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Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Köszönettel vettem megkeresésüket az árajánlatkéréssel kapcsolatban. 

Kérésüknek megfelelően az alábbi ajánlatot adom az Általános Iskola, 2455Beloiannisz, 

Rákóczi u. 28.közoktatási létesítmény és a 2455 Beloiannisz, Petőfi utca 1.köznevelési 

létesítmény, oktatás –nevelés  

ROBBANÁSVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA. 

 

. MŰSZAKI TARTALOM:  

 Patzelt Miklós EV. (címe: 2440 Százhalombatta, Ilonka utca 38. továbbiakban: Vállalkozó) 

vállalja, hogy elkészíti a  Általános Iskola, 2455Beloiannisz, Rákóczi u. 28.közoktatási 

létesítmény és a 2455 Beloiannisz, Petőfi utca 1.köznevelési létesítmény, oktatás –nevelés  

robbanásvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítását. 

   

AZ AJÁNLAT TERJEDELME:  

 

2.1 A Vállalkozó a a megbízó fent nevezett létesítményeire elkészíti/elvégzi az 

alábbiakban felsoroltakat:  

 

1. Kibocsátó források meghatározása 

2. Kibocsátás fokozatának meghatározása 

3. Zóna típusának meghatározása 

            4.        Kialakulható zónákban elhelyezett elektromos berendezések nem minősítése 

 

A Vállalkozó elvégzi a fent nevezett technológiai hely robbanásbiztonság-technikához 

tartozó feladatait, megrendelés esetén a szerződéskötés időpontjában érvényes jogszabályok 

és szabványok alapján.  

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZREMŰKÖDÉSI IGÉNYEK:  

Az 1 pontban vállalt feladat 2. pontban részletezett mélységű elvégzéséhez Vállalkozó 

az alábbi adatokat igényli a Megbízótól elektronikus formában (.doc, .xls, dwg), azokban az 

esetekben, ahol ez nem lehetséges papír alapon:  

- létesítmény helyszínrajzát,  

-  a készülék- és csőelrendezési terveket, izometriákat,  

-  az adott technológiai leírása (csak rövid ismertetés, robbanásbiztonság-technikával 

releváns adatokkal),  

- az adott területről fényképfelvétel készítése (csak engedélyezett képek és csak a 
robbanásbiztonság-technikához releváns fényképek, melyek a Robbanásvédelmi 

Dokumentáció részét fogja képezni),  

Megbízó pontos listát ad, hogy a robbanásveszélyes anyagok közül, mely anyagokat, hol és 

milyen eszközökben tárol vagy tölt, biztonsági adatlapokkal, vagy bevizsgálási 

jegyzőkönyvekkel együtt  

 

. VÁLLALÁSI DÍJ:  300 000 Ft 
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Robbanásvédelmi dokumentáció elkészítése  

 

50 000Ft  

 

 

A jelenlegi állapotról építészeti rajz, metszet készítése 

 

35 000Ft 

 

 

VÁLLALÁSI HATÁRIDŐ: 31 nap 

Opció:  

Vállalkozó az előszállítás jogát fenntartja. Vállalkozó a jelen ajánlat tárgyát képező 

végleges dokumentáció két sokszorosított példányát magyar nyelven, és két példányát 

elektronikus adathordozón (pdf formátum) a 2. pont szerinti tartalommal Megbízó telephelyén 

közvetlen átadással szolgáltatja. z átvételkor a Megbízó teljesítési igazolást ad a Vállalkozó 

részé 

 

 FIZETÉSI FELTÉTELEK:  

 

A Vállalkozó jogosult a teljesítéssel egyidejűleg a számla benyújtására. A számlához 

csatolja a Megbízó által adott teljesítési igazolást.  

Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét Megbízó a kézhezvételtől számított 30 

napon belül átutalja a Vállalkozó MKB banknál vezetett 10300002-10710794-49020015 

számú számlájára.  

Az átutalások késedelmes teljesítése esetén Megbízó a jegybanki alapkamat + 5% 

késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.  

 

EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK  

 

Megrendelés esetén  

A szerződő Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással 

kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden 

információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli 

hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy 

tudomására. A Megbízó és a Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen 

szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

 

Ajánlatunkat 30 napig tartjuk fenn.  

 

 

  Tisztelettel: 

Patzelt Miklós   

tűzvédelmi szakmérnök 

      Oklevélszám:   SZML-38/08 

      robbanásvédelmi műszaki vezető, tervező 

      Oklevélszám:   BME 11-001-117/2013 

 

 

Kelt: Százhalombatta, 2019 1 11 
 


