XC3, 

XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 

környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny 

konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

5,7 finomsági modulussal 

12,76 m3 

Vasbeton gerenda készítése, koszorúk alatt X0v(H), XC1, 

XC2, XC3 környezeti osztályú,  kissé képlékeny vagy 

képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús 

technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm2 

keresztmetszet felett C20/25 - XC1 kissé képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

6,5 finomsági modulussal 

19,2 m3 

Vasbeton gerenda készítése,  X0v(H), XC1, XC2, XC3 

környezeti osztályú,  kissé képlékeny vagy képlékeny 

konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 750 cm2 keresztmetszet felett 

C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 

32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 

30 m3 

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 

környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny 

konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszet felett 

C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 

pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal 

29 m3 

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, 

betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev 

aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 

8/10 - C 20/25 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 

cm vastagságig C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

6,4 finomsági modulussal 

27,3 m3 

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisgépes, 

betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev 

aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 

8/10 - C 20/25 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 

cm vastagság felett C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny 

kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 

6,4 finomsági modulussal 

25 m3 
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Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése 

(válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés 

nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több 

elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 

nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló, 1,00 m 

6 db 

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése 

(válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés 

nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több 

elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 

nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló, 1,25 m 

20 db 

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése 

(válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés 

nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több 

elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 

nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló, 1,50 m 

3 db 

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése 

(válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés 

nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több 

elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 

nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló, 1,75 m 

12 db 

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése 

(válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés 

nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több 

elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll 

előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 

0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes 

nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú 

nyílásáthidaló, 2,50 m 

4 db 

Előregyártott feszített vagy normál vasalású födémpallós 

födém kialakítása 50 cm vastagságig, vízszintes síkban, 

5,01-10,0 t/db tömeg között, LÜF típusú LEIER üreges 

előfeszített födémpallókból  LÜF 32-2 H=6,70 m - 12,24 m 

között, elemek közti rész kibetonozásával, gépszeti 

födémáttörések kialakításával, elemek magasságban 

egymáshoz való feszítésével, sík alsó és felső felülettel 

781 m2 

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-

kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen 

falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 

5,3 m3 

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-

kerámia termékekből, falazóblokkból, Gázóra fogadó fal 

bontása, helyén a térkő burkolat kipótlásával együtt 

0,8 m3 
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Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm 

falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 

POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 

200x500x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes 

mészhabarcs 

156 m2 

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm 

falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 

POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 

250x375x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes 

mészhabarcs 

72 m2 

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm 

falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es 

méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes 

mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes 

kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) 

falazó, cementes mészhabarcs 

535 m2 

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 440 vagy 435 

mm falvastagságban, 440x240x240 vagy 440x250x238 

vagy 435×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, 

falazó, cementes mészhabarcsba falazva 

BAKONYTHERM 44 N+F külső teherhordó fal, 

435x250x238 mm, I.o., Cikkszám: TÉG35 M 1 (Hf10-mc) 

falazó, cementes mészhabarcs 

182,2 m2 

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton 

falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm 

falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton 

zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 

15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kissé 

képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél 

4,5 m2 

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, 

nútféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 

500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, 

cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 12 N+F 

válaszfallap, 500x238x120 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, 

cementes mészhabarcs 

180,32 m2 

Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti 

takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál 

elemekből, 50 mm falvastagságban, 600×200×50 mm-es 

elemekkel, hagyományos falazóhabarcsba falazva 

(fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm  

méretű elemekből, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes 

cementhabarcsba 

12 m2 

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) 

fából, 0,061-0,070 m3/m2 bedolgozott famennyiség között 

Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 

594 m2 
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Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 

alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön 

tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve 

TERRÁN MediFol TOP 270 páraáteresztő alátétfedés 

öntapadó  ragasztócsíkkal, 270 g/m2, sd=0,02 m 

743 m2 

Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC 

tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 

743 m2 

Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 895 m 

Eresz dobozolása 20 mm -es OSB lappal, léc tartóvázzal 71 m 

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, 

vakoló cementes mészhabarccsal, felület előkészítés, durva 

vakolás és simítás téglafelületen, 1,5- 2 cm vastagságban 

Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-

cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 

1790 m2 

Oldalfalvakolat készítése, tornaszobában egy falon Mapei 

Planitop HDM  + G 120 háló alkalmazásával 

100 m2 

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát 

vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 

szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) 

vakolat, kapart 1,5 mm, 5, 4, 3 színcsoport 

773 m2 

Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 

11-20 cm szélesség között 

25,2 m 

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 

(duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és 

illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 

bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m2 

összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 15 mm vtg. 

gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 15 

mm, direkt függesztővel 

516,8 m2 

Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot 

szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 75 

mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 

tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m3), 

Th=0,5 óra 

16 m2 

Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, sík 

felületű, 45° tetőhajlásszögig TERRÁN Zenit Resistor 

alapcserép, carbon, grafit 

743 m2 

Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése sík 

betoncserépfedésnél, kúpcseréppel,  és taréjgerinc 

szalaggal * TERRÁN Zenit Resistor kúpcserép, carbon, 

grafit 

51 m 

Egyszeres betoncserépfedésnél hófogócserép vagy fém 

hófogó elhelyezése a teljes tetőfelületen, hótehertől 

függően 1,4 db - 2,5 db/m2 TERRÁN fém hófogó, 34x380 

mm, bordó, tégla, fekete, barna 

470 db 

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, 

beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, 

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti 

lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis 

ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér 

CG2 

230 m2 
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Padlóburkolat készítése (meglévő épület burkolataihoz 

igazodó), beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 

lábazati kísérővel együtt gres, kőporcelán lappal, kötésben 

vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 45x45 - 60x60  cm közötti lapmérettel 

MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, 

C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 

302 m2 

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá,  

(igénybevételnek megfelelően) szabványos cementesztrich 

és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságig 

MAPEI önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + alapozó 

766 m2 

PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén 

PVC-lemezből, lábazati kísérővel együtt (ragasztó anyag 

külön tételben kiírva) Tarkett IQ Optima homogén PVC 

burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, 30 

szín 

177,41 m2 

Grabosport Extreme-sportburkolat fektetése szabványos, 

kiegyenlített aljzatra min. 8 mm vastag, lábazattal 

312,3 m2 

Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített 

szélességig, oromszegély 

16,5 m 

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen 

kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 

félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + 

Elite bevonat, standard színben 

71 m 

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen 

kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú 

horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 120 

körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott 

acél + Elite bevonat, standard színben 

46,2 m 

Attikacsatorna szerelése, színes műanyag bevonatú 

horganyzott acéllemezből, 120 cm kiterített szélességgel 

LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + 

Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített 

szélesség: 1151-1200 mm 

8,5 m 

Ereszszegély szerelése (cseppentő lemez) keményhéjalású 

tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott 

acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB 

Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic 

bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 

151-200 mm 

71 m 

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm 

kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 

0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm 

41 m 

Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm 

kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 

0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm 

24 m 
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Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás 

tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 66-80 cm 

kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 

0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm 

23,1 m 

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm 

kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 

0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm 

8 m 

Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes 

műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 51-100 cm 

kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély 

tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 

0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm 

33 m 

Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn Tetőkibúvó 

RAL 7011 színben 

1 db 

Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 

m2 felület felett 

5,76 m2 

Beltéri ajtók, alapozott + készre festve, acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt 

ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig 

Hörmann falazós befoglalótok,  névleges méret:750 x 2125 

mm, 130 mm falvastagság 

7 db 

Beltéri ajtók, alapozott + készre festett, acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt 

ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig 

Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret:875 x 2000 

mm, 130 mm falvastagsághoz 

1 db 

Beltéri ajtók, alapozott + készre festve, acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt 

ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig 

Hörmann falazós befoglalótok,  névleges méret:875 x 2125 

mm, 130 mm falvastagsághoz 

5 db 

Beltéri ajtók, alapozott + készre festve, acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt 

ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig 

Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret:1300 x 

2125 mm, 130 mm falvastagsághoz 

6 db 

Beltéri ajtók, alapozott + készre festve, acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt 

ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, falazós befoglalótok, kétszárnyú, névleges 

méret:2400 x 2400 mm, 130  mm falvastagsághoz 

2 db 

Beltéri ajtók, alapozott + készre festve, acél ajtótok 

elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt 

ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal 

vastagságig, falazós befoglalótok, kétszárnyú, névleges 

méret:2200 x 2300 mm, 130 mm falvastagsághoz 

2 db 
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Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú 

tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges 

méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben 

7 db 

Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú 

tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges 

méret: 875 x 2000 mm, RAL 9016 színben 

1 db 

Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú 

tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges 

méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben 

5 db 

Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből + 30 

cm -esbizt. üveg oldalvilágító 750×2000-1250x2250 mm 

névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann 

ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 

9016 színben konsz.:3. 

4 db 

Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 

750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú 

tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges 

méret:1250 x 2125 mm, RAL9016 színben 

2 db 

Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, + alu kilincs 0,6 mm vastag felületkezelt 

acéllemezből, kétszárnyú tömör ajtólappal  2 szárnyú 

beltéri tömör ajtólap, névleges méret:2400 x 2400 mm, 

RAL 9016 színben; elektromágnessel nyitvatartott+ Dorma 

csúszósínes ajtócsukó+pánikzár; konsz.: 6. 

2 db 

Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények 

nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt 

ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt 

acéllemezből,kétszárnyú tömör ajtólappal  2 szárnyú beltéri 

tömör ajtólap, névleges méret:2200 x 2300  mm, RAL 

9016 színben; 1 db pánikzárral; Konsz.:5. 

2 db 

Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő alu ajtó 

elhelyezése, 3 oldalon falcolt, (sarok, falazós, gipszkarton, 

blokktokkal) szerelve, kétszárnyú kivitelben, 2500×3500-

3000×3500 névleges méretig Alu kültéri kétszárnyú 

ajtóelem pánikzárral és vasalattal, rendelés méret: 2500 x 

2800mm, sötétszürke színben, 3 rtg. hőszig üvegezéssel; 

konsz.:7. 

2 db 
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Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, belátástgátló felülettel nyíló-bukó 

vasalattal, 900x1500-1300x1800 mm névleges méretig 

hőhídmentes, alumínium nyíló-bukó ablak, méret: 

600x1800 mm 

4 db 

Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó vasalattal, 

hőhídmentes, alumínium nyíló-bukó ablak, méret: 

2800x1800 mm konsz.:11. 

7 db 

Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó vasalattal, 

hőhídmentes, alumínium nyíló-bukó ablak, méret: 

1800x1800 mm; konsz.:10. 

8 db 

Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó vasalattal, 

hőhídmentes, alumínium nyíló-bukó ablak, méret: 

2680x2800 mm; motoros működtetésű bukó szárnyakkal;  

konsz.:12 

1 db 

Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel,, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó vasalattal, 

hőhídmentes, alumínium nyíló-bukó ablak, méret: 

3700x2800 mm bukó szárnyak motoros mozgatásával; 

konsz.: 13. 

6 db 

Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, Tűzgázló ablak A1 REI 120 

hőhídmentes, alumínium fix, méret: 600x1800 mm; konsz.: 

14. 

2 db 

Hőhídmentes alumínium ablak, külső Lindab RAL 7011 

párkányelemmel, belső fehér műanyag könyöklővel, 3 rtg. 

hőszigetelő üvegezéssel, Tűzgázló ablak A1 REI 120 

hőhídmentes, alumínium fix, méret: 1800x1800 mm; 

konsz.: 15. 

1 db 

Fix külső szúnyogháló elhelyezése, ablakkal RAL 

színazonos alu keret, 600x1800 mm 

4 db 

Fix külső szúnyogháló elhelyezése, ablakkal RAL 

színazonos alu keret, 1800x1800 mm 

2 db 

Motoros mozgatású zsaluzia beépítése, távitányítóval Sötét 

szürke 80 -as lamellákkal, narancssárga levezetőkkel 

1800*1800 mm-es 

6 db 

Ajtóbehúzó karok felszerelése, csúszósínes kivitelben 4 db 

Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, vonalmenti és 

sarokfogásponti rögzítéssel, beltéri üvegfal szerelése, 

négyzetes alakú, fallabdapálya határoló falaként 

tornaszobába 2,4 m2 táblaméret felett 12 mm víztiszta 
ragasztott biztonsági üveg 

19,4 m2 
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Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, vonalmenti és 

sarokfogásponti rögzítéssel, beltéri falba zárodó keretes 

teliüveg ajtó szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m2 
táblaméretig 10-12 mm víztiszta edzett biztonsági 
üveg; 100*200 cm 

1 db 

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), 

vakolt ill. gipszkarton felületen, bármilyen padozatú 

helyiségben, tagolt felületen JUBOLIN előkevert fehér 

beltéri glett 

2076 m2 

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 2x -i 

glettelés,  műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), 

beton felületen, tornaterem mennyezetén a fugák rugalmas 

tömítésével együtt bármilyen padozatú helyiségben, tagolt 

felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett 

249,26 m2 

Mosható fehér falfestés új vagy régi lekapart, előkészített 

alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima 

felületen 

45,5 m2 

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér 

vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, 

előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt 

sima felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, 

színes III. 

2076 m2 

Homlokzatszínezésnél színhatárképzés, bármely 

kötőanyagú vékonyvakolattal 

218 m 

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, 

lábazatnál fel ill. lehajtva egy rétegben, minimum 4,0 mm 

vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként 

vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál 

teljes felületű hegesztéssel fektetve EUROSZIG GRUND 

GV 4 mm (4,5 kg) homok (oxidált, üvegfátyol, 0 °C, 80 

°C, 2-2 %, 400/300 N/5 cm) 

630 m2 

Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, 

üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítéssel, 

felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal együtt), 

egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, 

ragasztóporból képzett ragasztóba,tagolt sík, függőleges 

falon extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM 

XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x160 mm 

59,3 m2 

Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, 

üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítéssel, 

felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal együtt), 

egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, 

ragasztóporból képzett ragasztóba,tagolt sík, függőleges 

falon extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM 

XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x180 mm 

49,4 m2 

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 

felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált 

polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM lépéshang-

szigetelő lemez, AT-L5 1000x500x30 mm 

1532,2 m2 
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Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 

felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal 

(üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER DOMO 12 MPS 120 

mm hőszigetelő filc, λD =0,039 (W/mK) 

570 m2 

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes 

felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal 

(üveggyapot, kőzetgyapot) ISOVER DOMO 14 MPS 140 

mm hőszigetelő filc, λD =0,039 (W/mK) 

570 m2 

Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként 

alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő 

maggal (polisztirol, kőzetgyapot) HERATEKTA-C3 

háromrétegű fagyapot építőlap, polisztirolhab hőszigetelő 

maggal, 2000x500x50 mm 

145 m2 

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, 

műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, 

átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, 

vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 

mm vastagságú, 2 m szélességű 

1336 m2 

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 

(mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint 

kiegészítő profilokkal együtt), egyenes él-képzésű, normál 

homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból 

képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 

AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez,1000x500x50 mm 

83 m2 

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 

(mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint 

kiegészítő profilokkal együtt) egyenes él-képzésű, normál 

homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból 

képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 

AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez,1000x500x160 mm 

271 m2 

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 

(mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint 

kiegészítő profilokkal együtt) egyenes él-képzésű, normál 

homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból 

képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon 

AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez,1000x500x180 mm 

218 m2 

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, 

(mechanikai rögzítéssel, felületi zárással valamint 

kiegészítő profilokkal együtt), normál homlokzati 

kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon ROCKWOOL 

Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 

160 mm 

149,3 m2 

Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett 

helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 

függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, 

minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű 

ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) 

glettvassal vagy hengerrel felhordva KEMIKÁL 

SORIFLEX 2K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, 

fagyálló 

60 m2 
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Épület finom takarítása a kivitelezés befejezését követően 1 épület 

Sportok, kosárpalánk kialakítása kész elemekből, 

összecsukható, (állvány, palánk, rugós gyűrű, háló) 

Becsukható kosárállvány, komplett, elektromosan 

vezérelhető 

2 db 

Sportok, 6-19 éves korig 4 m-es kapuszélességig Iskolai 

tornatermi kapu 2x3 m, alu. összecsukható szerkezet, 

hálóval, komplett 

2 db 

Sportok, biztonsági háló kialakítása, 6-19 éves korig 

KUPAS Biztonsági védőháló 100x100 mm-es lyukbőség, 

ablakok, ajtók elé rögzítéssel együtt 

100 m2 

Fitnesz és torna eszközök beépítése kész elemekből, szilárd 

burkolatra/falra való rögzítéssel, beltéri Bordásfal 

m.:275x85x17 cm, kétszakaszos bordásfal 

12 db 

Sportpályák felfestése padozatra ill. falfelületre 4 db 

 

Kiegészítő munkák: 
Kosárpalánk rugós gyűrűvel + háló 2 db 

Kézilabdakapu hálóval, alumínium, 

hüvelyes /hüvelyekkel/, padlóhoz 

rögzítve 

2 db 

Oldalszárnyas oszlopsínes tábla, fehér 

felülettel 2 m2 vonalazott, középen 

interaktív tábla (Tartószerkezet) 

2 db 

A fal váza 50x50-es zártszelvényből 

készül, 6 ponton a falhoz rögzítve 3 

ponton az aljzaton megtámasztva. A 

mászófal 35 cm távolságra kerül a faltól 

a rögzítések következtében a 

karbantartási lehetőségre.  16 mm-es 

rétegelt lemezből. A falra m/2 -ként 5 

fogás, összesen 60 db műfogás 

helyezhető el különböző nagyságban, 

színben, formában, M 1-es imbusz 

csavarokkal rögzítve,  így azok 

cserélhetők, variálhatók 

lennének  időközönként. Beszerelve. 

1 db 

Evo stage 1000 mobil színpad - 320 m2 

lépcsővel 

1 db 

 

Gyengeáram: 
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú 

kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges 

méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. 

vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, 

1000 fm 

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú 

kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges 

méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. 

vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm, 

20 fm 

SIMALEN védőcső elhelyezése aljzat betonba D20 150 fm 
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Intelligens optikai füstérzékelő (csont fehér)_2.ütem és 

padlástér 

21 db      

Intelligens érzékelő aljzat (csont fehér) 21 db      

Vonali füstérzékelő prizmával 1 db      

Ki és bemeneti modul  1 ki/bemenet_2.ütem és padlástér 4 db      

Címezhető kézi jelzésadó, piros színben, magyar feliratú 

műanyag nyomólappal, beépített kétoldali izolátorral, 

2.ütem és padlástér 

7 db      

Átlátszó műanyag védőfedél az MCP kézi jelzésadókhoz 7 db      

Utánvilágító tábla kézi jelzésadóhoz 7 db      

Tápegység akkumulátorral 1 db      

Hagyományos hangjelző, lapos aljzat (piros) 9 db      

JB-Y(st)Y 1x2x1.0 mm2 tűzjelző kábel 400 fm 

JB-H(st)H 1x2x1.5 mm2 tűzálló kábel 100 fm 

Tűzgátló ajtó tartómágnes, kézi kioldóval, 500N tartóerő 2 db      

Excel-Networking Cat.6 UTP 24 portos patchpanel, 1U, 

fekete 

1 db 

Excel-Networking Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 5 

gyűrűvel 

1 db 

Canovate Fix polc 800mm-es szekrényhez 1 db 

rőgzitö csavarok 47U magas kerethez 1 db 

Excel-Networking UTP CAT6 patch kábel 1,0 méteres 

LSOH köpennyel 

24 db 

Struktúrált adatátviteli duppla 2xRJ45 csatlakozóaljzat 

elhelyezése süllyesztett, CAT 6a UTP,  erősáramú 

tervben meghatározott típus  [vagy ezzel műszakilag 

egyenértékű] 

12 db 

Excel-Networking Cat.6 UTP kábel, PVC köpeny 980 fm 

48 portos gigabites rackbe szerelhető switch 

TL-SG1048 48 db 10/100/1000 Mbps RJ45-ös port 

2 db 

UAP UniFi, WI-FI AP,  PoE tápellátással (Integrated Power 

over Ethernet, Dual Band (2.4 GHz ) capability and speeds 

up to 600 Mbps, Industrial-strength Wi-Fi Protected Access 

(WPA, WPA2) security and data encryption, IPv6 Support) 

1 db 

Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban 

átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati 

útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 

4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 

6.Szerelési terveket 7. Mérési jegyzőkönyveket 

8.Kapcsolószekrények terveit  9.Átvételi jegyzőkönyvetet 

10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. 

12.használatbavételt. Minden pont esetében a megvalósult 

állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! 

1 klt 

2MP IR motorzoom dómkamera 2,7-12mm Max IR 

megvilágítási távolság 60m IP67, PoE 

7 db 

Cat.6 UTP kábel, LSZH köpeny 240 m 

Szerelési apróanyagok, Kábel, és eszköz jelölések 1 klt 

Kezelő személyzet betanítása,  2 h 

PC5108 8 zónás zónabővítő,PC5003C fémdobozban 

segédtápegységgel 

1 db 
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Passzív infra, fali tartóval 7 db 

12V 7Ah akkumulátor 2 db 

2x0,5+4x0,22 biztonságtechnikai kábel 150 m 

Kezelő személyzet betanítása,  2 h 

ESP-232WS 2 utas fali hangsugárzó  10 db 

H05VV-F 2x1,5mm2  hangszóró kábel 200 fm 
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Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező Műszaki leírás, továbbá a Szerződéstervezet valamint az 

árazatlan költségvetés tartalmazza. 

 

A főtárgyra vonatkozóan a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) kódja:  

45000000-7 Építési munkák 

 

Kiegészítő tárgy(ak):  

45223300-9 Parkolóhely, pihenőhely építése 

45112700-2 Tereprendezési munkák 

45213316-1 Járdák kivitelezése 

09330000-1 Napenergia 

45310000-3 Villamos szerelési munka 

45112720-8 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben 

45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka 

45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése 

45232452-5 Vízelvezetés 

45112310-1 Feltöltési munka 

45212213-2 Sportpálya-felfestési munkák 

45112000-5 Földkitermelési és talajmozgatási munka 

 

 

5. A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés „Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – 

Celldömölk” tárgyban 

 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A teljesítés határideje: 2018. december 1. 

 

A teljesítési határidőkről a Szerződés 4. pontja rendelkezik részletesen. 

 

7. A teljesítés helye:9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 11. hrsz.: 531. 

 NUTS kód:HU 222 

  

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Ajánlatkérő a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított teljes 

ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét 

biztosítja legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. 

 

Ajánlatkérő a kifizetés során az alábbi szabályok szerint jár el: 

- a Kbt. 135. § (1), (2), (3), (5), (6), (8) bekezdései, 

- 322/205. (X.30.) Kormányrendelet 19. fejezete, különös tekintettel a Kormányrendelet 

32/A. §-ában és 32/B. §-ában foglaltakra, 

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései. 

 

A teljesítés elszámolása 3 rész-számlával és 1 végszámlával (100 %-os, maradéktalan 
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teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvétel alapján) történik az alábbiak szerint: 

 

A kiszámlázható vállalkozási díj aránya megegyezik a kivitelezési készültségi fokának 

arányával. Ennek megfelelően kifizetési mérföldkövek az alábbiak: 

 

1. részszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 25 %-áról (huszonöt százalékáról) 25 %-

os műszaki tartalom megvalósítása esetén; 

 

2. részszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 25 %-áról (huszonöt százalékáról) 50 %-

os műszaki tartalom megvalósítása esetén 

 

3. részszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj 20 %-áról (húsz százalékáról) 70 %-os 

műszaki tartalom megvalósítása esetén; 

 

végszámla a 3.1. pont szerinti vállalkozási díj fennmaradó 30 %-áról (harminc 

százalékáról) 100 %-os műszaki tartalom megvalósítása esetén 

 

A számlák kibocsátásának a feltétele a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolás és 

számlarészletező, továbbá a végszámla esetében a hiány- és hibamentes lezárt műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírása is. A kiállított számlákon a 

teljesítés napja a teljesítést igazoló dokumentum kelte kell, hogy legyen. A végszámla 

benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása (Ptk. 6:130. § (2) 

bekezdés a) pontja). 

 

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalékkeretet képez, 

melynek összege nettó 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint. A tartalékkeret 

felhasználására a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak irányadóak, a 

tartalékkeretre vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet 3.1. pontja tartalmazza. 

 

9. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége: 

Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a többváltozatú ajánlattételre. 

 

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-

e ajánlatot: 

Indoklás: Az építési beruházás jellegéből adódóan a részekre bontás nem lehetséges, 

mivel az elvégzendő kivitelezési feladatok szoros műszaki összefüggésben vannak 

egymással, együtt alkotnak szerves egységet, azok részfeladatokra bontása és adott 

esetben különböző ajánlattevő általi elvégzése Ajánlatkérő (Megrendelő) számára 

jelentős garanciális igényérvényesítési problémákat okozhat. 

 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja 

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint: Legjobb ár-érték arány, az alábbi értékelési 

részszempontok és súlyszámok alkalmazásával. 

 

Értékelési szempontok és súlyozásuk: 

 

 Részszempont Súlyszám 

1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 

- tartalékkeret nélkül. 

70 
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2. A megkötendő szerződés teljesítése során 

megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, 

berendezésekre és szerelvényekre vállalt jótállás 24 

hónapot meghaladó időtartama hónapokban 

kifejezve 

30 

 

Ajánlatkérő az értékelési részszempontok kapcsán az alábbiakról tájékoztatja az 

ajánlattevőket: 

 

Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában: 

 

Az „Ellenszolgáltatás nettó összege (nettó Ft)” értékelési részszempontra a Közbeszerzési 

Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés „Záradék” 

munkalapjának „1. Építmény közvetlen költségei” sorban szereplő „Anyagköltség” és 

„Díjköltség” összegét kell feltüntetni – tartalékkeret nélkül. 

 

Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában csak pozitív számok ajánlhatók. Az 

értékelés módszere ezen részszempont tekintetében fordított arányosítás, melynek 

értelmében ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló 

ajánlattevő részére adja a legmagasabb, maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat 

pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban csökken. 

 

A fordított arányosítás a következőképlet alapján kerül alkalmazásra: 

 

P= (Alegjobb/ Avizsg) X (Pmax- Pmin) + Pmin 

ahol 

P = a meghatározandó pontérték 

Alegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Avizsg= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 

Pmax = a pontok felső határa 

Pmin = a pontok alsó határa 

 

A nullával való osztás elkerülése érdekében Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen értékelési 

szempont esetében, amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz 

mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja. 

 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában:  

 

A 2. részszempont vonatkozásában csak 0 és pozitív egész szám ajánlható. 

 

"A megkötendő szerződés teljesítése során megvalósult műszaki tartalom szerinti 

munkákra, berendezésekre és szerelvényekre vállalt jótállás 24 hónapot meghaladó 

időtartama (hónapokban kifejezve)" értékelési szempont vonatkozásában Ajánlatkérő 

felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen értékelési szempontra Ajánlatkérő a 

megkötendő szerződés teljesítése során megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, 

berendezésekre és szerelvényekre kötelezően előírt 24 hónapos jótállást meghaladóan 

vállalt jótállás hónapokban kifejezett időtartamát kéri feltüntetni. Ezen értékelési 

szempont vonatkozásban 0 hónap is megajánlható, amennyiben ajánlattevő a megkötendő 

szerződés teljesítése során megvalósult műszaki tartalom szerinti munkákra, 
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berendezésekre és szerelvényekre kizárólag az Ajánlatkérő által kötelezően előírt 24 

hónapos jótállást vállalja. 
 

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő ezúton rögzíteni kívánja, hogy 

amennyiben ezen bírálati részszempont esetében 36 hónapnál nagyobb érték kerül 

megajánlásra, egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 

Amennyiben valamely ajánlat 36 hónapnál nagyobb értéket tartalmaz ezen részszempont 

vonatkozásában, a többi ajánlat pontszámának számítása során ezen esetben is a 

maximumként megjelölt értékkel (azaz 36 hónappal) számol Ajánlatkérő a pontkiosztás 

során. Amennyiben ezen értékelési szempont tekintetében a megajánlás értéke 0 hónap, 

úgy Ajánlatkérő az értékelési szempont szerinti vállalásra 0 pontot ad. 

 

Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében az alábbi függvény szerint 

történik: 

 

Pvizsg = (Plegjobb / Alegjobb) × Avizsg 

ahol 

P = a meghatározandó pontérték 

Alegjobb = az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke 

Avizsg = a vizsgált résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke 

Pmax = a pontok felső határa 

 

A nullával való osztás elkerülése érdekében Ajánlatkérő rögzíti, hogy ezen értékelési 

szempont esetében, amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos (azaz 

mindegyik ajánlati érték azonos), de nem nulla, akkor mindegyik ajánlat a maximális 

pontszámot kapja. 

 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő ezen értékelés részszempont 

tekintetében „0 hónap” vállalást tesz úgy ajánlattevő erre az értékelési részszempontra 0 

pontot kap. 

 

 

Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 0–10 pont. 

 

Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont 

esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot 

beszorozza a súlyszámmal. 

 

Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Azonos 

végső pontszámok esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdését alkalmazza. 

 

Az ajánlati árat minden esetben úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon az általános 

forgalmi adón kívül minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, 

pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, egyéb adók stb. 

 

12. Kizáró okok és az igazolás módja 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja 
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szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból 

azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 

aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

Az igazolás módja: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek 

ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 

8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia 

– azzal, hogy ajánlattevőnek nyilatkozatában a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint, a 2017. 

évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos(ok)ról 

kell nyilatkoznia.  

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem 

alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. 

rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk 

megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása 

tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 

szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani 

arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban 

előírt kizáró okok. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok 

fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.  

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást.(Nemleges nyilatkozat is csatolandó) 

 

A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre 

álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

 

A kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése 

megfelelően irányadó. 

 

13. Az alkalmassági követelmények: 

 

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása tekintetében: 
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Ajánlattevőnek (illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös 

ajánlattevőknek illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell: 

 

M/1.  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 

megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 

hónapban) befejezett, de legfeljebb a visszafelé számított 8 évben (azaz visszafelé 

számított 96 hónapban) megkezdett, már meglévő épület legalább 500 m2 hasznos 

alapterülettel való bővítésére, vagy azzal egyenértékűként legalább 500 m2 hasznos 

alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó építési beruházásainak ismertetését, a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti formában (a szerződést kötő másik fél 

által aláírt igazolással) igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal: 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése; 

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-

mail és/vagy fax); 

- a referenciamunka tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az 

előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható 

legyen); 

- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal); 

- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal); 

- a referencia szerinti mennyiségi adatok (épületbővítés esetén annak a hasznos 

alapterületnek a m2-ben történő megjelölése, amellyel a már meglévő épület 

bővítésre került; épület kivitelezése esetén a kivitelezett épület hasznos alapterülete 

m2-ben kifejezve);  

- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített 

építési beruházásra vonatkozzanak.  

 

A referencia igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a, továbbá Közös 

ajánlattevőként teljesített referencia igazolás során a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. 

§ (5) bekezdése is irányadó azzal, hogy ez esetben a közösen teljesített referencia akkor 

vehető figyelembe az alkalmasság igazolása során, ha annak szerződés szerinti teljes 

ellenértékéből ajánlattevő a teljes ellenértéknek a legalább 500 m2 hasznos alapterületre 

jutó hányadában részesült. Ajánlatkérő szükség szerint a Kbt. 71. § (1) bekezdésének 

felvilágosítás-kérésre vonatkozó szabályát megfelelően alkalmazza. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. 

§ (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók. 

 

A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített 
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referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített 

munkarészt fogadja el. 
 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

M/1. 

„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított 5 évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 

db, szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely már meglévő épületnek a 

legalább 500 (ötszáz) m2 hasznos alapterülettel való bővítésére vonatkozott. 

 

Ajánlatkérő a fenti referenciával egyenértékűnek tekinti a legalább 500 (ötszáz) m2 

hasznos alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó referenciát. 

 

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése nyomán az eljárást 

megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (azaz visszafelé számított 

60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 8 éven (azaz visszafelé számított 96 hónapban) megkezdett 

referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.  

 

Valamennyi alkalmassági feltétel igazolása során a Kbt. 67. § és 69. § és a Kbt. 114. § 

(2) bekezdése szerint kell eljárni. 

 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról 

köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni.  

 

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat az 

alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdései 

szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján amennyiben az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, 

az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 

Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor 

pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést. 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. 

§ (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók. 

  

14. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően 

teljeskörűen biztosítja.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 

amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
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gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 

szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ezesetben ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, 

azaz nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 

 

15. Ajánlattételi határidő: 

2018. március 20. 11:00 óra 

 

16. Az ajánlat(ok) benyújtásának címe: 

Az ajánlat közvetlenül, vagy postai úton, írásban, sérülésmentes, zárt csomagolásban 

kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig az 

alábbi helyszínre: 

 

Helyszín:  Target Consulting Tanácsadóés Szolgáltató Bt. 

1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó) 

 

A kapcsolattartási ponthoz történő könnyebb eljutás, tájékozódás érdekében a 

szükséges segítséget az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet Titkársága tud adni a +36 

(30) 963-4560-as telefonszámon. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: 

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar 

nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli 

kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 

nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. 

 

Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt igazolás, okirat, nyilatkozat, stb. nem 

magyar nyelven került kiállításra, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumok 

benyújtása mellett a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján csatolni kell ezen irat ajánlattevő 

általi felelős fordítását. Az eljárás és az értékelés során minden esetben a magyar 

nyelvű dokumentumokban foglaltak az irányadóak. 

 

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye és ideje: 

A bontás helye:  

Target Consulting Tanácsadóés Szolgáltató Bt. 

1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó) 

 

A bontás ideje:  

2018. március 20. 11:00 óra 

 

19. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak: 

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek/szervezetek képviselői lehetnek 

jelen. 

20. Ajánlati kötöttség időtartama:  

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap 

 

21. Az eredmény közlésének időpontja: 

Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével tájékoztatja 
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Ajánlattevőket az eljárás eredményéről. 

 

22. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az összegezés megküldésének napjától számított ötödik napot (amennyiben ez a nap nem 

munkanap, úgy a Kbt. 48. § (5) bekezdése alapján az ezt követő első munkanapot) követő 

első munkanap.  

 

23. A beszerzés európai uniós forrásból valósul-e meg:  

A közbeszerzés nem európai uniós forrásból valósul meg. 

24. Egyéb információk: 

 

1. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

 

2. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 3. § 21. pontja alapján a 

közbeszerzési dokumentum részét képezi „minden olyan dokumentum, amelyet az 

ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy 

koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, 

illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító 

hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 

műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a 

gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat 

vagy árazatlan költségvetés”. 

 

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 

kifejezett nyilatkozatát eredeti, aláírt példányban az ajánlattételi felhívás feltételeire, 

a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan. 

 

 

4. A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlattételi 

felhívásban megadott pontos címre (Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató 

Iroda Titkárság (1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. Emelet 3. (23. ajtó) 

- telefon: +36 (30) 963-4560) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem megfelelőségéből 

származó felelősség ajánlattevőt terheli. A kapcsolattartási ponthoz történő 

könnyebb eljutás, tájékozódás érdekében a szükséges segítséget az ajánlatkérő 

nevében eljáró szervezet Titkársága tud adni a +36 (30) 963-4560-as telefonszámon. 

 

5. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: 

a.) Az ajánlatot egy eredeti papír alapú, és egy, a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező, .pdf formátumú (szkennelt), adathordozón (Pl. CD, DVD) elhelyezett 

elektronikus másolati példányban kell benyújtani. 

b.) Az ajánlatot közvetlenül, vagy postai úton, írásban, sérülésmentes, zárt 

csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi 

határidő lejártáig az alábbi helyszínre: 
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Helyszín:  

Target Consulting Tanácsadóés Szolgáltató Bt. 

1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó) 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. 

pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg. Ajánlatkérő 

felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy azon dokumentumokat tekinti határidőre 

kézbesítettnek, amelyek az adott határidőig bezárólag a kapcsolattartási pontként 

meghatározott irodába megérkeznek. 

c.) Az ajánlat benyújtására a Kbt. 68. § (2) bekezdése vonatkozik. Az ajánlatnak az 

ajánlattételi határidőre, a fenti helyszínre való megérkezéséért a felelősség az 

ajánlattevőt terheli. 

d.) Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a zárt csomagon 

„AJÁNLAT – Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bővítése – Celldömölk 

Ajánlattételi határidő (2018. március 20. 11:00 óra) előtt nem bontható fel” 

megjelöléseket kell feltüntetni. 

e.) Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, 

lapozhatóan kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel 

meg. Ajánlatkérő ezen formai követelmény teljesítésére javasolja, hogy az ajánlat 

zsinórral kerüljön összefűzésre, melynek csomója matricával az ajánlat első vagy 

hátsó lapjához kerüljön rögzítésre, a matrica legyen lebélyegezve, vagy az 

ajánlattevő részéről erre jogosult aláírásával ellátva úgy, hogy a bélyegző, illetőleg 

az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

f.) Az ajánlat oldalait folyamatos számozással kell ellátni oly módon, hogy az 

oldalszámozás eggyel kezdődjön, és oldalanként eggyel növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

oldalakat nem kell, de lehet. A fedlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 

számozni. 

g.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

h.) Az ajánlat minden írott oldalát ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, vagy a 

vezető tisztségviselő által erre meghatalmazott személynek szignóval kell ellátnia. 

i.) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

j.) Az ajánlatok bontására az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően, az ott 

meghatározott helyszínen kerül sor. 

k.) A (végleges) ajánlatok bontását megelőzően ajánlatkérő ismerteti a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

l.) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat: 

- ajánlattevők neve, 

- ajánlattevők címe (székhelye, lakóhelye), 

- a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 

értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek 
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6. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni 

(nemleges nyilatkozat is szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján építési 

beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

szerződés értékének 65 %-át. 

Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely 

szerint: 

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- 

vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy a kapacitást nyújtó szervezet 

(személy) részéről a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget 

vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy 

a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az 

aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, 

úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja 

az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) 

aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az 

ajánlattevő (kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető 

és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az 

ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen 

nem adhat. 

 

8. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott 

tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő vagy az 

általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot 

kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 

valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, 

valamint a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap 

mintáját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

9. Az ajánlat részeként csatolni szükséges a cégszerűen aláírt árazott költségvetést is 

(árazatlan költségvetés sablonját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza). 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy költségvetés valamennyi sorát 
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KÖTELEZŐ kitölteni. A költségvetésben kizárólag pozitív egész számok jelölhetők 

meg. Az Árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint 

tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, valamint az áthúzott 

cellákat kitölteni.  

 

10. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlattevőnek minden 

nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a 

benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az 

ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő 

az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 

A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

 

11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás (pl. ajánlat elkészítésének, 

szerződésnek)a kizárólagos nyelve a magyar. 

12. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az 

eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőnek történő 

megküldése során a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései szerint jár el. 

13. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli. 

 

14. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései 

nyomán ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az 

M/1. alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített 

ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékébe kerülés követelményeihez 

képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére 

való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében. 

 

15. Az ajánlatok bontását követően amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott 

elérhetőségeit (különösen: email cím, faxszám, kapcsolattartó személye) módosítani, 

kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon 

tájékoztatni. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen 

úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a 

megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz 

(technikai ok, szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of 

office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen adatok 

módosításáról külön emailt/faxot szíveskedjenek küldeni). 

 

16. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti 

titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra 

hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban 

felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a 

védett ismeretet is) minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, 

mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, 

hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 

továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. A 

gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 
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csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 

általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy 

nem megfelelő az indoklás, amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít. A benyújtott indoklásban a gazdasági 

szereplőnek mindenképpen meg kell jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a 

valószínűsíthető sérelmet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő valamely adatot a 

Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 

ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés fa) pontja alapján érvénytelen. 

 

17. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban 

nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak 

minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. Amennyiben az ajánlattevő a 

2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a 

hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és 

középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó. 

 

18. A nyertes ajánlattevő, mint szerződő fél (Vállalkozó), az eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására teljesítési 

biztosítékot és jóteljesítési biztosítékot (melyek értéke mindkét biztosíték esetében 

külön-külön - a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 

számított - ellenszolgáltatás 5 %-a) köteles Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére 

bocsátani. Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdésére tekintettel a biztosítékok 

határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban 

nyilatkoznia kell. A biztosítékokra, azok mértékére és a biztosítéknyújtásra 

vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet 9.7.1. és 9.7.2. pontjai tartalmazzák. 

 

Késedelem esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás nettó ellenértéke 0,5%-a/nap (a késedelem első napjától), de 

maximum a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-ának 

megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni. 

 

Megrendelő érintett szervezetenként (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) 

és naponként 50.000,- Ft (ötvenezer forint) kötbér felszámítására jogosult 

Vállalkozóval szemben, továbbá jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, amennyiben az alkalmasság igazolásához bemutatott szervezet(ek), 

vagy helyette/helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek 

figyelembevételével bevont más szervezet(ek) rendelkezésre állása hiányával érintett 

– előzőek szerinti – napok száma az összesen 15 (tizenöt) napot eléri. 

 

19. Ajánlattevőknek a megkötendő szerződés teljesítése során megvalósult műszaki 

tartalom szerinti munkákra, berendezésekre és szerelvényekre legalább 24 hónapos 

jótállást kell vállalniuk. 

 

20. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja 
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ajánlattevőket, hogy a 2017. évi LIII. törvény (Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) és d)  pontja 

szerint definiált tényleges tulajdonos:  

„a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 

vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 

társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - 

meghatározó befolyással rendelkezik, 

…… 

 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, 

ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol 

az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár,” 

 

21. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők 

tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, 

amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve 

a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 

tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során 

ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 

73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 

22. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő – amennyiben az 

összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel 

köthet szerződést. 

 

23. A felhívás 13. Alkalmassági követelmények pontjának kiegészítéseként ajánlatkérő 

közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia) eredeti 

devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok 

forintra történő átszámítására ajánlatkérőa referencia munka tekintetében a referencia 

teljesítésének időpontjában érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, ennek 

hiányában az ECB által ugyanebben az időpont(ok)ban jegyzett devizák 

keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 

 

24. A közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt szerződéstervezet a 18. pont 

szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségeket tartalmazza. 
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25. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg 

kell nevezni a konzorciumi tagokat(az egyes közös ajánlattevőket), illetve a Kbt. 35. 

§ (2) bekezdése nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, 

cím, kapcsolattartó feltüntetésével).  

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciumi vagy 

közös ajánlattételi megállapodás) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a 

közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. 

A konzorciumi vagy közös ajánlattételi megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. 

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését és 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését, és 

c) tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését, és 

d) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő 

korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel 

szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve 

az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető 

jognyilatkozatokban, és 

e) tartalmazza a képviselő megnevezését, aki felel a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve, 

és 

f) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és 

g) tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 

- az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő 

megnevezésével), 

- amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével), 

- és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak 

szerződést kötni. 

h) tartalmazza azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben 

vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és  

i) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 

illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától nem függ 

j) a felek egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy nyertességük esetén a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségük 

teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem 

változtatnak. 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta 

után nem változhat. 
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A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ban 

foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is 

megköveteli. 

 

26. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát atekintetben, hogy a Kbt. 65. 

§ (7) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelmények közül bármelyiknek 

az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-

e megfelelni, a nemleges nyilatkozat is csatolandó. 

Amennyiben az előírt alkalmassági követelmények bármelyikének az ajánlattevő 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának (jelen esetben: 

M/1.)megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra 

is támaszkodik. 

Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) 21. § illetve 26. § szerinti 

alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (8) bekezdése 

alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

A szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okirattal szemben támasztott tartalmi minimumkövetelmény: 

- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, 

cégszerűen aláírt okirat szükséges 

- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás 

mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az 

okiratot 

- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre 

állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az 

okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg azt a feladatot, melyhez a 

rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van.  

 

27. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 

más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát 

fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 

szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

A jogutódlás kapcsán a Kbt. 65. § (11) bekezdése is irányadó. 

 

28. Jelen ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetén – 

Ajánlatkérő ettől eltérő tájékoztatásának hiányában – jelen ajánlattételi felhívásban 

foglaltak az irányadók. 

 

29. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában atekintetben, hogy van-e folyamatban 
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ajánlattevővel szemben cégügyben el nem bírált módosítás. Amennyiben cégügyben 

el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az 

elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint 

a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. 

Amennyiben a részvételre jelentkező vonatkozásában nincsen folyamatban 

változásbejegyezési eljárás, úgy erre vonatkozóan a nemleges nyilatkozatot csatolni 

kell az ajánlatban. 

 

30. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy az ajánlattevőknek az ajánlatukban 

nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősülnek. 

(Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében 

külön nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján központi költségvetési kiadási 

előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve ilyen létrejött 

szerződés alapján  nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. 

Amennyiben ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata a Kbt. 73. 

§ (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül. 

31. Ajánlatkérő a későbbi félreértések elkerülése érdekében közli, hogy átalányáras 

szerződést kíván kötni, ebből adódóan a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, 

és a szerződés 2.sz. mellékletében a nyertes ajánlattevő által beárazott költségvetési 

kimutatás csupán Megrendelő tájékoztatását szolgálja, az abban szereplő 

összmennyiségek az egyes tételeknél a tényleges teljesítés során változhatnak, ez 

azonban a teljes ellenszolgáltatás összegét nem érintheti. A megajánlott 

ellenszolgáltatás összegének a szerződésben meghatározott műszaki tartalom 

megvalósításának teljes ellenértékét és valamennyi költségét tartalmaznia kell. 

32. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők valamelyike) köteles 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a 

meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, 

hogy az maradéktalanul eleget tegyen az alábbi követelményeknek és arról is, hogy 

a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől 

való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez 

esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, 

amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte: 

A biztosításnak fedezetet kell biztosítania legalább az alábbiakra: 

- a szerződésen kívül okozott károkra, 

- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 

- üzemi baleset felelősségbiztosításra. 

 

A biztosítási szerződésben a Vállalkozó önrésze legfeljebb 10 % lehet. 

 

A biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia:  

minimálisan 120.000.000,-Ft/év (azaz százhúszmillió forint/év ) és minimálisan 

30.000.000,-Ft/káresemény (azaz harmincmillió Ft/káresemény).  
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33. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, 

az ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a 

közbeszerzési dokumentum tartalmazza). A szerződéstervezetet változatlan 

formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 

34. Ajánlatkérő fel kívánja hívni az ajánlattevők figyelmét, hogy az építőipari 

tevékenység végzésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek való megfelelést ajánlatkérő 

kérésére igazolni szükséges. 

 

 

35. Jelen ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott 

kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. 

Rendelet előírásai irányadók. 

 

27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  

 2018.március 5. 

 


		tamis.norbert@targetconsulting.hu
	2018-03-05T11:43:51+0100
	Budapest
	Támis Norbert
	A hitelesség biztosítása céljából - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




