
 

 

Megrendelői követelmények 

 

Az ingatlanon két projekt valósul meg egy időben. A gázszolgáltató előírásai alapján egy egyesített 

gázellátási terv készült, amelynek része az alábbi két terv is, azonban az alábbi két tervet Ajánlattevők 

kizárólag tájékoztatásul kapják meg, ezek nem részei az energetikai korszerűsítésnek: 

GB-05 2.jelű épület pavilon gázmódosítás.pdf 

GB-06 2.jelű épület pavilon gázmódosítás.pdf 

GB-07 2.jelű épület pavilon gázmódosítás.pdf 

Pavilon-Gázkazán kéményméretezés_.pdf 

 

A gázóra csere teljes körű intézése kivitelező feladata. A kivitelező feladata a használatba vételi 

engedélyezési eljárás lebonyolítása, amelynek többek között része a kémények kiépítés utáni 

felülvizsgálata, a zsírfogó akna vízjogi szennyvíz kibocsájtási engedélyezése és ehhez a TRV 

befogadói nyilatkozat megkérése. 

 

A mosodai gáz beavatkozás egyik projekt részét sem képezi, Vis maior esemény következett be a gáz 

tervek készítése közben, ezért a TIGÁZ engedélyezésbe belekerült a kilyukadt MT-1600 vízmelegítő 

cseréje. Időközben a mosoda gázkazánja is tönkrement, ezért a TIGÁZ engedélyes tervvel ellentétben 

a 2-es jelű Pavilon épület (kazámház 2) két gázkazánjából az egyik kibontása és áthelyezése vált 

szükségessé a mosodába. 

Az alábbi mosodai HMV-vezeték kiváltási tervek között lévő árazatlan költségvetések tájékoztatásul 

szolgálnak, hogy az intézmény mit végeztetett el vis maior keretében: 

48-2018-Kisújszállás_ÖNK_Mosoda_Gépész_Árazatlan.xls 

48-2018-Kisújszállás_ÖNK_Mosoda_Gépész_Árazatlan_.pdf 

A fenti tervek és költségvetések kiegészítése az alábbi, ajánlattevő feladatát képező költségvetés: 

48-2018-Kisújszállás_EU_Mosoda_Gépész_Árazatlan.xls 

48-2018-Kisújszállás_EU_Mosoda_Gépész_Árazatlan_.pdf 

 

A kivitelező feladata 1 darab 21A 113B tűzoltó készülék és jelölő matrica elhelyezése, továbbá a 

közművek főelzáró szerelvényeinek megjelölése az építmény főbejáratánál. 

 

Az épületet víz almérő órával kell ellátni a V-szerelvénysornál. 

 

A nyugatról szomszédos ingatlan az állam tulajdona és az AEEK kezelésében van, egészségügyi 

készletraktárként funkcionál. Az ingatlan elektromos ellátása az intézmény területén keresztül történik. 

A vezeték várhatóan az új konyha épület alapjába esik, ezért az alapok és vezetékek ásását ennek 

tudatában kell végezni. A feltárt vezetéket védelembe kell helyezni, mert Ajánlatkérő nem tudta a 

vezeték közterületi csatlakozásra történő kiváltását elérni az állami szervnél. 

 

A lámpatesteket, dugaljakat, kapcsolókat épségben kell bontani és lehetőséget biztosítani az 

üzemeltető Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézmény részére, 

hogy a jobb állapotú szerelvényeket a meglévő épületállomány javítására kiválogassa és 

elraktározhassa. 

A bontandó gépészeti szerelvények (csapok, szelepek, WC-tartály, stb.) közül más épületek 

javításához felhasználható szerelvényeket épségben kell kibontani és átadni az üzemeltető intézmény 

részére. 

 

A napkollektorok tető rögzítésére gyártmánytervet kell benyújtani ajánlatkérő és műszaki 

ellenőr részére jóváhagyásra. 

 

A műanyag nyílászárókról a gyártás megkezdése előtt gyártmánytervet kell benyújtani 

ajánlatkérő és műszaki ellenőr részére jóváhagyásra. 



A légtechnikai rendszerek telepítése során kivitelező köteles a telepítésre és rezgéscsillapításra 

vonatkozó gyártói előírást, részletrajzokat jóváhagyatni megrendelővel és műszaki ellenőrrel. 

 

A Gf2M1 terven szereplő padlófűtési körökre vonatkozó mezőkön belüli padlófűtés pontos 

nyomvonaláról a beépítésre kerülő padlófűtési rendszer gyártójának utasítása alapján a kivitelezőnek 

kell gyártmánytervet készítenie és azt jóváhagyatnia a műszaki ellenőrrel és a megrendelővel. 

 

A kivitelező köteles a konyha eszközök beszállítására kiírt közbeszerzésen nyertes céggel köteles 

egyeztetni a gépészeti és elektromos felállásokat, illetve azt, hogy melyik eszköz várhatóan mikor 

telepíthető. 

 

A kivitelező minden konyhatechnológiai és gépész terven szereplő kézmosó kagyló és fali kiöntő-

kézmosó szaniter mellett 1 db MOCHEM 8002 Tekercses kéztörlő adagolót és 1 db MOCHEM 8005 

Folyékonyszappan adagolót elhelyezni, vagy azzal egyenértékű terméket. 

 

A meglévő és megmaradó konyha épület felújítása szerepel a terveken. de az nem tárgya a jelen 

ajánlattételi eljárásnak, kérjük azokat ne vegyék figyelembe: 

- Az elektromos műleírás 4. oldalán a „Fogyasztói edény mosogató + tálaló helyiségekre, 

gépházakra vonatkozik.” kifejezés téves. Az elektromos műleírás 4. oldalán a „valamint egy 

étkező + raktárak épületrészből áll.” kifejezés szintén téves. 

 

- A V1M2villamos.pdf terven lévő személyzeti étkező, fogyasztói edény mosogató, tálaló, 

eszközraktár a műszaki tartalom módosítás miatt nem része a projektnek, kérjük ezen részeket 

ne vegyék figyelembe. 

 

A V1M2villamos.pdf terven a táblázatos részen szerepel, hogy „Ez adatszolgáltató terv, kivitelezésre 

nem alkalmas! Kiviteli terv készítése szakági tervezést igényel.”, továbbá „Az adatszolgáltató terv 

elsősorban a csatlakozási helyek, módok és teljesítmények közlésére szolgál.” felirat is szerepel. Ezek 

tévesen maradtak a terven, ez kiviteli terv, de a konyhai eszköz beszállítója és a kivitelező köteles 

egyeztetni, pontosítani. 

 

A kiviteli tervekben és költségvetésben szereplő termékek, gyártók, szakcégek kizárólag a termék, 

szolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározására szolgálnak, továbbá ezen gyártók, 

szakcégek adtak a tervezéshez szükséges műszaki tartalmat is tartalmazó ajánlatot. A gyártók, 

szakcégek ajánlatai kizárólag a költségvetés műszaki tartalmának pontosabb meghatározását 

szolgálják. Az ajánlattevőnek ezen termékekkel azonos, vagy műszakilag jobb terméket megajánlhat, 

de köteles biztosítani és szavatolni, hogy a beépítésre kerülő termékek a tervezett termékekkel azonos 

módon kompatibilisek legyenek. A beépítésre kerülő termékek működésének összehangolása nyertes 

ajánlattevő feladata. Az összehangolás hiányosságából eredő működést akadályozó hibát nyertes 

ajánlattevő köteles a jelzés e-mailes beérkezését követően nyugtázni a jelzést és 24 órán belül az 

összehangolási problémát kiküszöbölni. 
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