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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

Az ajánlat kidolgozása és a kivitelezés során jelen dokumentációban leírtakat kell figyelembe venni. 

Az ajánlat alapja a költségvetés kiírás, illetve az abban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció 

irományos része.  

A költségvetésben illetve a dokumentációban konkrét márkanevek minden esetben csak a tulajdonságok 

pontos meghatározását szolgálják. A megadottal minden tekintetben azonos, illetve annál jobb alkalmazha-

tó az ajánlatban és a kivitelezés során. 

 

Általános adatok: 

Cím: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. „A” és „B” jelű épületek 

Építési módja: monolit vb lemez  

Szintjei: Földszint + 2 emelet + beépítetlen tetőtér 

 

Költségvetés: 

A helyszínen valamennyi beépítésre kerülő anyag méretét és mennyiségét ellenőrizni kell. 

A terület adottságait figyelembe kell venni. Az Ajánlatkérő a helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít. A terü-

let adottságaiból adódó, illetve ebből eredően várható munkák költségeit az árakba kell beépíteni.  

A kiírt költségvetési tételekbe, illetve azok mennyiségeibe beleértendő minden olyan munkafolya-

mat anyag és munka díja (a szükséges bontási, szállítási, beüzemelési és javítási költségek is), me-

lyek a műszaki leírásban és a költségvetésben jelzett műszaki tartalom szabványos és műszakilag 

korrekt megvalósításához szükségesek, figyelembe véve a biztonságos munkavégzés követelmé-

nyeit is. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a munkájával kapcsolatos minden kiegészítő tevékenységet 

bele kell értenie az adott árba, melyek a vállalt munka elvégzésével kapcsolatosak, beleértve a beüzeme-

lés és a hatósági eljárások költségeit is. A költségvetésben szereplő tételeken kívüli járulékos költségek (pl. 

felvonulási költség, anyagtárolási költség, közterület foglalás, takarítás, növényzet helyreállítás stb.) külön 

tételként nem számolhatók el.  

A kiadott költségvetés tartalma – sem mennyiségi, sem minőségi szempontból – nem változtatható. 

A költségvetés kiírásban, illetve a dokumentációban esetleg minőségi megjelölés nélküli tételeket ponto-

san, egyértelmű műszaki tartalommal kell kiegészíteni, de minden esetben I. osztályú minőségben. (Aján-

lattevőnek valamennyi beárazott tétel pontos típus és márkamegjelölését meg kell adnia a költségvetés-

ben, vagy ahhoz készített mellékletben). 

Munkaterület, kapcsolattartás: 

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg. A munkaterület átvételétől a műszaki 

átadás-átvétel befejezéséig az építés alatt álló munkaterület rendjének biztosításáért a Vállalkozó a felelős.  

A munkákhoz szükséges elektromos energiát az ajánlatkérő biztosítja térítésmentesen 1 fázis 16A érték-

ben. 

Az átadott munkaterület őrzési, munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzrendészeti felelőssége a Vállalkozót 

terheli. Az anyagtárolásra használt területet –kb. 50 m2 nagyságban tudja biztosítani Ajánlatkérő- (beleért-
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ve a bontott anyagokat is) a Vállalkozónak be kell kerítenie, amennyiben a tárolás a szabadban történik. A 

munkaterületet el kell keríteni és az előírás szerinti figyelmeztető táblákat kell kihelyezni.  

A munkák során az épület körüli növényzet csak a feltétlen szükséges mértékben károsítható. Az épület 

belső tereinek burkolata a munkák során nem károsodhat, illetve amennyiben mégis károsodás történik, a 

Vállalkozónak ezeket az eredeti állapotukba kell visszaállítania.  

Közterület igénybevétele esetén a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése Vállalkozó feladata. 

A Vállalkozó dolgozóinak szociális ellátását a Vállalkozónak saját hatáskörben kell megoldania. A munka 

megkezdése előtt a vállalkozó mobil WC-t telepíthet a kivitelezés helyszínére. 

A Vállalkozónak a munkálatok megkezdése előtt az Ajánlatkérő képviselőjével egyeztetnie kell a munka 

ütemezését. A helyszíni munka megkezdésének feltétele, hogy kivitelezés előtt a Vállalkozó az ajánlatában 

megadott és ajánlatkérő képviselője által jóváhagyott napi ütemtervet az Ajánlatkérő képviselőjének és a 

műszaki ellenőrnek átadja. Az így elkészült és leadott ütemtervtől csak egyeztetés után lehet eltérni.  

Vállalkozó köteles mindenkor a kivitelezést úgy szervezni, hogy az épületben lakók életvitelét ne zavarja. A 

kórház működését befolyásoló intézkedéseit egy héttel korábban köteles bejelenteni egyeztetésre a mű-

szaki ellenőrnek. A munkavégzés során a Vállalkozó kárt nem okozhat. Az épület körüli – a munka során 

igénybevett, illetve szennyeződött – területet a Vállalkozó köteles megtisztítani, és helyreállítani. 

A Vállalkozó köteles az építés időtartama alatt építési naplót vezetni. Megrendelő és képviselői jogosultak 

a kivitelezés során bármikor a munkát ellenőrizni, melynek eredményéről az építési naplóba bejegyzést 

tehetnek. Ha a napló nem található a helyszínen, akkor a felek nem tudnak bejegyzéseket végezni, illetve 

észrevételezni. A napló helyszínen tartása a Vállalkozó felelőssége. 

 

Munkavédelem: 

A Vállalkozónak a kivitelezés során, – annak minden fázisában – biztosítania kell az egészséges és biz-

tonságos munkavégzés feltételeit. Az érvényben levő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabá-

lyokat, a Vállalkozó saját munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési és tech-

nológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A fentiek betartását a 

munkavégzés során rendszeresen ellenőrizni kell.  

A Vállalkozó felelős az alvállalkozói tevékenységeiért is.  

Minőségbiztosítás: 

Az érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok, törvények, rendeletek, és műszaki előírások köve-

telményeit a kivitelezés során be kell tartani. Az ide vonatkozó szabályzatok és nyomtatványok elkészítése 

és folyamatos vezetése a Vállalkozó feladata. (Az előírások megtalálhatóak a Jogtárban, illetve beszerez-

hető a Magyar Szabványügyi Hivatalnál.) 

A kivitelezés során kizárólag az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 

valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-

GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet 

felhasználni, a beépítésre kerülő anyagok tekintetében a gyártó cég nevére kiállított ÉME vagy CE tanúsít-

vánnyal kell rendelkezni. Az alkalmazni kívánt anyagok, rendszerek ÉME vagy CE tanúsítványát az 

ajánlathoz is csatolni kell. 
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A beépítésre kerülő anyagok illetve technológiák minőségi tanúsítványait, a beépítés előtt műszaki ellenőr-

nek minden esetbe be kell mutatni. 

A nyílászárók elhelyezésére vonatkozóan figyelembe veendő szabványok a következők: Légáteresztő ké-

pesség: DIN EN 12 207, eső ellenálló-képesség DIN EN 12 208, szél esetén levő ellenálló-képesség DIN 

EN 12 210 

Az ajánlat nyújtson fedezetet a minőségi vizsgálatokhoz, ellenőrzésekhez szükséges munkák elvégzésére 

is.  

Hulladék elhelyezés: 

A bontások során keletkező anyagokat, és az építés során keletkező hulladékot az építés területéről el kell 

szállítani. A szállítás során a közút nem szennyezhető. Vállalkozó a hulladékokat a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvvM együttes rendeletnek megfelelően köteles kezelni. 

A bontott anyagokat burkolt felületen kell tárolni, és a sérülésveszélyes bontási hulladékokat lehetőleg na-

ponta el kell szállítani. 

Garancia, szavatosság: 

A Vállalkozónak általános felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, mely a munkavégzés során okozott 

károkra vonatkozik, és ezt épületenként ki kell terjeszteni a végzett munkára, a garancia időtartamára.  

Az ajánlat tartalma: 

1. A beárazott költségvetés. A kiadott költségvetési tételek sem mennyiségben, sem pedig minőségben 

nem írhatók felül. A költségvetési tételeket ki kell egészíteni az alkalmazott anyagok, típusok, márka-

nevek, stb. megjelölésével, (amennyiben ez szükséges) az ajánlati dokumentációban rögzítettek figye-

lembevételével. A kiegészítés történhet a költségvetéshez csatolt melléklettel is. 

2. Az alkalmazni kívánt szerkezetek, berendezések, építési rendszerek ÉME vagy CE engedélye. 

3. A kiadott szerződés cégszerűen, aláírt példánya. A szerződésben hivatkozott mellékleteket is csatolni 
kell.  

A szerződés cégszerű aláírása nélkül az ajánlat érvénytelen. 

Az ajánlat csak az ajánlati felhívásban, ajánlati dokumentációban, az eljárás időtartama alatt keletkezett 

dokumentumokban rögzítettek maradéktalan teljesítése esetén érvényes és fogadható el. 

MŰSZAKI LEÍRÁS  

Az árajánlat készítés és a kivitelezés során a műszaki leírásban foglaltakat kell figyelembe venni minden 
olyan kérdésben, mely a költségvetésben nem került meghatározásra, illetve amelyekben a beépítésre 
kerülő anyagok, szerkezetek, alkalmazástechnikai utasítása nem rendelkezik másképp. 

A hulladék épület melletti tárolását lezárt vagy hálóval letakart konténerben kell végezni, és rendszeres 
időközönként elszállítani. 

Az épület körüli terület azon részét, ahol a munkavégzés folyt, a munkák befejezését követően takarítással 
kell a kórház felé átadni. 
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Nyílászárók cseréje: 

Az építési beruházás tárgya: az Állami Szívkórház „A” és „B” jelű épületek földszinti, külső homlokzati fa 

alapanyagú nyílászáróinak cseréje. A „B” jelű épület esetén a Tagore sétány felé néző két oldalon 22+2db, 

míg az „A” jelű épületen - a Betegkönyvtár (4) és a Tornaterem (4) – 8 db blokkot jelent. 

Részletezve: 

B épületnél 5 Jobbos, 5 Balos betegszoba 

5 Jobbos, 5 Balos előadó terem és tornaterem 

1 Jobbos orvosi szoba, 1 Balos nővérszoba, 

1 Jobbos hosszú és 1 Balos hosszú orvosi és vizsgáló 

 

A épületnél 2 Jobbos, 2 Balos betegkönyvtár 

2 Jobbos, 2 Balos tornaterem 
 

A nyílászárók méretét és nyitásirányát a gyártás előtt a helyszínen pontosítani, egyeztetni kell. 

A beépítetett szerkezetek hőhídmentes, színtartó, ütésálló 5 kamrás műanyag profilból készülnek, hor-

ganyzott acélmerevítéssel, 4-12-4-12-4 mm Low-e hőszigetelt üveggel készülnek. A nyílászáró egészére 

vonatkozó hőtechnikai érték UW≤1,0 W/m2K.  

Szín: kívül barna standard fóliás, belül fehér RAL 9016, a kilincsek színe is. 

A nyílászáró körül a beépítési hézagot (szükség szerinti szélességű) 2 mm vastag fehér színű PVC lemez-

zel kell letakarni. A takaró profilok és a fal között a hézagot szilikon kihúzással kell megszüntetni, vagy 

szürke tömítő gumis takaró profilt kell használni. A régi nyílászáró helyén maradó esetleges rések meg-

szüntetendők. Ugyancsak el kell takarni a hőhídmentes panelek esetében, a régi ablakok helyén kilátszó 

hőszigetelést is. 

A nyílászárók rögzítése 6mm-es tokon keresztüli előfúrás után 7 mm-es önmetsző beépítő csavarral törté-

nik a fogadószerkezethez. A kamrába süllyesztett csavarfejet, szilikonnal beragasztott furatfedő műanyag 

dugóval kell letakarni. 

A beépítési hézag szigetelése pisztolyos poliuretán habbal történik, az ablak kerülete mentén folytonos 

hézag kitöltéssel. Különös figyelemmel kell a beépítési faékek helyét és az alsó párkány fogadó alatti részt 

kitölteni.  

A nyílászárók bontása során nagy figyelmet kell fordítani a környezet megóvására, a csempe, tapéta és a 

festett falfelület minél kisebb mérvű sérülésével kell a fa nyílászárókat eltávolítani. 

A homlokzat külső csatlakozásánál a pillérek hőhídmentes csatlakozásához polisztirol dryvit szigeteléssel 

kell a hézagot lezárni. A dryvitot homlokzattal szín azonos putzzal kell kijavítani. 

A belső oldali csatlakozási hézagot 30-50 mm-es lapos takaróval kell letakarni, a padlónál a PVC csatlako-

zást tömör habosított 10 mm-es műanyag betéttel kell hőhídmentesíteni, a szükséges lezáráshoz egyedi 

pórszórt lemezzel kell a takarást kialakítani. 

Az esetleges károkért a Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik, és az okozott károkat köteles kijaví-

tani. 
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A kibontott szerkezeteket elkerített részen konténerben a munka és balesetvédelmi előírásokat betartva 

kell tárolni, és legalább heti két alkalommal el kell szállítani hulladéklerakóba vagy újra felhasználásra. 

Szükség esetén területfoglalási engedélyt kell kérni az önkormányzattól a konténeres tárolásra. 

A bontott anyagokat Vállalkozó a bekerített területen tárolja. Az üvegezett szerkezetek a bekerített terüle-

ten belül is csak a szilárd burkolatú részeken tárolhatók! A kibontott nyílászárók átmenetileg sem támaszt-

hatók a helyi növényzetnek és nem tárolhatók parkosított területen, 

A kibontott nyílászárók helyére az újat még azon a napon be kell építeni, szabadon maradó nyílás a 

munkanap végén nem maradhat! 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 A régi szerkezet biztonságos és balesetmentes bontását, konténeres elszállítását, szeméttelepre 

történő elhelyezését, meglevő párkányok leszerelését. 

 Új szerkezet szállítását, elhelyezését, rögzítését, beépítési segédanyagokat, takarólécezést, felme-

rülő kőműves munkákat. 

 A szobák azon részét, ahol a munkavégzés folyt, a szerelés befejezését követően finom takarítással 

kell átadni. 

A beépíteni szándékozott termékeknek rendelkezniük kell érvényes gyártói ÉME engedéllyel. A nyílászáró 

szerkezetek ÉME vagy CE engedélyének másolatát és a beépítésre szánt profil kombináció metszeti rajzát 

mellékelni kell az ajánlati dokumentációba. 
 
 
Műszaki tartalom: 
 
Szerkezet: ütésálló, színtartó, UV védett, műanyag profilrendszer, horganyzott idomacél merevítéssel, 
magas hő és hangszigetelésű, min. 5 légkamrával rendelkező nyílászáró rendszer. 
Vasalat: 
Ablakok, erkélyajtók: több ponton záródó, egy kezes működésű, rejtett vasalati rendszer, hibásműköd-
tetés gátlóval (ROTO vagy azzal egyenértékű) 
Tokszélesítők: Szükséges helyekre felmérés alapján 
Szín: kívül barna standard fóliás, belül fehér RAL 9016. 
Üvegezés: háromrétegű hőszigetelt üveg, 4-12-4-12-4 mm LOW-E float üveg  
k=0,6 W/m2K. 
Rögzítés: 6mm-es előfúrás tokon keresztül, majd 7mm-es önmetsző beépítő csavar a fogadószerke-
zethez, csavarfej kamrába süllyesztve, furatfedő műanyag dugóval takarva. 
Faljavítás: A panelépület ablak nyílása bontás után a fal hézag takarás műanyag takaróprofillal készül. 
Szigetelés: pisztolyos poliuretán hab, az ablak kerülete mentén folytonos hézag kitöltéssel. Különös 
figyelemmel kell a beépítési faékek helyét és az alsó párkány fogadó alatti részt kitölteni. 
Tömítőgumi: fekete vagy fehér (szürke), de alapanyagát tekintve EPDM alapú. A szilikon bázisú tömí-
tőgumi beépítése nem megengedett. 
Külső-belső takarás: Kívül homlokzatszigetelés, belül 2mm-es PVC síklemez 30-50-70mm szélesség-
ben, egyenetlen felületeknél 120 fokos szögben álló takarólemezzel. A takaró profilok és a fal között a 
hézagot szilikon kihúzással kell megszüntetni, vagy szürke tömítő gumis takaró profilt kell használni, 
vagy fehér festhető akryl kihúzást kell alkalmazni. 

 

Megjegyzés: 

A költségvetésben szereplő méreteket és mennyiségeket minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pon-
tosítani kell! 
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Munkát munkanapokon 8:00-17:00 óra közötti időszakban lehet végezni. Hétvégi munkavégzés nem meg-

engedett. 

Ajánlattevő vegye figyelembe, hogy Ajánlatkérő egyszerre csak 3 darab helyiséget tud munkate-

rületként átadni, így kérjük az alábbiakat figyelembe venni: 

- A kivitelező az Ajánlattevővel előzetesen egyeztetett időpontban köteles a nyílászárók beépítése 

vonatkozásában az adott munkaterületrész teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, 

és erről 2 nappal megelőzően köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A készre jelentésben a 

kivitelezőnek meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját. Az Ajánlatkérő legkésőbb a 

készrejelentést követő 2 napon belül kitűzi az átadás-átvételi eljárást. Az átadás-átvételi eljárás 

időpontját az építési naplóban a Felek rögzítik. Az átadás-átvételi eljárás időtartama egy 

készrejelentett munkaterüetrész vonatkozásában 1 nap. Az átadás-átvételi eljárás célja annak 

ellenőrzése, hogy kivitelező a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és 

jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 

maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki specifikációban és a 

szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

- Az átadás-átvételi eljárások a Kivitelezési Ütemterv szerinti sorrendiségben és folyamatosan 

történnek, azzal, hogy valamennyi munkaterületrész sikeres átadás-átvételét követően tekintendő 

a teljesítés szerződésszerűnek. 

A kivitelezés során kérjük figyelembe venni, hogy a kivitelezést a Kórház működése alatt kell 
elvégezni, így a munkaterületeket, felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az a leg-
kevésbé zavarja a Kórház működését 

  


