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ELŐTERJESZTÉS 
Dorog Város Képviselő-testületének 2022. július 27-i rendkívüli ülésére 

 
  

Tárgy:  „Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Dorog Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében, valamint a 2022. évi közbeszerzési tervében 

szerepeltette a Nipl Stefánia Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje. 
A beszerzés érdekében a hivatal elkészíttette az ajánlatkérési dokumentáció, majd ezt követően az 
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2022. június 25-én megindításra került. 
 
Az ajánlattételi határidő 2022. július 08. 12:00 óra volt, melyre egy cég nyújtotta be ajánlatát az alábbiak szerint: 
 

Ajánlattevő neve:  Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft. 

Székhelye: 9027 Győr, Bútorgyári út 4 

Ajánlati ár nettó Ft: 28 507 330 

 
A Közbeszerzési Munkabizottság a benyújtott ajánlatot áttanulmányozva elkészítette az 1. mellékletet képező 
Szakvéleményt és döntési javaslatot, melynek alapján a következő határozati javaslatot terjeszti T. Képviselő-
testület elé megtárgyalásra és elfogadásra: 
 

Határozati javaslat 
 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Uszoda sátor és kapcsolódó légtechnika cseréje” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 
 
1. Az eljárás eredményes. 
 
2. A nyertes ajánlattevő neve, székhelye, az értékelési szempontok szerinti ajánlata, és ajánlata 

kiválasztásának indoka: 
 

Ajánlattevő neve:  Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Kft. 

Székhelye: 9027 Győr, Bútorgyári út 4 

Ajánlati ár nettó Ft: 28 507 330 

 
      Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 
 
5. A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 
6. Az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
7. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. melléklete szerinti közbeszerzési szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Dr. Tittmann János polgármester 
 
Dorog, 2022. július 19. 
 
 
 

           Dr. Tittmann János sk. 



1. melléklet 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

/tervezet/ 

 

Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 

egyrészről 

Dorog Város Önkormányzata 

2510 Dorog, Bécsi út 71. 

Adószám: 15729741-2-11 

KSH Statisztikai számjel: 15729741-8411-321-11 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729743 

Képviseli: Dr. Tittmann János polgármester 

mint Vevő 

 

másrészről 

Név: Graboplan Sátorgyártó és Műszaki Konfekció Korlátolt Felelősségü Társaság 

Cím: 9027 Győr, Bútorgyári utca 4. 

Képviseli: Varga Tamás ügyvezető 

Levelezési cím: 9027 Győr, Bútorgyári utca 4. 

Adószám: 11611910-2-08 

Számlavezető pénzintézete: 

Számlaszáma:  

Statisztikai jelzőszáma: 11611910-1392-113-08 

Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzék száma: 08-09-007345 

mint Eladó 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek a jelen szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként kötik. 

2. A szerződés tárgya: 1 db légtartásos sátorszerkezet és a kapcsolódó légkezelő berendezés, valamint egyéb 

tartozékok (a továbbiakban: Termék) gyártása, szállítása és felszerelése a jelen szerződés 1. melléklete 

szerinti műszaki dokumentációnak megfelelően, továbbá a kapcsolódó kezelési, karbantartási oktatással-, 

terméktámogatási-, szavatossági- és jótállási szolgáltatásokkal. 

3. Határidő: 

- A szállításra, beállításra és üzembe helyezésre: a szerződéskötéstől számított 30. nap. 

- Üzemeltető, karbantartó személyzet oktatása: a teljesítési véghatáridőig egyeztetés szerinti időpontban egy 

alkalommal történik. 

- Terméktámogatás, azaz pótalkatrészek biztosítása, szerviz-szolgáltatás és telefonos ügyfélszolgálat: a 

jótállási időtartamon belül folyamatosan. 

4. Teljes körű jótállás időtartama: az átadás-átvétel sikeres lezárásától számított 36 hónap. 

5. A teljesítés helyszíne: 2510 Dorog, Iskola út 9-11. 

6. Fizetési feltételek: A vételár, mint a teljes ellenszolgáltatás:  28 507 330 Ft + ÁFA. 

A fenti ellenszolgáltatás teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező Termék ellenértékét 

és a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szolgáltatás ellenszolgáltatását, így különösen az 

előállítási, beszerzési költségeket, valamennyi adót, vámot és más közterhet, a vonatkozó felmérési, 

kezelési, csomagolási, rakodási, szállítási, kicsomagolási, helyszíni felállítási, minőség-ellenőrzési, 

biztosítási, beszerelési, oktatási, terméktámogatási, szavatossági, jótállási szolgáltatások költségeit, a 

kapcsolódó megfelelőség igazolási-, jótállási-, karbantartási-, használati- és egyéb dokumentumok 

költségét, munkabéreket, azok járulékait, alvállalkozói és beszállítói díjakat, költségeket, továbbá a 

hatósági jelzések költségeit és valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely 

a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. A vételár tartalmazza mindazon költségeket, 

amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár 

jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. A vételár rögzített ár, a szerződés teljesítése alatt 

nem módosítható. A fentieknek megfelelően Eladó a vételáron túlmenően semmilyen jogcímen nem 

jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

7. A szerződéskötés, számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

8. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla 

és mellékletei hiánytalan beérkezése.  Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a 

szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  A szerződésszerű és a 



jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. A 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (6) bekezdése is alkalmazásra kerül. 

9. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak. 

10. Előleg igénylésére nincs lehetőség. Az ellenszolgáltatás megfizetése a leszállított Termékre számla 

ellenében, a sikeres átadás-átvétel lezárását követően lehetséges.  

11. Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le a 

Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a csomag tartalmát. Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában, 

írásban nyilatkozik, hogy valamennyi általa szállított Termék új, vagyis nem használt.  

12. A leszállított Termék átadás-átvételének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie, olyan módon, 

hogy a szállítás felek által előre egyeztetett napján - lehetőleg reggeli órákban történő kezdéssel - az Eladó 

által biztosított vezető szerelő irányításával Vevő által biztosított, az Eladóval egyeztetett létszámú 

segédszemélyzet összeállítja a sátort, míg a kapcsolódó légkezelő berendezést az Eladó által biztosított 

szakszemélyzet a helyszínen beállítja, üzembe helyezi és összeköti az összeállított sátorral, valamint a 

felfújt sátorba a meglévő világítást felszereli. 

13. Eladó személyzete a Vevő által biztosított személyzet számára az összeállított és működő gépészettel 

üzemelő sátor felállításának helyszínén megtartja a használati és karbantartási oktatást, melyről oktatási 

jegyzőkönyvet vesznek fel, feltüntetve az oktatás helyét, időpontját, a résztvevőket név szerint és az oktatás 

tartalmát.     

14. A Termék, valamint a magyar nyelvű használati útmutató, továbbá a jótállás és szavatossági igények 

érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges 

hiányokat a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyzi. A Szállítólevélre fel kell jegyezni a Termékben 

szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is. 

15. Az átadás-átvétel során Megrendelő a leszállított termékek rendeltetésszerű működését és használhatóságát 

kipróbálja. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a termék hibátlan, az biztonságosan, rendeltetésszerűen és 

hiba, hiányosság nélkül működik, rendelkezik a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás 

közbeszerzési műszaki dokumentumaiban rögzített paraméterekkel és tulajdonságokkal, továbbá 

megtörténik a termék üzemeltetésének, karbantartásának a sikeres oktatása és fentieket Vevő átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben írásban elismeri. Ha az átadás-átvétel részben, vagy egészben sikertelen, úgy Vevő a hibás 

terméket nem veszi át és Eladó haladéktalanul gondoskodik a javításról, szükség esetén a  cseréről azzal, 

hogy a sátor szerkezet anyaghibáit kötelezően cserével kell orvosolni és a csere termék, valamint a 

technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó termékek vonatkozásában az átadás-átvétel újból kezdődik. 

Sikeres felállítás és egyeztetett időtartamú próbaüzem esetén a felek viselik a saját költségüket. A sikertelen 

próbaüzem költségeit és az ezzel kapcsolatos késedelem jogkövetkezményeit Eladó viseli. 

16. A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns): 

EK megfelelőségi nyilatkozat, takarítási-, üzemeltetési- és karbantartási utasítás magyar nyelven, a rendelt 

típusra vonatkozóan, elektronikus formában is, jótállási jegy. 

17. Amennyiben az Eladó a teljesítés hibáját nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, 

független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat 

igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül 

megtörténik. 

18. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út 

igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. 

A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerhetik el. A vizsgálat költségeit 

a hibáért felelős fél, vagy amennyiben a hibát a vizsgálat nem mutatja ki, úgy a Vevő viseli. Eladó hibás 

teljesítése esetén, ha az olyan okból következik be, amelyért felelős, a hibátlan teljesítésig a késedelemre 

előírt kötbér megfizetésére köteles, a Ptk. 6:186. § alapján. 

19. A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át. 

20. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

21. Az Eladónak a szerződésben meghatározott Terméket kompletten, olyan működőképes tartozék-

összeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja. A 

Termék és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó 

kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges 

kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély 

a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásáig az Eladót terheli. 

22. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig 

marad érvényben. 

23. Projekttársaság létrehozásának lehetősége kizárt. 



24. A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy 

hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során 

fokozott gondossággal jár el. 

25. Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 

teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az 

értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli. 

26. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

(tértivevényes postai, vagy személyesen kézbesített levélben, e-mailen, telefaxon) kell történnie. Ezen 

értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

27. Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a 

sajátjáért. 

28. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve 

a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat. 

29. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal a Termék használhatóságára, 

illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék 

biztonságos és alkalmas a rendeltetésszerű használatra, továbbá harmadik személynek nincs olyan joga a 

Termékre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná. 

30. Jótállási, szavatossági hiba bejelentéstől számítva a helyszíni kiszállásnak és az érdemi hibajavítás 

megkezdésének határideje: 3 munkanap.  

31. A jótállási, szavatossági időszak alatti meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől számított 

30. pont szerinti határidőn belül a Termék javítását megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb időn belül 

befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméket ezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a Vevő a 

késedelem időszakára késedelmi kötbérre jogosult. 

32. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél 

jogszabály, illetve a jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

33. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az 

Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza. 

34. Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, ha az olyan okból 

következik be, amelyért felelős, (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen 

rendelkezik a közbeszerzési dokumentumokban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban 

meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési 

alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet a Ptk. 

6:186. § alapján, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa. Az adott napi késedelmi kötbér 

fizetésének határideje az adott késedelmes napot követő naptári nap. 

35. A teljesítési véghatáridőt követő 30 napon túli késedelem esetén, amennyiben azért Eladó felelős, úgy 

Vevőnek jogában áll az adott terméket és az azzal technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó 

termékeket máshonnan beszerezni és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben 

érvényesíteni, továbbá az adott termék és az azzal technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó termékek 

nettó vételárának 10%-át meghiúsulási kötbérként érvényesíteni, melynek fizetési határideje az 

elmulasztott véghatáridőtől számított 31. nap. 

36. Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás 

ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult - Eladó 

költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit 

érvényesíteni. 

37. Abban az esetben, ha Eladó a szavatosság, jótállás alá eső hibák javításával késlekedik, a Vevőnek a 

szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését 

követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 

38. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem 

kizárólagosan, az alábbiakat, amennyiben azok Magyarországon történnek és a jelen szerződés teljesítésére 

lényeges és jelentős a hatásuk: 

a. akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, 

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

b. nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó 

ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 

tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

c. lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

d. zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki 

e. természeti katasztrófa. 



39. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban e-mailen, vagy faxon) értesíteni a 

másik felet és közölni vele az esemény körülményeit, okát és várható időtartamát. Ebben az esetben a 

vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

40. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

41. A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján, előzetesen és 

írásban lehet módosítani. 

42. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy 

érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben fennmarad, kivéve, ha ezen rész nélkül a felek 

a szerződést nem kötötték volna meg. 

43. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben 

foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik. 

44. Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

45. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. 

A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a Vevő székhelye szerinti 

bíróságok illetékességét kötik ki. 

46. Kapcsolattartó Vevő részéről: 

név: Dr, Tittmann János polgármester 

cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81 

telefonszám: +36 33 431-299 

fax: +36 33 431 377 

e-mail:  varoshaza@dorog.hu 

47. Kapcsolattartó Eladó részéről: 

név: 

cím: 

telefon: 

fax, 

e-mail: 

(kitöltendő) 

48. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési 

eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy 

részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

49. Eladó köteles tűrni a Vevő, illetőleg a jogszabályban meghatározott szervek és személyek helyszíni, 

illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles, Vevő előzetes, írásos hozzájárulása 

nélkül a projekttel kapcsolatban nem végez sajtó kommunikációt, részt vesz szükség szerint a projekt 

megbeszéléseken, adatot, iratot szolgáltat, biztosítja a fizikai eszközökhöz való hozzáférést a kifizetési 

kérelemhez és a projekt előre haladási jelentéshez, illetőleg egyéb, a Vevő, vagy fenti szervezetek által 

igényelt esetekben és módon. 

50. Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott 

nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen. 

51. Eladó 

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

52. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és az 51. pont szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

53. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 

teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 



a)  Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b)  Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

54. Az 53. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

55. Eladó a jelen szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés alajául szolgáló közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

56. Eladó a jelen szerződés szerinti teljesítéshez a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban 

az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban 

bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben 

és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 

bemutatott szakembert. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Eladó e 

szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

57. Eladó a jelen szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely 

részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Vevőt 

tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 

58. Eladó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó köteles Vevőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni arról, ha 

már nem minősül átlátható szervezetnek, ebben az esetben Vevő a jelen szerződéstől annak teljesítése 

megkezdése előtt elállhat, a teljesítés megkezdése után azt azonnali hatállyal felmondhatja. 

59. Alulírott felek képviselői a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

Dorog, 2022. … 

 

Dorog Város Önkormányzat 

Vevő 

Eladó 

 

Dorog, 2022. … Pénzügyi ellenjegyző:   

  



1. melléklet 

 

1 db légtartásos sátorszerkezet és a kapcsolódó légkezelő berendezés, valamint egyéb tartozékok gyártása, 

szállítása és felszerelése az alábbi műszaki adatokkal: 

Méretek: 

Hosszúság: 45,7 m 

Szélesség: 27,7 m 

Magasság: 8,5 m 

Tervezés: 

Egyedi geometriájú héjszerkezetek felületének formakeresése, térbeli modell elkészítése, 

szabási elemek elkészítése, membrán- és rögzítőelem gyártmánytervezés, ponyva 

hajtogatási- csomagolási terv szerelési technológia alapján. 

Szerelési terv kidolgozása helyszíni adottságokhoz megfelelően. 

Beton alapok tervezéséhez és kivitelezéséhez adatszolgáltatás 

Héjazat, hőszigetelés: 

Túlnyomásos szerkezet, 2/3 íven 2 rétegű héjalással. A membrán héjak közötti hőszigetelést 

200 mm-es légrés biztosítja. A külső héjon elhelyezett szelepek kinyitásával a két héj közti 

légrés csökkenthető, mely segíti a hó leolvadását. A héjszerkezet legmagasabb részén nincs 

dupla héjazat, mely szintén a hó leolvasztását segíti. 

Hőátbocsátási érték: 

K= 2,9 W/m2K oldal 

K= 5,8 W/m2K tető 

ƩK= 3,87 W/m2K 

Ponyvaanyagok minőségi jellemzői, melyeknek a beépített anyagoknak meg kell 

felelni: 

Teherhordó külső héj: 

min. 900 g/m2 súlyú, két oldalon PVC-vel kent, fényáteresztő, UV álló, nagy 

szakítószilárdságú műszaki textíl, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Szín: tervezői 

egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 

Szakítószilárdság: lánc min: 4200 N/5 cm 

 vetülék min.4000 N/5 cm 

Továbbszakító szilárdság: lánc min: 550 N/5 cm 

 vetülék min.:520 N/5 cm 

Hőmérséklettűrés: -30 - + 70 °C 

Tűzállóság: MSZ EN 13501-1 B-s2,d0, nehezen éghető, mérsékelt 

füstképződésű, nem égve csepegő 

Hőszigetelő belső héj: 

min. 550 g/m2 súlyú, két oldalon PVC-vel kent, fényáteresztő, UV álló, nagy 

szakítószilárdságú műszaki textíl, gombásodásgátló adalékkal kezelt. Szín: fehér 

Szakítószilárdság: lánc min: 2500 N/5 cm 

 vetülék min.2000 N/5 cm 

Továbbszakító szilárdság: lánc min: 250 N/5 cm 

 vetülék min.:200 N/5 cm 

Hőmérséklettűrés: -30 - + 70 °C 

Tűzállóság: MSZ EN 13501-1 B-s2,d0, nehezen éghető, mérsékelt 

füstképződésű, nem égve csepegő 

Membránszerkezet gyártása: 

NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés)-ben előírt gyártásellenőrzésre vonatkozó 

követelményeknek megfelelően, ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszerben gyártott, 

előfeszítési megoldást biztosító, anyagvizsgáló laboratóriumban elvégzett alapanyag- és 

hegesztési varrat tesztekkel ellátott, élettartama alatt elszenvedett nyúlását kompenzálni 

képes, kezelésmentes, utánfeszítést nem igénylő rögzítéssel ellátott, CAD/CAM plotterszabászgéppel felszabott 

panelekből nagyfrekvenciás hegesztési technológiával gyártott 

membránszerkezet. 

Héjazat részei: 

Légtartásos sátor fő szegmens 3 db, melyek lapkás fűzéssel illeszkednek 

Nyaktagok:1.db a zsilipes bejárathoz 

Légcsatorna: alsó befújáshoz 

Peremrögzítés: 

Meglévő acél J-kampók és L-acél felhasználásával 



Nyaktagoknál horganyzott acélkábel feszítőkkel 

A membránszerkezet 3 db-ból áll, melyek kéderes peremmel, a kéderezés mellett pedig 

lyukasztással vannak ellátva. A membrán elemek dupla lapkás fűzéssel vannak 

összekapcsolva. A sátorbelső felőli lapka rozsdamentes acél behegesztett csavarokkal, a 

külső lapka aluminium,, fehérre festett 

Légkezelő berendezés: 

A fűtést-nyomástartást Omnia Thermoair TVP 25/SP típusú egyedi kialakítású légkezelő 

berendezés biztosítja a funkcióhoz szükséges ventillátorral, és hőcserélővel, valamint az 

üzemeltetéshez szükséges villamos kapcsolószekrénnyel. 

Vészüzem tartozékai: diesel vagy benzin üzemű, automatikus indítású tartalék 

vészventillátor, amely áramkimaradás vagy a főgép karbantartása esetén biztosítja a sátor 

fenntartását. 

A légkezelő rendszer automatizált hőfokszabályozást biztosít, a zsalu állítása kézi 

üzemmódban történik. 

A berendezés a meglévő kazánházban kerül elhelyezésre. 

A légkezelő által biztosított hőmérsékletkülönbség: ∆T  45 oC 

A légkezelő teljesítménye: kb. 373 kW 

Világítás: 

A direkt megvilágítást ajánlatkérőnél már meglévő a héjszerkezetre függesztett 28 db 250 W fémhalogén lámpák 

biztosítják, melyek főkapcsolóról igény szerint szakaszolhatók. 

Várható megvilágítási érték: kb. 200-250 Lux 

Bejáratok: 

1 db meglévő zsilipes rendszerű személybejárat mindkét oldalról könnyen nyitható ajtókkal. 

Belméret: 0,9 x 2,1 x 1,5 m. 

2 db vészkijárat a héjszerkezet anyagából kialakítva, kerület mentén erősítve. 

Használatkor felvágható, majd a tartaléklap beépíthető. 

Belméret: 1,2 x 2,1 m. 

Statikai méretezési kritériumok: 

Hóteher: 0,25 kN/m2 

Szélteher: 103 km/h 

További műszaki paraméterek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


