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Képviseli: Ribényi Imre ügyvezető 
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 
(a továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben , az alábbi feltételek szerint: 

l. Preambulum 

1.1. A V árasgazda XVIII. kenilet Nonprofit Z rt. , mint Ajánlatkérő (a továbbiakban mint 
Megrendelő) ,,A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő kazán 
berendezések rendszeres karbantartása, eseti javítása" tárgyban közbeszerzési eljárást 
folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A § 
alapján, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, ezért a Felek a Kbt. 124. § (l) bekezdése 
értelmében a törvényes határidőn belül keretszerződést kötnek egymással. 

2. A keretszerződés tárgya 

2. l . Jelen keretszerződés tárgya: A V árasgazda XVIII. kenilet Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő 
171 db kazán berendezés rendszeres karbantartása, eseti javítása, 22.000.000.-Ft (azaz 
huszonkettőmillió forint)+ ÁFA keretösszegben. 

2.2. A 2.1. pontban meghatározott keretösszeg felosztása: 

2.2.1. Nagy teljesítményű kazán berendezések karbantartása, esetijavítása 

Termotéka l 00, Quadriga QT l 00, Termotéka ÉTl-75, GB-Ganz GK 1002, Buderus 

GB162, Vaillant VK-58 , Quadriga NHRE 200, GB-GANZ GTE-10, GANZ GAE-9, 

Hőterm 116ES elektronika, Komfort II 115 kW., Erka Super 90-R.Kl50, Hőtenn 136 
ESB, FÉG-Vestale Fl05, FÉG R65 , Erka Super 90-RK200, Gépszöv 150 kcal , Erka 

Super 90-RK250, Erka Super 90-RK300, Thermapress Modul ,Thermopress 465 kW, 
Yaillant 24 kW, Hoval TOP Gas 80, Termotéka l OOE, Viessman l 00/601 , Kanténeres 

gázkazán 2 darab GB-GANZ kazántest 2 db 300 kW-os Uniferro égőfejjel ) -

8.000.000.-Ft (azaz nyolcmillió forint) +ÁFA keretösszegben. 
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2.2.2. Kis teljesítményü kazán berendezések karbantartása, eseti javítása 

(Viessmatm Vitaclass 100, Remeha Quinta 115, Hőtem1 41 ESB, Saunier Duval 

Therma Classic Fas 30E kombi , Vaillant 24 kW falikazán, Radiant 24 kW falikazán , 
FÉG C24 falikazán , Unical gázkazán, FÉF MZV-18 vÍZlllelegítő , FÉG C30 falikazán , 
H-100 E gázbojler, FÉG vízmelegítő , Melegvíz bojler, FÉG-C40 falikazán , FÉG
FK125 vízmelegítő, Duo Therm 60 kW, Csőszer gázbojler 120 lit. , FÉG C40 
fali kazán, Viesmatm Vitopend ll l, Quadriga 24 kW fali kazán, Termomax gázkazán, 

FÉG C36 falikazán, Renava gázkazán, Termotéka ÉTl-25 , Viessmann Vitoman, 

Heizer BFS-200, Nikestar 2 kW , FÉG 80 lit bojler, Konvektor, Alutenn 25 fali 

gázkazán, Vaillant VRC 420 fali kombi cirkó, FÉG C-324 HH falikazán , Buderus 

Logmax Uo 12-24 falikazán , Ariston BS II.24 FF fali kombi cirkó) - 14.000.000.-Ft 

(azaz tizennégymillió forint) + ÁF keretösszeg ben. 

2.3 Jelen keretszerződés tárgyának keretében Vállalkozó vállalja továbbá a keretszerződés 2.1. 
pontban foglalt keretösszege kimerülésének figyelését oly módon, hogy Megrendelő részéről 
bánnikor lekérdezl1ető legyen a még rendelkezésre álló keretösszeg mértéke. 

2.4. A jelen keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok, így leülönösen az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, a 

kiegészítő tájékoztatás(ok), és a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata. Ezek a 

dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatoJásra a keretszerződéshez, ám a Felek számára 
ismert azok tartalma. Az eljárás dokumentumaiban foglaltak a Vállalkozóra nézve kötelező 

érvényüek a keretszerződés időtartama alatt. 

2.5. A Vállalkozó a keretszerződés aláirásával kijelenti , hogy a közbeszerzési eljárás 
dohlll1entumait saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előirásokat 

megismerte, elfogadta, szerződéses árát és az egyéb szerződéses ajánlatait ezen információk 
figyelembevételével és a teljesítés helyszínének ismeretében állapította meg. 

3. A teljesítés helye 

3. 1. A jelen keretszerződés l. sz. mellékletét képezi azon intézmények név és cím szennti 

felsorolása , amelyekben a szerződés tárgyát képező kazánok találhatók. A jelen keretszerződés 
szempontjából ezen intézmények minősülnek a teljesítés helyszíneinek 

4. A keretszen:ődés időtmi:ama 

4.1. A felek a jelen keretszerződést az aláírás napjától számított 18 (tizennyolc) hónapra kötik 

meg. 

5. Teljesítés 

5.1. Karbantartási szaigáitatás 
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5.1.1. A felek megállapodásaszerint a karbantartási feladatokat a Vállalkozó minden naptári 

évben minimum kétszer köteles elvégezni az egyes kazánokon. 

5.1.2. A karbantartási időszakok: l. január-február 

2. szeptember-október 

5.1.3 . A Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett karbantartási ütemtervet köteles 

készíteni , amelyet minden év augusztus 15. és december 15. napjáig köteles a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

5.1.4. A jelen szerződés 2. sz. mellékletében kerültek tételes rögzítésre azok a karbanta1tási 

munkálatok, amelyeket a Vállalkozónak az egyes kazántípusok esetében el kell 
végeznie. 

5.2. Eseti javítási szaigáitatás 

5.2.1. A felek között az egyes eseti javítási munkákra vonatkozóan egyedi s zerződések 

jönnek létre a Vállalkozó árajántata és a Megrendelő által aláírt megrendelő lap 

alapján, a jelen keretszerződésben meghatározott feltételek figyelembevételével. 

5.2.2. A Vállalkozó köteles 24 órás hiba-bejelentési ügyeletet fem1tartani a hibabejelentések 
fogadására (Telefon , E-mail). 

5.2.3. A V állalkazó vállalja, hogy a Megrendelő bejelentésétől számított 2 órán belül 
megkezdi a jelentkező eseti javítási munkákat, és a lehető legrövidebb idő alatt elvégzi 
azokat. 

5.2.4. A V állalkazó közvetlen kapcsolatot köteles fenntartani a közmű szolgáltatóval (Főgáz 

Zrt; Főgáz Földgázelosztási Kft; FÖKÉTÜSZ) az azonnali hibaelhárítás során 
felmerülő problémák kezelésére. A közmü szolgáltatónál történő ügyintézés konkrét 

tartalmát előzetesen egyeztetni kell a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó 
személlyel. 

5.2.5. Abban az esetben, ha Vállalkozó nem tudja saját maga a hibát kijavítani , úgy 

haladéktalanul alvállalkozó bevonásával végzi el a munkát. 
5.2.6. Sürgősen felmerülő eseti javítási munka esetén - amennyiben a megrendelő lap 

elkészítésére a javítás megkezdését megelőzően nincs lehetőség- a Megrendelőnek a 

jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartójától érkező szóbeli megrendelés is 

érvényes. A szóban leadott megrendelést a lehetőség szerinti legkorábbi időpontban 

írásbakell foglalni. 

5.2.7. Az 50.000.-Ft (azaz ötvenezer forint)+ ÁFA összeget meghaladó értékíi eseti javítás 

esetében a Vállalkozó külön írásbeli árajánlatot készít, amelyben köteles feltüntetni 
• 
• 
• 
• 
• 

az elvégzendő munka pontos meghatározását, 
a teljesítés helyét és határidejét, 
a felhasználandó anyagokat és azok költségét, 

a munka elvégzéséhez szükséges időfelhasználás mértékét, 

a kalkulált vállalkozói díjat, valamina munka elvégzésével kapcsolatos egyéb 
speci ál is feltételeket. 

A munkát a Megrendelő külön megrendelő lapon rendeli meg. 

5.3. Közös szabályok 

5.3.1. Az esedékes karbantartási munkálatok és a felmerülő eseti javítási munkálatokat a 

felek által rendszeresített megrendelő lapon rendeli meg a Megrendelő. A felek által 
rendszeresített megrendelőlap a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi . 

5.3.2. A teljesítés helyszínén a Vállalkozó munkalapot vesz fel, amelyen a Megrendelő jelen 

lévő képviselője/megbízottja aláírásával igazolja a munka elvégzését A mutlkalap 
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ilyen tartalmú aláírása nem egyenlő a teljesítésigazolással, amelyet a Megrendelő 

nevében kizárólag a kapcsolattartó személyek valamelyike írhat alá. 

5.3.3 . A keretszerződés tárgyát képező munkák megvalósításába alvállalkozók is bevonhatók 

- a Kbt. és e keretszerződés rendelkezéseivel összhangban - de a Vállalkozó az 

alvállalkozó tevékenységééit úgy felel , mintha a munkát saját maga végezte volna. A 

Vállalkozó kötelezettségét teljes egészében másra nem ruházhatja át. 

5.3.4. A Vállalkozó a szerződéses teljesítése érdekében biztosítja a szükséges 

munkaeszközöket és a megfelelően képzett szakembereket. 

5.3.5. A Vállalkozó és az általa alkalmazott szakemberek a teljesítés során az adott 

szakfeladatra specializálódott személye1..1:ől elvárható gondossággal kötelesek eljárni. 

5.3.6. A Vállalkozó köteles a tevékenységét a hatályban lévő környezetvédelmi, 

munkavédelmi, biztonsági és higiéniai előírások betartása mellett végezni . Szükség 

esetén a V állalkazó biztosítj a sa j át szakemberei és az alvállalkozók megfelelő 

oktatását a hatályos jogszabályok és a Megrendelő előírásai alapján. Ezen 

kötelezettség Vállalkozó részéről történő megszegésével összefüggésben felmerülő 

költségek (ideértve, de nem kizárólagosan: a hatósági bírságok) a Vállalkozót terhelik. 

5.3.7. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez 

mérten rendben és tisztán tartani, a kömyezetszennyezés megelőzését valamint az 

egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani, 

5.3.8. A V állalkazó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező hulladékok 
megfelelő gyííjtéséről és elszállításáról, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartási

és az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről gondoskodni. A jelen pontban 

foglaltak betartásával kapcsolatosan felmerülő költségek a Vállalkozót terhel ik, 

csakúgy mint a kötelezettség megszegésével összefüggésben felmerülő költségek 

(ideértve, de nem kizárólagosan: a hatósági bírságok). 

5.3.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére előzetesen megadni azoknak a teljesítés 

során felhasználásra kerülő anyagoknak a listáját, amelyek veszélyes anyagnak 

minősülnek, illetve amelyek a teljesítés során hulladékká válnak és/vagy a környezetet 

(levegőt , vizet, talajt, stb.) bármilyen formában szetmyezik. 

A V állalkazó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő egyes anyagoknak a V állalkazó 
általi felhasználását megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. 

6. Teljesítésigazolás, számlázás, fizetési feltételek 

6.1 . A felek az egyedi megrendelések teljesítésekor lefolytatott átadás-átvételi eljárást röviden az 

akh1ális megrendelőlapon, vagy munkalapon rögzítik. Az átadás-átvétel kor tett esetleges 

nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a pótlásukra megállapított határidőket is a 

megrendelőlapon , vagy munkalapon rögzítik . Ezek hiányában a teljesítés szerződésszeríí 

teljesítésnek minősül. 

6.2. Megrendelő -a Kbt. 130. § (l) bekezdése alapján- a megrendelés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől 

számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 

6.3. A Vállalkozó kétheti rendszerességgel (minden hónap 15. és utolsó napján) nyújthat be 

számlát az addig eltelt időszakban megrendelőlap/munkalap alapján, a Megrendelő által 

igazolt teljesítésekrőL 
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6.4. A Vállalkozó számlájának kíegyenlítése az elvégzett teljesítések igazolt szerződésszerü 

elvégzését követően utólag, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől , illetve - a Ptk. 6:130 
§-a (2) bekezdésének b) pontja szelinti esetben - az igazolt szerződésszerü teljesítéstől 

számított 30 naptári napon belül átutalással , magyar forintban (HUF), a Ptk. 6:130. §-ának (2) 

bekezdésében és a Kbt. 130. § (l) bekezdésében foglalt szabályok szerint - figyelemmel az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezésekre
történik. 

6.5. Mivel a jelen eljárás alapján megrendelni kívánt szolgáltatások becsült összértéke az uniós 

értékhatárt nem éri el, Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

6.6. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére kiállítva, Megrendelő címére köteles benyújtani . 

A nem Megrendelő címére benyújtott számlára kifizetése nem teljesíthető , ezekben az 
esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

6.7. A benyújtott számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 
foglaltaknak 

6.8. A számlán csak a jelen keretszerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek. Ha a 

Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a 

Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a V állalkozóhoz. 

Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

6.9. A felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés az Art. 36/A. §-ának éttelmében közbeszerzés 
közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel Vállalkozó 

vállalja, hogy valametmyi , a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján 

előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja 

a köztatiozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy 

szerepelaz NAY köztartozásmentes listáján. Felek rögzítik, hogy az Ati. 36/A. §-ában foglalt 

kötelezettség Vállalkozó általi teljesítése a számlák kitizetésének feltétele. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/ A. §-ában foglalt előírások érvényesülését a Kb t. és 
a Ptk. szerinti alvállalkozóival szemben is biztosítaní fogja. Vállalkozó köteles teljesítési 
segédjét (pl. alvállalkozóját) a fentiekről-egyező tartalommal- tájékoztatni. 

7. Vállalkozói díj 

7 .l. A jelen keretszerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért a Vállalkozót vállalkozói díj 
illeti meg. 

7.2. A vállalkozói díj 
• karbantartási munka esetén egységes karbantatiási díj ból , 

eseti javítási munka esetén rezsióradíjból áll. A rezsióradíj a 2.2.1. és 2.2.2. pont 

szerinti kazán berendezések esetén egységesen: 4.000,- Ft/óra+Áfa, azaz Négyezer 

forint/óra+ Áfa. 

A karbantartási díj és a rezsióradíj tartalmaz minden -a szerződésszeríí teljesítéshez szükséges 

- járulékos költséget (ideértve, de nem kizárólagosan: kiszállási-, fuvarozási-, tárolási-, 
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rakodási díj , felhasznált anyag költsége, géphasználati díj , hatósági engedélyek költsége, vám
és adóköltség, stb.). 

7.3. Az egyes kazánokra vonatkozó karbantartási díjak tételes felsorolását a jelen keretszerződés 4. 
sz. mellékletében foglalt vállalkozói árajánlat tattalmazza. 

8. A szet·ződést biztosító melléld{ötelezettségek 

8. l. A Megrendelő a V állalkazó hibás teljesítése valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért 
érvényesíthet, az alábbiak szerint: 
8.1.1. Hibás teljesítés esetén: 

• A Vállalkozó köteles haladéktalanul kijavítani a hibásan elvégzett munkát, illetve 

kicserélni a beépített hibás alkatrészt 
• Hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időszakra núnden eltelt 

nap után a megrendelés nem teljesített része nettó ellenértékének 3 %-a, de naponta 
minimum 5.000.-Ft, azaz ötezer forint. 

8.1.2. Meghiúsulás esetén: 
• Felek rögzítik, hogy hibaelhárítási munkánál a 24 órát-, karbantattási munka esetében 

a 15 napot meghaladó vállalkozói késedelmet olyan súlyos szerződésszegésnek 

tekintenek, amely a Megrendelő érdekmúlásának bizonyítása nélk-iil is megalapozza a 
Megrendelő egyedi megrendelésre vonatkozó felmondási jogának gyakorlását, és az 
egyedi megrendelés Vállalkozónak felróható meghiúsulását jelenti. 

• Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a 
késedelmes vagy a nem teljesítéssei érintett egyedi megrendelés összértéke, mértéke 

atrnak 30 %-a. 
• Elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Megrendelő többé nem 

követelheti a teljesítést a Vállalkozótól. 
• A Megrendelő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátásával érvényesíteni. 

Amennyiben a Vállalkozó nem számí~a be, vagy nem fizeti meg a Megrendelő 
részére járó meghiúsulási kötbért atrnak esedékessé válásától számított 30 (hanninc) 

napon belül bánnely egyedi megrendelés esetén, a Megrendelő jogosult azonnali 

hatállyal felmondaniajelen keretszerződést. 

8.2. Egyik fenti kötbér alkalmazása sem zátja ki másik típusú kötbér alkalmazását, ha több 
kötbértípus alkalmazásának feltételei is megvalósulnak, valamint nem zárja ki a Megrendelő 
kártalanítási igényérvényesítését, illetve a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek 

alkalmazását. A kötbér érvényesítés elsődleges forrása a Vállalkozó által benyújtott számla. 
Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a 
V állalkazó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszeriíen kiállított és aláírt 
számla ellenében tíz (30) napon belül a Megrendelő bankszámlájára való átutalással köteles 

rendezni. Megrendelő írásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. 

8.3 . A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő 

lemondást. Bármely nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről , amelyeket a 

Megrendelő szecződésszegés esetén é.-vényes;v 
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8.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó elismert és befogadott számláját a jelen szerződésben 
meghatározott határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvényben meghatározott mértékü késedelmi kamat fizetésére köteles. 

8.5. A Vállalkozó a karbantartási- és javítási munkákra 18 (tizennyolc) hónap; a leszállított, illetve 
beépített alkatrészek vonatkozásában 48 (negyvennyolc) hónap jótállási időt vállal. 

8.6. A beépített alkatrészekre és berendezésekre vonatkozó, a gyártó által vállat jótállási időt 

Vállalkozó a Megrendelő felszólítására hitelt érdemlő módon, a gyártó által kiállított eredeti 
okiratokkal köteles igazolni. A felek rögzítik, hogy az adott munkára vonatkozóan vállalt 

vállalkozói jótállás időtartama nem lehet rövidebb, mint a munka elvégzése során beépített 
alkatrészekre és berendezésekre vállalt gyártói jótállás időtartama. 

8.6. A jótállási kötelezettség bámlilyen fonnában történő feltételhez kötése semmis. 

8.7. A Vállalkozónak a jelen keretszerződés tárgyát képező vállalkozási tevékenységét biztosító 
felelősségbiztosítási kötvénye a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képezi. 

9. Adatszolgáltatás, titoktartási kötelezettség 

9.1. Vállalkozó a jelen keretszerződés időtartama alatt köteles a Megrendelő részére a 
megrendelésekkel kapcsolatban adatszolgáltatást teljesíteni a megrendelő által előírt módon. 

9.2. A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozókat, egyéb közremüködőket titoktartási kötelezettség terheli a keretszerződés 

teljesítése során vagy azzal összefiiggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), 

illetve más módon megismert núnden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető , illetve nem 
közérdekü adat, terv, infonnáció, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek 
nyilvánosságra hozatala a Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titokiartási 
kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. 

9.3. Vállalkozó kijelenti , hogy a közpénzek felhasználásával , a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat ismeri, és tudomásul 
vesz L 

9.4. Jelen keretszerződésben foglalt rendelkezéseknek a Vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, 

illetve egyéb közremüködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a 
betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége . A jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez 
szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót 
terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy játt 
el , ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

9.5 . Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretszerződéssel szabályozott kapcsolatok 
folytán tudomásukra jutott cégszerií , üzleti infonnációkat, adatokat, tényeket a másik fél 

előzetes hozzájámiása nélkiil nem hozzák hannactik tennészetes vagy jogi személy 
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tudomására, nem teszik hannaclik személy számára hozzáférhetővé , és abból adódóm1 külön 
üzleti előny szerzésére nem törekednek 

10. Kapcsolattartás 

l 0.1 . Felek részéről a keretszerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

l 0.1.1 Megrendelő részéről : 

Név: Bacsik György 

Beosztás: 
Telefon: 

létesítményüzemeltetési csoportvezető 
+36 30 297-821 

E-mail: bacsik.gyorgy@varosgazdal8.hu 

Levelezési cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. 

Név: 

Beosztás: 

Telefon: 

E-mail: 

Tóth László 

Intézményüzemeltetési divízióvezető 

+36 30557-2838 

toth.laszlo@varosgazda 18.hu 

Levelezési cím: l 181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. 

l 0.1.2 Vállalkozó részéről: 
Név: 
Beosztás: 

Telefon: 

E-mail: 

Ribényi Imre 
ügyvGi!íetŐ · ~z..e..v ; z. ,lez.q_1Ö 
+36 l 367 1363 

postmaster@flexobp .t -online. hu 

Levelezési cím: l 035 Budapest, Szentendrei út 17 .. 

l 0.2. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről 
haladéktalanul írásban é11esíteni egymást és kezdeményezni a szi.ikséges intézkedést. 

Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban é11esítik 

ll. Vis maior 

11.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól , amennyiben a szerződésszerií 

teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 

vagy más módon gátolja (vis maior). A Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik különösen a 

tenuészeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés , árvíz, tüzvész, robbanás , 
járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom , 
államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények) , embargót stb. 

11 .2. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 

szerződésszerií teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben el várható gondosság 

tanúsítása eseténsem-vagy csak aránytalan áldozat árán- lehetett volna elhárítani. 

12. Együttműködéssei kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

v 8 
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12.1. Vállalkozó a teljesítést a Megrendelő igényeihez rugalmasan igazodva végzi. 

12.2. V állal kozó köteles a Megrendelőt núnden olyan körülményről haladékialanul értesíteni , amely 

a jelen keretszerződésben foglaltak eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését 

veszélyezteti , vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni , hogy a bekövetkezett körülmény 

milyen mértékben, és milyen módon érinti a keretszerződés teljesítését. Az értesítés 

elmulasztásából vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a Vállalkozó felelős . 

12.3. Amennyiben a Megrendelő célszeríítlen vagy szakszerütlen utasítást, illetve ny ilvánvalóan 

hibás megrendelést ad, erre a Vállalkozó köteles a Megrendelőt figyelmeztetni. A 

figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő az utasítást 

a figyelmeztetés ellenére fe11J1tartja, a Vállalkozó a Megrendelő utasításaszerint a Megrendelő 

kockázatára köteles teljesíteni. 

12.4. Vállalkozó a teljesítés során képzett és gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkező 

alkalmazottakat köteles igénybe venni . 

12.5. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljámi. Az utasítás nem teljedhet ki a 

Vállalkozó munkájának megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

12.6.. Megrendelő utasítást csak a jelen keretszerződés keretei között adhat. 

12.7. Megrendelő jogosult ellenőrizni a Vállalkozó által a Megrendelő javára végzett teljesítés 

menetét. Az ellenőrzést a Megrendelő megbízottja útján végzi. Az ellenőrzés előre egyeztetett 

időpontban történik. Vállalkozó akkor sem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

13. A keretszerződés megszűnése 

13 .1. Jelen keretszerződés megszűnik, amennyiben eltelik a 4 .l. pontban meghatározott időtartam. 

13.2. Szintén megszíínik a jelen keretszerződés , ame1myiben a 4.1. pontban meghatározott időtartam 

leteltét megelőzően a Megrendelő által a V állalkazó részére adott eseti megrendelések 

együttes összege meghaladja a 2.1. pontban meghatározott keretösszeget 

13.3. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretszerződés a 

másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal , azonnali hatállyal felmondhatják. 

13.4. Jelen keretszerződés tekintetében a Megrendelő részéről azo11J1ali hatályú felmondásnak és az 

azo1mali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen akkor van helye, 

ha 

• 

• 

ha a Vállalkozó az egyedi megrendelések teljesítésével több mint 5 (öt) alkalommal 

késedelembe esik, 

ha az egyedi megrendelés a Vállalkozónak felróható okból több mint 3 (három) 

alkalommal meghiúsul , 

9~ 
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• ha a Vállalkozó több mint 5 (öt) alkalommal hibásan teljesít, és hibás teljesítéssei érintett 

tennékek kicserélését a Megrendelő által meghatározott - egyeztetett és teljesíthető -

határidőben nem biztosítja, 

• ha a jelen keretszerződésből , illetve eseti megrendelésből eredő követelését a Vállalkozó 

harmadik személyre engedményezi. 

13 .5. Amennyiben Megrendelő a jelen keretszerződése vonatkozásában az azotmali hatályú 
felmondással kíván élni , úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölrtie az azotu1ali 

hatályú felmondás okát. 

13.6. A felek a jelen keretszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. A megszűntetésről 

szóló megállapodás csak írásbel i fonnában érvényes. 

14. Egyéb rendelkezések 

14.1. A Kbt. 125. §(4) bekezdésére figyelemmel Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve 

számol el a keretszerződés teljesítésével összefüggésben oly an költségeket, amelyek a Kbt. 56. 
§ (l) bekezdés k) pontja szeri.nti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében meri.ilnek 

fel , és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Továbbá Vállalkozó vállalja, hogy a keretszerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125 . § (5) 

bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

14.2. A Kbt. 125 . § (5) bekezdése értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

keretszerződést felmondani - ha szi.ikséges olyan határidővel , amely lehetövé teszi, hogy a 

keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
• a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek, továbbá 

• közvetetten vagy közvetleni.il 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 

amely nem felel meg az 56.§ (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

14.3. A Kbt. 125. §(5) bekezdés szerinti felmondás esetén Vállalkozó a keretszerződés megszünése 

előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerü pénzbeli ellenéttékére jogosult. 

14.4. Amennyiben Vállalkozó külföldi illetékességü, köteles a keretszerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szeri.nti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetleni.il beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

14.5 . Megrendelő és Vállalkozó kötelesek egymással együttmüködni és egymást a megállapodást 

érintő kérdésekről tájékoztatni, ebben a körben vállalják, hogy mindent elkövetnek a vitás 
kérdések peren kívül i rendezése , megoldása érdekében. 
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14.6. Felek rögzítik, hogy a keretszerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a 

közbeszerzésekről szóló 20 ll . évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a 

keretszerződés teljesítésére, módosítására és megszi.intetésére. A jelen keretszerződés 

kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján a Kbt. 132. § 

által meghatározott feltételek sze ri nt lehetséges. 

14.7. Felek megállapodnak, hogy a keretszerződés teljesítése során közöttiik febnerült vitás 

kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni . Az egyeztetés 

eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. 

14.8. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a Megrendelő a Kbt. 31. §-a alapján a keretszerződés 

adatait, illetve a keretszerződést nyilvánosságra hozza. 

14.9. A jelen keretszerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot Felek írásban (postai vagy 

elektronik1.1S úton közölve) kötelesek megtenni . A szerződésszegéssel , illetve a keretszerződés 

megszlínésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton kézbesíthetők. A jelen 

keretszerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszeriíen közöltnek 

tekintendők , ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a ki.ildeményt nem vette át. Ilyen 

esetben a kézbesítés időpontja az átvétel elutasításának a napja, illetve a kézbesítés 

eredménytelen megkísérléséről szóló postai jelentés napja. 

14. l O. Ametmyiben a keretszerződés bármelyik rendelkezése érvényteletmé válna, a keretszerződés 

többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan 

megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelem1é vált rendelkezés 

eredeti céljának. 

Jelen keretszerződést szerződő Felek elolvasás és megéttés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőtjóváhagyólag 3 (három) példányban aláírták, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt és 

l (egy) példány a Vállalkozót illet. 

Budapest, 2014. április .-10 . an /;)_. ltmYsgazoa XVIII. kerü let 
. Nonprofit Zrt. 
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A szerződés tárgyát képező kazánok listáj a. 

Az egyes kazántípusok esetében elvégzendő karbantartási munkák listája. 

A felek által alkalmazott megrendelő lap. 

Vállalkozó kazán karbantartásra vonatkozó tételes árajánlati ártáblázata. 

Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata. 
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2. számü melléklet 

Tüzelő- és hőtermelő berendezések rendszeres karbantartása, 
eseti javítása 

- A nyertes Ajánlattevő köteles 24 órás hiba bejelentési ügyeletet fenntartani a 

hibabejelentés fogadására (Telefon, Fax, E-mail). 

- A nyertes Ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell , hogy 2 órán belül megkezdi a 

jelentkező hibaelhárítási munkákat és a lehető legrövidebb idő alatt elvégzi azokat. 

- Vállalnia kell, hogy amennyiben nem tudja saját maga a hibát kijavítani, úgy alvállalkozó 

bevonásával végzi el. 

- Vállalnia kell , hogy a javításra vonatkozó árajánlatot (amennyiben az meghaladja a 

szerződésben megjelölt összeget) 24 órán belül eljuttatja a Városgazda XVllT. kerület 

NZrt. kijelölt kapcsolattartája részére) 

- Vállalnia kell a közvetlen ügyintézést a közmű szolgáltatóval (Főgáz Zrt; Főgáz 

Földgázelosztási Kft; FÖKÉTÜSZ) az azonnali hibaelhárítás során felmerülő problémák 

kezelésére (ezt előtte egyeztetnie szükséges a Városgazda XVIII. kerület NZrt. 

kapcsolattartójával) 

- Vállalnia kell a szerződésben meghatározott keretösszegig a munka és anyagán·a 

vonatkozó 30 napos átutalást. Ettől eltérni, csak külön vezérigazgatói engedély esetén 

lehet. 

- A nyertes Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell , hogy mely típusokat tudja csak alvállalkozó 

bevonásával végezni 

- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden eszközzel, szerszámmal , berendezéssel , és 

szükséges típusvizsgával, engedéllyel , amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. 

- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartott kazán berendezés gyártója, vagy 

Magyarországi képviselete által kiadott karbantartási etikettel. 

l. 70 kW-nál kisebb és 70 kW-os vagy ennél nagyobb teljesítményű hőtermelő 

berendezések karbantartási feladatai: 

Általános karbantmtási munkák: 

• Fűtési szezon alatt (október 15- április 15. között) 60 naponta ellenőrző kiszállás, 

• burkolat ellenőrzése, 

• burkolat tisztítása, 



• 
• 
• 
• 
• 

hőszigetelés ellenőrzése , 

gázszelep ellenőrzése, tisztítása, javítása, beszabályozása-amennyiben szükséges 

tűztéroldali tömörség vizsgálata, tömítések, szigetelések ellenőrzése, karbantartása, 

töltő-ürítő szerelvények ellenőrzése, esetleges folyások, csöpögések megszüntetése, 

csővezetéki kötések és szerelvények ellenőrzése, esetleges folyások, csöpögések 

megszüntetése, 

• lefúvató, biztonsági szelepek ellenőrzése , 

• motoros elzáró szerelvények működőképességének ellenőrzése (ha tartalmaz a kazán 

ilyen elemeket), 

• villamos csatlakozók vizsgálata, után húzása, 

• műszeres vizsgálat, az égők tüzetési paramétereire vonatkoztatva, optimális tüzetési 

hatásfok biztosítása, stabit állandó értéken tartása, 

• egyéb, a gépkönyvben és a karbantartási utasításban előírt ellenőrzés, 

• az elvégzett munka dokumentálása. 

• A rendszerben keringetett folyadék PH értékének; vezetőképességének, keménységének 
gyártói előírásoknak megfelelő időközönkénti ellenőrzése, de a karbantartások 
alkalmával mindenképpen. 

Nagykarbantartási munkák: 

Munkavégzés ideje: az általános karbantartási munkákon felül évente egy alkalommal , 

januárban/februárban vagy szeptemberben/októberben a fűtési szezon végén/előtt): 

• tűz- és flistterek tisztítása, belső felületek átvizsgálása az esetleges rendellenességek 

működését jelző nyomok okainak megszüntetése, (tűztér oldali vegyszeres 

koromtalanítás) 

• Égőtálca kiszerelése, ellenőrzése, javítása (amennyiben ilyen elemet tartalmaz a 

kazán) 

• Égőfejek ellenőrzése , javitása, tisztítása (amennyiben ilyen elemet tartalmaz a kazán) 

• vízoldali tömörség ellenőrzése, szükség szerinti javítása, 

• égéstermék elvezetés ellenőrzése, 

• kéményhuzat ellenőrzése, mérése, 

• fordítókamra ellenőrzése , szi.ikség szerint a fordítókamra tömítés cseréje (ha tartalmaz 

a kazán ilyen elemet), 



• vegyszeres tisztítás (5 évente, ha gyártó előírja) , 

• kazánon lévő nyomás és hőmérsékletszabályozó beállítása, ellenőrzése, 

• vízállásmutatók és vízszint szabályozó elemek-szerelvények karbantartása (ha 

tartalmaz a kazán ilyen elemet), 

• kémlelő nyílások tisztítása, 

• hőcserélők ellenőrzése , szükség szerinti tisztítása (ha tartalmaz a kazán ilyen elemet), 

• beépített fűtési szivattyúk karbantartása (ha tartalmaz a kazán ilyen elemet), 

• beszabályozások elvégzése a szabályzó, vezérlő, védelmi és reteszelő rendszerekben , 

• próbaüzem végzése, előírás szerinti nyomáspróbák elvégzése, hideg és melegüzemi 

vizsgálat- NIM 11.- l/1977. (IV:6.) NIM számú rendelet Gázberendezések Müszaki 

Biztonsági Rendelkezéseiről - keretében a hő- és tüzelés-technikai mérések végzése, 

jegyzőkönyvek készítése. Üzemi vizsgálat csak az 58 kW (50000 kcal /h) értéket 

meghaladó hő teljesítményű gáz,- vagy olajfogyasztó tüzelőberendezésekre 

vonatkozik. 

2. Gázüzemű fali fűtőkazánok, átfolyós rendszerű kisteljesítményű vízmelegítők 

karbantartási feladatai: 

• gáz rendszer (vezetékek, flexibilis elemek és szerelvényeik) tömörségi ellenőrzése , 

• burkolat és hőátadó felület tisztítása, 

• fokozatkapcsaló működésének ellenőrzése és beállítása, 

• elektromos bekötések (vezetékek) ellenőrzése , szükség szerinti cseréje, 

• felerősítések ellenőrzése, szükség szerinti javítása és után húzása, 

• égőtér komplett tisztítása, 

• fúvóka ellenőrzése , tisztítása, beállítása, 

• őrláng ellenőrzése és beszabályozása, 

• termoelem tisztítása és beállítása, 

• gyújtóelektródák ellenőrzése és tisztítása, szikratávolság beállítása, 

• hőfokszabályzó működés ellenőrzése , 

• kazántest fllst és vízoldali ellenőrzése , igény szerinti tisztítása, 

• keringtető szivattyúk ellenőrzése , 

• fUstelvezető cső ellenőrzése, 

• szükséges kisjavítások elvégzése, 

• egyéb, a gépkönyvben és a karbantat1ási utasításban előírt ellenőrzés , 



• próbaüzem végzése, beszabályozás, 

• az elvégzett munka dokumentálása, 

• jegyzőkönyv készítése. 

3. Blokkrendszerű (túlnyomásos) gáz és olajégők karbantartási feladatai: 

• gáz és olaj rendszer (vezetékek és szere lvényeik) tömörségi ellenőrzése , a gyorselzáró 

szerelvénytől (kézi) a főmágnes szelep ig, 

• gáz és olajszűrő működésének ellenőrzése , szükség szerinti tisztítása, 

• szabályzó és reteszelő elemek működésének ellenőrzése, 

• biztonságtechnikai berendezések, szerelvények működésének ellenőrzése , 

• járókerék, ventillátorház és levegőjáratok komplett tisztítása, 

• keverőfej elemeinek tisztítása és átvizsgálása, 

• gyújtóelektródák, gyújtótranszformátor, gyújtóláng, lángérzékelő ellenőrzése , 

tisztítása és beállítása, 

• gáz és olajfúvóka, torlótárcsa ellenőrzése, tisztítása, beállítása, 

• olajkazán tűz- és víztéri- , valamint ftlstelvezető-rendszer tisztítása, 

• mágnes szelepek karbantartása, működésük (zárási és szabályozási értékek) ellen 

őrzése , 

• ventillátor egység és amotor csapágyának vizsgálata szükség esetén cseréje, 

• ventilátor egység tisztítása, motor tekercseinek kifúvatása, 

• vezérlő automatika működésének ellenőrzése , 

• elektromos bekötések (vezetékek) ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, 

• próbaüzem végzése, beszabályozás, 

• tüzeléstechnikai ellenőrzés és mérések készítése, 

• egyéb, a berendezés gépkönyvében előírt ellenőrzések teljesítése, 

• az elvégzett munka dokumentálása, jegyzőkönyv készítése. 

4. Atmoszférikus gázégők karbantartási feladatai: 

• gáz rendszer (vezetékek és szerelvényeik) tömörségi ellenőrzése, a gyorselzáró 

szerelvénytől (kézi) a főmágnes szelepig, 

• gázszűrő működésének ellenőrzése , szükség szerinti tisztítása, 

• szabályzó és reteszelő elemek működésének ellenőrzése , 



• 

• 

• 
• 

biztonságtechnikai berendezések, szerelvények működésének ellenőrzése, 

égőtér komplett tisztítása, portalanítása, koromtalanítása, 

égőcső kiszerelés, égőtörzsek tisztítása, 

keverőcső ellenőrzése , tisztítása, 

• gyújtóelektródák, gyújtótranszformátor, gyújtóláng, lángérzékelő ellenőrzése , 

tisztítása és beállítása, 

• 
• 

gázfúvókák, ellenőrzése , tisztítása, beállítása, 

mágnes szelepek karbantartása, müködésük (zárási és szabályozási értékek) ellen 

őrzése , 

• ventilátor egység tisztítása, a motortekercseinek kifúvatása, csapágyának vizsgálata, 

szükség esetén cseréje, 

• vezérlő automatika működésének ellenőrzése , 

• elektromos bekötések (vezetékek) ellenőrzése , szükség szerinti cseréje, 

• próbaüzem végzése, beszabályozás, 

• tüzeléstechnikai ellenőrzés és mérések készítése, 

• egyéb, a berendezés gépkönyvében előítt ellenőrzések teljesítése, 

• az elvégzett munka dokumentálása, jegyzőkönyv készítése. 

Továbbá minden gázüzemű berendezés esetén az alábbi ellenőrzéseket, megelőző 

karbantartási feladatokat is el kell végezni: 

• a berendezés gyártója által a kezelési és karbantartási utasításban, valamint a 

karbantartások (és hibaelhárítások) során a 63/2004 (IV.27.) GKM és a több 

módosítással l 0/20 lO.(lll.2.) NFGM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények 

müszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló rendelet elöírásait, a 2003. évi XLII. 

a földgázellátásról szóló törvény és a ll/2004 (11.13.) GKM rendelet müszaki

biztonsági előírásait szigorúan be kell tartani. Ugyancsak be kell tartani a mindenkor 

hatályos Európai Uniós jogszabályok, előírások és szabványok ide vonatkozó részeit 

IS. 

• a gázüzemü berendezések energiagazdálkodási szempontból előírt üzemi 

vizsgálatainak elvégzése, bizonylatolása. A vizsgálat során feltárt hiányosságak 

megszüntetése, a berendezések energiagazdálkodási szempontból gazdaságos 

üzemének biztosítása és megfelelőségének tanúsítása (20/1998. IV. 17. IKIM rendelet 

és az azt módosító 3/2000 I. 31. GM rendelet szerint). 



5. Fűtés szabályzó elemek, műszerek karbantartási feladatai: 

• műszer külső , belső tisztítása, portalanítása, 

• villamos csatlakozások, kötések ellenőrzése, utánhúzása, 

• üzemeltetői beállítások ellenőrzése, ha szükséges módosítása, 

• szervíz paraméterek ellenőrzése, 

• egység szaftveres frissítése (amennyiben lehetséges), 

• működési próba, 

• egyéb, a berendezés gépkönyvében előírt ellenőrzések elvégzése, 

• az elvégzett munka dokumentálása, jegyzőkönyv készítése. 

6. TáguJási tartályok karbantartási feladatai: 

• tat1ályok szükség szerinti tisztítása (csak ha lehetséges), 

• visszacsapó szelepek működésének ellenőrzése, szűrőinek tisztítása, 

• biztonsági szerelvények, szelepek ellenőrzése , beáll í tás a, 

• gumiharang, gumimembrán állapotának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, 

• levegő előnyomás mértékének ellenőrzése , szükség esetén pótlása, 

• vízszintszabályozás ellenőrzése (speciális tágulási tartálynál , csak ha tartalmaz ilyen 

elemet), 

• Kompresszor olajszintjének ellenőrzése, utántöltése (speciális tágulási tartálynál , csak 

ha tartalmaz ilyen elemet), 

• kompresszorok karbantartása (speciális táguJási tartálynál, csak ha tartalmaz ilyen 

elemet), 

• elektromos vezérlés, automatika ellenőrzése (speciális tágulási tartálynál , csak ha 

tartalmaz ilyen elemet), 

• villamos kötések ellenőrzése , utánhúzása (speciális tágulási tartálynál , csak ha 

tartalmaz ilyen elemet), 

• működési próba, 

• egyéb a berendezés gépkönyvében előírt ellenőrzések elvégzése. 

7. Vízlágyító berendezések karbantartási feladatai: 

• só és vegyszertartályok töltöttségi szintjének ellenőrzése , 

• külön megrendelés eseténsó-és vegyszer szállítása, 

• impulzuscsövek tisztítása, 

• szelepek karbantartása, tömítések szükség szerinti cseréje, 



• 

• 

vezérlőkészülék tisztítása, beállításának, működésének ellenőrzése (ha tartalmaz ilyen 

egységet), 

vegyszeradagolás ellenőrzése, keménységi fok mérése, eredménytől függően 

regenerálás vagy teljes töltetcsere, 

• regenerálás utáni újabb vízminőség mérése, ellenőrzése, majd fél óra folyamatos üzem 

után ismételt vízkeménység mérés, 

• mérési eredmények kazánnaplóba való rögzítése. 

8. HMV tároló és lemezes hőcserélő karbantartási feladatai: 

• tömítések ellenőrzése , szükség esetén cseréje, 

• tartály és csővezeték hőszigetelés ellenőrzése, javítása, 

• anód ellenőrzés (ha van), ha kell pótlás, 

• a tároló (lemezes hőcserélő) teljes tisztítása, vízkőlerakódás ellenőrzése , szükség 

esetén eltávolítása, majd a tartályfertőtlenítő tisztítása, átöblítése (háromévente). 

• Segédenergia nélküli szabályzák tisztítása, működésének ellenőrzése , bekalibrálása 

• Hőmérők, nyomásmérők elzáró szerelvények ellenőrzése , biztonsági szerelvények 

ellenőrzése, tömszelencék után húzása, tömítettenségek megszűntetése. 

9. Motoros szelep karbantartási feladatai: 

• szelep tömszelence ellenőrzése , zsírzása, külső tisztítása, 

• meghajtómotor tisztítás, csapágyazás kenése, futásának ellenőrzése , 

• villamos kötések ellenőrzése, után húzása, 

• működési próba, motor végállás helyzetének ellenőrzése, beállítása. 

10. Gázérzékelő berendezések karbantartási feladatai: 

• a készülék működőképességének vizsgálata, 

• a rendszer elektromos kantaktusainak ellenőrzése , szükség szerinti javítása, 

• a készülék "nulla" állapotának beállítása, 

• a regisztráló kimenetek jelszint nagyságának ellenőrzése (ha be van építve az egység), 

• l O 1/h áramlási sebességű mérőgázzal ellenőrizni kell a készülék kalibrálását, szükség 

esetén pontosítani kell , 

• meg kell vizsgálni, hogy a törlés gomb képes-e törölni a mérőgázos mérésnél 

bekövetkezett állapotot, 



• a felülvizsgálat során észlelt, hibás vagy elhasználódott alkatrészek javítása, szükség 

esetén cseréje, 

• elvégzett műszaki felülvizsgálati- , karbantartási- és javítási munkákról jegyzőkönyv 

készítése. 

ll. Kazánfelügyeleti rendszer karbantartási feladatai: 

• GSM rendszer működésének ellenőrzése (A hibák szimulálását az összes távadóról el 

kell végezni), 

• a felügyeleti rendszerbe kötött érzékelők működőképességének ellenőrzése, beállítása, 

• a kazánház időszakos felügyeletét biztosító berendezések vizsgálata. 

12. Gázkonvektorok karbantartási feladatai: 

• gázkanvektor rögzítésének, bekötésének ellenőrzése, 

• gáztömörség ellenőrzése, 

• kanvektor biztonsági berendezések működőképességének ellenőrzése, 

• égéstermék elvezetés ellenőrzése , 

• égési levegőellátás , megfelelő légutánpótlás ellenőrzése, 

• szükség esetén szénmonoxid ellenőrzése, 

• gyújtóelektróda szükség szerinti cseréje, 

• belső tisztítás (esetleg vegyszeres). 

\ 
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Megrendelés 

Szállító/ Válla lkozó 

Cégnév: 

Cím: 

Adószám: 

Kapcsolattatió: 

Tisztelt Cím! 

Megrendelés tárgya: 

Megrendeljük az alább iakban részletezetteket 

Társaság: 

Számlázási cím : 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Bankszámlaszám (HUF): 

Bankszámlaszám (EUR): 

Megrendelő 

Megrendelőszám: 

Rendelési dátum : 

Igénylő neve: 

Telefon l Fax: 

A személyes egyeztetés alapján az alább i tételeket/ szo lgáltatásokat rendeljük meg: 

Kapcsolódó (keret)szerződés száma: Nettó érték összesen: 

Fizetés módja: 

Átvétel módja: 

Szállítás i/ teljesítési cím**: 

-····· 

Megrende l ő Engedélyező 

3. számú melléklet 



Kazánok karbantartása 
Ajánlati ártáblázat 

Nagy teljesítményű kazánok 
Ütemezett karbantartás 

1\í.zl;!éstecbnik.::ü Sxolgél',at;) KF'!: 
1031 I'h:>:: . :: í·i 

16. számU minta 

r11 )/ ~·· 
~ ... 23. 

~ 



Kazánok ka rbantartása 
Ajánlati ártáblázat 

Kis te lj esítményű kazánok 
Ütemezett ka rbantartás 

T'űzeiéstc-chnibü S-;:oig";l';)Í,i) Krr 
iü3; 2;-: .. L~,· · ,. 

16. szamu minta 

~ 
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GENERALI 
2012102'132/782040 

AexoKft 

BUDAPEST 
Szentendrei utca 17 

1035 

Tárgy: Fedezetiga~lás 

A Generalí-Providencia Zrt igazolja, hogy 

Flexo Kft 
1035 BUDAPEST, Szentendrei utca 17 

Bf&Sitf»,~~4321782040 
Ogyintézö: Dányi Gabriella 
Fax: (1) 452-3505 
Telefon: (40) 200-250 
e-mail: generali@generali.hu 
KötvényS2am: 82051000000207000 
Ügyfélszám: 40917059 
t:rtesítési elm: Generali-Providencia Zrt. 
Dokumentum Kezelö Központ 
7602 Pécs, pf_: 888 

társaságunknál az alábbi érvényes biztosítási szerzödéssel rendelkezik: 

Módozat: VAGYONÖR BIZTOSITAS 
Kötvényszám: 82051000000207000 
Szerzödés kezdete: 1999.01.01. 

A biztosftásj szerzödés határozatlan idejO, díjfiZetése folyamatos. 
Dfjjal rendezve: 2013.01 .01-ig. 

Jelen igazolást az ügyfél kérésére aliitattuk ki. 

\Lo.l.UA~ ~~. 
Kozma JI.Xiit 

állománykezelő 

G11001311-ProW!ei.:ia Bizloslto Zr1 
A.dós<ám:10308024-4-44 

TOOOlTOOO ~ 

. 

-=Fu~·~~ 
Futóné Dán~i Gabriella 
Contact Cenler operátor 

G_l'~RI H PHOV llJENCiA 
~IUI.<l • 

C<J 
113nfact2 <>.~;:~~ 

~~.\lao ú13&-38 
r .. r.: 06-40-.200·250 Fax: ~-3505 

·111- 2012102432/162040 
N)'OIT1!allla: 2012.06.31 10:36:42 
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Oldalszám : 2 

Kockázatviselési szám/megnevezés : 
1 Iroda - irodaházban 

Kockázatviselésl hely : 
Budapest 
Szentendrei u. 17. 
1035 

Biztosított fedezetek : 

T0ZBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK 

Érvényes záradékek : 
KF100 KF111 Z202 Z207 

Idegen tulajdonú épület, építmény 
Önrész mértéke : 10.000 Ft 

Saját tulajdonú ipari és kereskedelmi berendezések 
ónrész mértéke : 10.000 Ft 

BETÖRÉSES LOPÁS RABLÁS 

~rvényes záradékek : 
KF100 Z302 Z320 Z321 

Saját tulajdonú ipari és kereskedelmi berendezések 
Önrész mértéke: 10.000 Ft 

MUNKAVÁLLALÓI KOLLEKTIV BALES. 

~rvényes záradékek : 
KF100 

l. változat 30 fő részére 

GeneraU-Providencia Biztosító Rt. 
A memb;er of the Generali Group 

GENERAU·PROVIDENCIA lliztositú Rt. 

Kötvényszám : 82051000000207000 
Ügyfélszám : 50313617 

Biztosítási összeg 

602.395 Ft 

1. 739. 728 Ft 

Biztosítási összeg 

1. 739. 728 Ft 

Biztosítási összeg 

1. 500. OOO Ft 

Adöszám: 1030802~·2-44 
Bankszámlaszam: Aaiffeisen Bank 12001008-00100594·00100008 

A b<ztoosftéo mertea ~(lia elót Sz.J.ozám: 66.0 



Oldalszám: 3 

GENERAIJ ·PROVIDENCIA Biztosító Rt. 

Kötvényszám : 
Ügyfélszám : 

82051000000207000 
50313617 . 

Biztosítási összeg 
Baleseti _halál biztosítási összege személyenként: 50.000.-Ft 
Baleseti rokkantság biztosítási összege személyenként: 50.000.-Ft 
Baleseti kórházi napidij biztosítási összege személyenként: 100.-Ft 
Csonttörés, csontrepedés biztosítási összege személyenként: 1.000.-Ft 

FELELÖSSÉG BIZTOSÍT ÁS 

Vonatkozó biztosrtási feltételek : 
ÁFSZ 3-0101 
BALFSZ 3-0201 
TEAFSZ 3-0202 

Érvényes záradékek : 
KF100 KF200 

Biztosítási összeg káronként 

Biztosftási összeg évente 

Kockázatviselési szám/megnevezés : 
2 Gáz-víz·villany szerelés 

Kockázatvlselési hely : 
Budapest 
Búza u. 14. 
1033 

Biztosított fedezetek : 

TÜZBIZTOSiTÁSI KOCKÁZATOK 

Érvényes záradékek : 
KF100 KF111 Z202 Z207 

Idegen tulajdonú épület, építmény 
Önrész mértéke : 1 0.000 Ft 

G~ne:m';t- P ro...,~cenc~a 81r.ositó At. 
A meMber of tr:e Ger.erali Group 

Biztosítási összeg 

1 00 . OOO. OOO Ft 

300 . OOO. OOO Ft 

Biztosítási összeg 

602. 395 Ft 

Adószam: 1030802•-2 ·~• 
Ban«sZi'om lasz;im : Raiffeisen Bank 1200 1 008_-00 1 0059" -00 1DOCOa 

A bwoal!áa mentes sz /Sa alól. Sz.J.szém: 56.0 
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Oldalszám : 4 

Saját tulajclonú ipari és kereskedelmi berendezések 
Onrész mértéke : 1 0.000 Ft 

Saját tulajdonú készletek 
ónrész mértéke : 1 0.000 Ft 

BETÖRÉSES LOPÁS RABLÁS 

Érvényes záradékok : 
KF100 Z302 Z320 Z321 

· Saját tulajdon ú ipari és kereskedelmi berendezések 
On rész mértéke : 1 0.000 A 

Saját tulajdon ú készletek 
Onrész mértéke : 1 0.000 Ft 

Ger18fali-Providencia BIZ10$itó Rt. 
A ,;,.,."ber of the Generali Group 

GENERALI • PROVJDENCJA Biztosító Rt. 

Kötvénys~ : 82051000000207000 
Úgyfélszám t 50313617 . 

Biztosftásl összeg 

1 . 014. 842 Ft 

4. 797. 831 Ft 

Biztosítási összeg 

1. 014.842 A 

4. 797. 831 Ft 

Adószám: 10308024-2-44 
Sankszámlas:zam: Raiffeisen8anl< 12001008-001 00594·00 1 00008 

A biZlcootia mertHIR illa 11161. Sz.J.sdm: 66.0 
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GENERAIJ ·PROVIDENCIA Biztosító Rt. 

Oldalszám: 5 Kötvényszám l 

Ügyfélszám : 
82051000000207000 
50313617 . 

Függelék _a biztosítási kötvényhez 

Záradékek 

KF200 
Jelen biztosítási szerződés nem fedezi számítógépes szoftver, hardver, 
beépített chip, vagy nem számítógép jellegű berendezésbeépített 
integrált áram kOr, vagy hasonló eszköz hibás dátumfelismerésével 
összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett kártérítési 
igényeket. 
Jelen záradék az 1998. augusztus 1 . után kötött valamennyi 
felelősségbiztosítási szerzódés feltételeinek szarves részét képezi. 

Budapest, 2004. augusztus 26. 

Genemli~Provideoda Siztosítö RI.. 
A mambe r ol the Gen.,. ali Group 

Generali-Providencia 
Biztosító Rt. 

Adószám: 10308024·2-44 
Bankszámlaszam: RaH!eisen Bank 12001008-00100594-00100008 

A biztoeltú mont1111 8I! illa Bl6l Sz.J.o:z:.6rn: 66.0 


