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A szerződés tárgya 

1.1.. A Megrendelő Megrendeli . a Vállalkozó pedig elvállalja a törökbálinti 

Munkácsy Mihály Művelődési Ház' és a Volf György Könyvtár épületgépészeti 

rendszerei űzemeltetési és karbantartási feladatainak a szerződés időtartama alatti 

folyamatos elvégzését. 

1.2. Az épületgépészeti üzemeltetési feladatokat a Vállalkozó egy fő szakembernek 

az intézmény kérése . szerint, annak működési rendjéhez, elsősorban 

rendezvényeihez' igazodó folyamatos rendelkezésre állásával köteles biztosítani, 

amelyhez Megrendelő részben hozzáférést biztosít Vállalkozó számára a 

megfelelő információs . rendszerekhez (számítógépes teremfoglaló program), 

részben pedig előzetesen tájékoztatja Vállalkozót. 

1.3. Az üzemeltetést végző személy különösen az alábbi feladatokat végzi el: 

- Épületgépészeti rendszerek, vizes, gázos berendezések, fűtés-hűtés, elektromos 

és légtechnikai rendszerek működtetése, ellenőrzése. 

- Az épület működéséhez igazodóan, az időjáráshoz igazodva a megkívánt 

hőmérséklet beállítása. 

- Mérők leolvasása, az épület energiafogyasztásának ellenőrzése, a beérkező 

számlák mennyiségi felülvizsgálata~ 

Épületgépészeti rendszerek erősáramú szabályozó és végrehajtó 

berendezéseinek ellenőrzése és karbantartása .. 

Automatikai elosztókbima szoftveres felülvizsgálatát végzi el, megvizsgálja a 

szelepmozgatók, hömérők működésének helyességének, illetve a kiépített 

reteszelési körök, .így többek között a fagyvédő termosztátok, tiltókapcsolók 

működésének ellenőrzése.· 

- További kisebb javító és karbantartási munkák elvégzése . 

. Gépészeti 'rendszerek szabályozása, tis~títása (gyári előírás szerinti napi, heti, 

tisztítási feladatok), indítása, zárása üzemeltetési műszaki leírás szerint. 

Azonnali . beavatkozást igénylő javítások elvégzése, illetve a munka 

megkezdése, vészheIyzet megszüntetése. 

- Meghibásodás,üzemzavar jelzése az intézmény vezetője, illetve a Vállalkozó 

felé. 

Üzemeltetési napló vezetése. 

Az intézmény épületének naponta tötténő bejárása, ellenőrzés, hibafeltárás. 
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- Javaslattétel rövid és hosszú távon. állagmegóvó, hatékonyságnövelő, 

költségcsökkentő, környezetkhhélő változt!ltásokra. 

1.4. Vállalkozó mind a napi rendszeres üzemeltetési feladatok körében, mind azon 

kívül eső nagyobb karbantatlási és javítási feladatokat ai 1. sz. mellékletben 

meghatározott berendezések gyártói általkiadott karbantartási utasítások alapján 

köteles elvégezni. Vállalkozó a· berendezések karbantatlását, üzemzavar.ainak . 

elhárltását, a felmerülő javításokat az alábbiak szerint végzi el: 

- Vállalkozó a munkát a gyártó által kiadott karbantatlási utasítás, a vonatkozó 

szabványok, továbbá a műszaki dokumentáciÓk szerinti műszaki tatlalonunal; 

a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betatlásával köteles végezni. 

- A karbantartás magába foglalja a berendezések: 

- műszaki, mechanikai és elektronikai átvizsgálását 

- belső tisztítás át, mechanikai és elektromos beállításokat 

- észlelt kisebb hibák helyszíni javítását, hibás alkalrészek cseréjét 

- berendezések tesztelését, műszeres ellenőrzések elvégzését. 

- A karbantartások közötti időszakban felmerülő meghibásodás, üzemzavar 

esetén a Vállalkozó a fentiekben megjelölt szakemberejelzésétől számított 12 

órán belÜl a helyszíni'e szakszerelőt küld,aki kÖteles a szükséges javítást 

megkezdeni és a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül befejezni. 

- Vállalkozó az általa elvégzett karbantatlási, javítási feladatok elvégzéséről· 

köteles naplót vezetni, illetve az egyes munkákról "munkalap" megnevezésű 

bizonylatot kiállítani. 

- Az elektt'omos hálózat és berendezések kat'bantartási és javítási feladatainak 

ellátására szükség szerint Vállalkozó megfelelő. képzettségű. elektromos 

szakembert biztosít. 

2. Vállalkozói díj összege, tartalma, megfizetése 

2.1. Vállalkozó az 1. pontban meghatározottfeiadatok elvégzését havi nettó 
. .. 

950.000,- forint + áfa (a Munkácsy Mihály Művelődési Ház felé), valamint 

80.000,- forint + áfa (a Volf György Könyvtár felé) átalány jellegű vállalkozói 

díj megfizetése ellenében vállalja. 
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2.2. A vállalkozói díj magába foglalja az 1.1, 1.2., 1.3. és 1.4 pontban 

meghatározott feladatok elvégzését az alábbi megjegyzésekkel. 

2.3. Az üzemeltetett berendezések meghibásodásakol', ill. előírt rendszeres vagy 

alkalmankénti karbantat1ásakor fellépő anyagköltségek, így meghibásodáskol' új 

alkatrész, karbantaí1áskor az előírások szerint· meghatározott vagy a berendezések . 

állagmegóvása miatt indokolt anyagok költségei a Megrendelőt terhelik. 

2.4. ,A feladatok ellátásához szükséges egyéb költségek, munka- és kiszállási díjak, 

egyéb anyagköltségek, így pl. a karbantat1ásokhoz és javitásokhoz szükséges 

szerszámok, . berendezések és egyéb eszközök költségei, összességében a, 
, ' 

szolgáltatás ellátá~akor fellépő minden egyéb költség a Vállalkozót terheli. 

2.5. A Megrendelőt terhelő anyagköltségekről Vállalkozó a lehető legkorábban 

tájékoztatja Megrendelőt, és számára azok beszerzéséről' árajánlatot készít. 

Megrendelő ezt követően több más cégtől is kérhet árajánlatot, Vállalkozó 

tudomásul' veszi, hogy Megrendelő adott esetben más, számára kedvezőbb 

ajánlatot fogad el. 

2.6. Értelemszerűen Vállalkozót terhelik mindazon költségek, amelyek a 

Vállalkozó által biztosított szolgáltatás nem megfelelő ellátásából adódnak, vagy 

arra vezethetőek vissza.' 

2,7. Megrendelőa2.L pontban meghatározott vállalkozási díj összegét a teljesítés 

igazolását követően a Vállalkozó által kiálUtatt számla alapján, 15 naptári napos 
" , 

fizetési határidővel a V állalko~ómegadott számlájára töt1énő átutalással egyenlíti 

ki. 

2.8. Vállalkozó a számlákat külön a Munkácsy Mihály Művelődési Ház és külön a 

Volf György Könyvtár részére nyújtja bea kialkudott havi összegnek megfelelően. 

3. Késedelmes és hibás teljesítés, teljesítési biztosíték, felelősség 

3.1. Aní.ennyibena szerződés. teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért 

Vállalkozó felelős, akkor 300;000 Ft meghiúsu!ási kötbét1 köteles Megrendelő 

számára megfizetni. Akésedelmes vagy hibás teljesítésidőtartamára Vállalkozó a 
. , 

vállalkozási díj 1 o+áJ nap öss~egű kötbét1 köteles fizetni Megrendelő számára. 
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3.2. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó számláját késedelmesen teljesíti, úgy a 

Vállalkozó jogosuIta, Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására a késedelmes 

teljesítés idejére vonatkozóan. 

3.3. Vállalkozó köteles a szerződés m~gkötésének napjátó! számított harminc 

naptári napon belül írásban nyilatkozniaarról, hogy azokon a telületeken, ahbl 

alvállalkozót vesz igénybe, a vonatkozó együttm(iködési megállapodásokat' 

megkötötte. 

3.4. Vállalkozó teljeskörű felelősséget vállal a gondjaira bízott berendezések nem a 

vonatkozó előírások szerinti üzemeItetéséből, karbantartás ából vagy javításából, 

ilL az előbbiekkel kapcsolatos tájékoztatás elmaradás ából eredő mindenfajta kár 

bekövetkezte esetén. 

3.5. Vállalkozó feljes körű felelőSséget vállal saját és alvállalkozóinak 

alkalmazottai tevékenységéért azoknak munkaidejében. , 

4. ,A teljesítés helye, a szerződés időtartama, niegszűncse 

4.1. A teljesítés helye: Munkácsy Mihály Művelődési Ház és a Volf György' 

Könyvtár épülete és területe, 2045 Törökbálint, Mu~ácsy Mihály u. 83. 

4.2. A szerződést a felekhatározoit' időre hozzák létte, amely időtatiam ,2020. 

január I-től 2020. december 31-ig tart. 

4.3. Jelen szerződés ti felek egyetéliésével, egyszeri alkalommal, egy naptári 

hónappal meghosszabbítható. 

5. Egyéb reudelkezések 

5.1. Felek jelen szerződésből származó j ogvitáj uk esetére kikötik - pertárgyértéktől 

függően - a Pesti Központi, Kerületi Bíi'óság"illetve a Fővárosi Bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

5.2. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a jelen szerződésben 

, meghatározott szolgáltatást, és ellenszolgáltatást. értékarányosnak tekintik. A 

szerződő felek' általános szerződési feltételeket nem érvényesítettek és jelen 

jogügylet alkalmával egyik félnél sem' áll fenn sem tévedés, sem fenyegetés, sem 

megtévesztés, ezért jelen szerződés aláírásával felek kifejezetten lemondanak a 

jelen szerződés bármely okból történő megtámadásánakjogáról. 
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5.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 

PolgáriTörvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

5.4. Felek il jelen szerződést elolvasták, áttanulmányozták, megéllették, májdmint 

• akaratukkal mindénben megegyezőt, jóváhagyólag Íllák alá. 

Törökbálint, 2019. december 12 .. 

Készült 4 eredeti példányban, egyenkénti db mellékietteI. . 

C-? I~ . -········?!.·ilú .................................... . 

megrendelő. vállalkozó 

. ...................................... , ............ .. 

pénzügyi ellen jegyző 

8/6. 

Rendszergazda
Szövegdoboz

Rendszergazda
Szövegdoboz

Rendszergazda
Szövegdoboz



gázkazán 

gázmágnesszelep 

vízmelegítő-tároló 

nagykonyhai. gáztiízhely 

nagykonyhai fózőzsámoly 

nyomásfokozó 

szennyvízátemelő 

vízlágyító 

cirkulációs szivattyú 

egyéb. 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

gázos eszközök 

Viessman(Vitogas 1 OOGS 1) 

GaswagHeIlman(AH 30 gK) 

Reflex (5001) 

Fagor (CG-741) 

Elekthermax (NFG-1140) 

vizes eszközök··· 

Wilo 

. Szervíz(SZEVI-TG-LI-IO) 

CWG 

Wilo 

mosdóhelyiségek szaniterei 

4db 

1 db 

l db 

1 db . 

1 db 

1 db 

2db 

1 db 

1 db 

96 db 

. vízkivét~lihelyek szerelvényei67 db 

padlóösszefolyók, mosogatók 

fűtő- .és hűtőberendezések 

. kondenzátoros beltéri folyadékhűtő Trane (ECCUN 205 CGWN) 

klímakonvektor (helyiségenkénti termosztáttal) Trane (Unitrane). 

lapradiátor . Vogel & Noot 

split -klímaberendezés 

fűtési-hűtés i szivattyú 

légleválasztó 

iszapleválasztó 

kombinált lég-és iszapleválasztó 

zárt tágulási tartály és biztonsági szelep 

kémények 

Haier Monosplit (CLH) 

Wilo 

Spirovent· 

Spirovel1t 

Spirovent 

.. Reflex 

légkezelőgép 

fűstelszívó ventilátor 

vészventilátor 

terrÍloventilátor 

légtechnikai berendezések 

VTS(CV-A) 

elszívó ventilátor 

tűzvédelmi csappantyúk 

817; 

. BSH, Ciat (CLH) . 

BSH 

BSH. 

Vortice 

2db 

53 db 

86 db 

5db 

34 db. 

1 db 

1 db 

1 db 

6 db 

11 db 

5 db 

1 db 

1 db 

7 db 

20 db 
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erős- és gyengeáram ú berendezések 

szünetmentes áramellátó 

kapcsolószekrények 

gyengeáramá hálózatok erősáramú 'betápja 

. végfelhasználói kapcsolódási pontok 

lámpatestekés fényforrások " 

menekülési útvonal-világítás 

vezérlő számítógép - hardver és szoftver 

UPS Powel+l0 . 
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