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1.  Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):  
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: +36-27/510-107 

E-mail: info@vacholding.hu 

 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. 
közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy 
az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja a pályázók 
rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Tárgya: „Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása”. 
 
 
Nyertes pályázó feladata: megbízási szerződés keretében a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
a Váci Városfejlesztő Kft. és a vele egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági 
társaságok (Váci Sport Nonprofit Kft., Váci Távhő Kft., Váci Városimázs Kft., Váci 
Hulladékgazdálkodási Kft.) részére tűz- és munkavédelmi feladatok teljes körű ellátása.  
Pályáztató lehetőséget biztosít helyszíni bejárásra előzetes telefonos egyeztetés követően 
(Borzákné Kis Eszter 06-30/768-2637) 
 
Tűzvédelemi szaktevékenység feladatai 

• A tűzvédelmi szabályzat szakszerű elkészítése, naprakészen tartása. 

• A tűzriadó terv szakszerű elkészítése, naprakészen tartása. Az érintetteknél a tűzriadó gyakorlatok 

évenkénti megszervezése, lebonyolítása. 

• A tűzvédelmi oktatás rendjének és tematikájának, tartalmi követelményeinek, személyi, tárgyi és 

szervezési feltételeinek, időtartamának a kidolgozása, illetve az éves ismétlődő oktatás megtartása. Új 

belépő esetén a tűzvédelmi oktatást tematika szerint — a közvetlen munkahelyi vezető végzi, 

dokumentálja. 

• A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök, dolgozók továbbképzési kötelezettségének 

teljesítése, szakvizsgáztatása és nyilvántartásuk vezetése. 

• Kidolgozza a létesítmény területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásos 

feltételeit, szükség szerint előzetesen véleményezi az engedélyeket. 

• A létesítményben keletkezett tűzesetekről tűzkárstatisztikai nyilvántartást vezet. 

• A gazdálkodó szervezet szakembereivel részt vesz a létesítmény területén keletkezett tűzesetek 

körülményeinek feltárásában, segíti a hatóság tűzvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, a tűzvédelmi szabályzat előírásainak 

pontosítását. 

• Kapcsolatot tart azt illetékes, valamint a működési terület szerinti hivatásos és az illetékes 

tűzvédelmi hatóság munkatársaival. 

• Részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek, valamint a tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken, 

segíti a munkájukat, felkészíti a létesítményt a tűzvédelmi ellenőrzésre. 

• Elkészíti a felügyeleti szerv által meghatározott jelentéseket és adatszolgáltatásokat. 

• Kezdeményezi és előkészíti a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységek bejelentését, úgyszintén a 

tűzoltás, mentés feltételeiben tervezett vagy bekövetkezett változások bejelentését. 

• Beruházások során felkérés esetén figyelemmel kíséri (építmény létesítése, Új technológia stb.) a 

tűzvédelmi szempontok érvényesítését (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, átadás-átvétel 

stb.) 

• A létesítmények tűzvédelmi viszonyainak havi bejárással történő ellenőrzése, így vizsgálva a 

tűzmegelőzést, és a tűzkárok elhárítása feltételeinek megteremtését, illetve fenntartását. 

Tapasztalatokat dokumentálva. 

• Figyelemmel kíséri a létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések meglétét, 

üzemképességük fenntartását, az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő 

elvégzését, a hiányosságok megszüntetését. 

• Tűzvédelmi Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon 

követése. 

• Villámvédelmi Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon 

követése. 

• Beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon 

követése, karbantartási napló megfelelő vezetésének ellenőrzése. 

• Tűzoltó vízforrás felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon követése. 

• Kézi tűzoltó készülék felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon követése. 

• A létesítmények területén elvégzi a készenlétben tartott tűzoltó készülékek negyedévenkénti 

üzemeltetői ellenőrzését, észrevételeit a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja.  

• Tűzvédelmi iratok készítése, nyilvántartások vezetése, a tűzvédelmi iratkezelés. 

• Évente a Kft-k részéről megbízottakkal a tűzvédelmi feladatok, határidők, intézkedési tervek 

egyeztetése.  

 

Munkavédelmi szaktevékenység feladatai 

• Szükség esetén a Munkavédelmi szabályzat elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Munkahelyi Kockázatértékelés szakszerű elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Kémiai kockázatértékelés szakszerű elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Tevékenységtől függően a Biológiai kockázatértékelés szakszerű elkészítése, évenkénti 

felülvizsgálata. 
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• Orvosi vizsgálatok belső rendjének meghatározása. E feladat során együttműködés a foglalkozás- 

egészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel.  

• Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása. E feladat során együttműködés a 

munkáltató vezetőjével, illetve a foglalkozás- egészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel. 

• Részvétel a munkahely, egyéni védőeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében, közvetlen 

veszély, illetve munkabaleset esetén. 

• A munkabalesetek kivizsgálása, illetve a munkabaleseti jegyzőkönyv készítése, meghallgatási 

jegyzőkönyvek felvétele. 

• Munkabalesetek éves nyilvántartásának vezetése.  

• A munkavédelmi oktatás rendjének és tematikájának, tartalmi követelményeinek, személyi, tárgyi és 

szervezési feltételeinek, időtartamának a kidolgozása, illetve az éves ismétlődő oktatás megtartása. Új 

belépő esetén a munkavédelmi oktatást tematika szerint — a közvetlen munkahelyi vezető végzi, 

dokumentálja. 

• Segítség nyújtás a munkavédelmi képviselők választásának megszervezésében. A megválasztott 

munkavédelmi képviselők oktatásának, felkészítésének megtartása. 

• Hatósági ellenőrzés során történő kötelezés (iratbemutatás, szóbeli egyeztetés) a megrendelő 

érdekképviselete. 

• Havonta történő munkavédelmi szemlék keretében a hatályos jogszabályokban foglaltak 

végrehajtásának ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése. 

• A működési területen felmerült szabálytalanságok észrevételezése a munkáltatónál, munkavállalónál, 

javaslattétel az esetleges szankciókról, illetve a hiányosságok megszüntetésének, elhárításának 

módjáról a munkáltató vezetője számára. 

• Veszélyesnek minősülő gép-, berendezés üzembe helyezése, üzembe helyezéséhez szükséges 

előzetes munkavédelmi szempontú felülvizsgálat elkészítése. 

• Veszélyesnek minősülő gép-, berendezés biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésének ellenőrzése, 

határidejének nyomon követése. 

• Emelőgépnek minősülő berendezés biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésének ellenőrzése, 

határidejének nyomon követése. 

• Segítségnyújtás az elsősegélynyújtó hely szakmai, tárgyi személyi feltételeinek a kialakításában. 

• Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatok érvényességének követése, segítség elvégeztetésének 

szervezésében. 

• Évente a Kft-k részéről megbízottakkal a munkavédelmi feladatok, határidők, intézkedési tervek 

egyeztetése.  

 

Tűzvédelemhez kapcsolódó felülvizsgálatok és beszerzések  

• Tűzoltó készülékek beszerzése 

• Tűzoltó készülékek felülvizsgálata 

• Tűzcsapok felülvizsgálata (fali, földfeletti) 

• Tűzcsap felszerelések beszerzése 
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• Tűz- és Munkavédelmi táblák feliratok 

 

Társaságokra vonatkozó adatok: 

• Váci Városfejlesztő Kft. – telephelyei 
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
2600 Vác, Deákvári fasor 2. 
2600 Vác, Mélygarázs, Piactér 
Dolgozók száma: 84 fő 

 

• Váci Sport Nonprofit Kft. – telephelyei 
2600 Vác, Bán Márton utca 3. 
2600 Vác, Ady Endre sétány 16.  
2600 Vác, Stadion utca 2. 
Dolgozók száma: 28 fő 

 

• Váci Távhő Kft. – telephelyei 
2600 Vác Zrinyi u.9 
2600 Vác, Vásár u 4. 
Dolgozók száma: 26 fő 

 

• Váci Városimázs Kft.– telephelyei 
2600 Vác, Kossuth utca 21. 
Dolgozók száma: 7 fő 

 

• Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 
2600 Vác, Deákvári fasor 2. 
2600 Vác, Zrínyi u. 9. 
Dolgozók száma:  29 fő 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 

eljárást lefolytatják: 

 
Megbízási szerződés  

 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Szerződés időtartama: 12 hónap. Felek a megbízási szerződést az aláírását követő 12 hónapra 
kötik.  
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Pályáztató előleget nem biztosít.  
Pályázó az ellenszolgáltatás összegéről jogosult számlát kiállítani, valamint a teljesítési igazolás 
mindkét fél által aláírva. 

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 30 napon belül.  
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Pályáztató a Ptk. (6:155. §) szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles 
fizetési késedelme esetén. 

A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést Pályáztató saját forrásból biztosítja. 

   

8. Annak meghatározása, hogy a pályázó tehet-e többváltozatú (alternatív) pályázatot, 
valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása: 

Pályáztató a többváltozatú (alternatív) pályázatot kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat 
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 
 
9. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok: 
 
A 4. pontban leírt feladatok teljes körű ellátására vonatkozóan munkavédelem és tűzvédelem 
bontásban tagvállalatonként kérem megadni a havi nettó ellenszolgáltatást az 1. sz. a.) b.) c.) 
melléklet kitöltésével. 

1.sz.a) melléklet 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK 

Sorszám Munkálat megnevezése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 

Tűzoltó készülékek „Éves – Alapkarbantartása” 
ellenőrzési díja db   

Az ellenőrzési díj tartalmazza a felhasznált matrica (ellenőrzési jegy, valamint hologram matrica, plomba) árát 
is! Az ellenőrzési díj mennyiségtől, típustól és töltet tömegtől függetlenül egységes. 

2. 

Tűzoltó készülékek Középkarbantartása (5 és 
15. év) javítási díja Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

3. 

Tűzoltó készülékek Teljes körű karbantartása-
nyomáspróba (10. év) javítási díja Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

CO2 oltó (2 kg) tűzoltó készülék  db   

CO2 oltó (5 kg) tűzoltó készülék  db   

4. 

Új tűzoltó készülékek értékesítése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

CO2 oltó (2 kg) tűzoltó készülék  db   
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CO2 oltó (5 kg) tűzoltó készülék  db   

Rezsióradíj nem kerül felszámításra, valamint nyilvántartási-, ellenőrzési napló vezetésének díja ne kerül 
felszámításra 

Összesen     Ft+ÁFA 

 
1.sz.b) melléklet 

 

TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK 

Sorszám Munkálat megnevezése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 

Föld alatti tűzcsap és szerelvényeinek „féléves 
- éves” ellenőrzési díja db   

Föld feletti tűzcsap és szerelvényeinek „féléves 
- éves” ellenőrzési díja db   

Fali tűzcsap és szerelvényeinek „féléves - éves” 
ellenőrzési díja db   

Az ellenőrzési díj tartalmazza a felhasznált matrica (ellenőrzési jegy, plomba) árát, valamint a 
statikus és dinamikus víznyomásmérést is!  

Tűzoltó víztározó medence „féléves” 
ellenőrzési díja db   

Tűzoltó víztározó medence „5 éves” 
ellenőrzési, karbantartási díja db   

2. 

Tűzcsapszerelvények „5 éves” karbantartási, nyomáspróba díja 

Tűzoltó nyomástömlő db   

Állványcső db   

Rezsióradíj nem kerül felszámításra, valamint nyilvántartási-, ellenőrzési napló vezetésének díja ne 
kerül felszámításra 

Összesen     Ft+ÁFA 

 
1.sz.c) melléklet 

 

Sorszám Megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 
egység Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 
Tűzoltó készülék tartó, 2 kg porral 
oltóhoz  1 db   

2. 
Tűzoltó készülék tartó, 6 kg porral 
oltóhoz  1 db   

3. 
Tűzoltó készülék tartó, 12 kg porral 
oltóhoz  1 db   

4. 
Tűzoltó készülék tartó, 2 kg CO2 
oltóhoz  1 db   

5. 
Tűzoltó készülék tartó, 5 kg CO2 
oltóhoz  1 db   

6. Tűzoltó készülék tartó fali doboz 1 db   

7. 
Tűzoltó készülék jelző tábla 
utánvilágító 1 db   

8. Tűzcsap jelző tábla utánvilágító 1 db   
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9. Öntapadós tűzcsap felirat 1 db   

10. Tűzoltó tömlő B75, 20 méter, szerelt 1 db   

11. Tűzoltó tömlő C52, 20 méter, szerelt 1 db   

12. Tűzoltó tömlő D25, 30 méter, szerelt 1 db   

13. Tűzoltó tömlő E38, 30 méter, szerelt 1 db   

14. Sugárcső 52 mm 1 db   

15. Sugárcső 25 mm 1 db   

16. Sugárcső 38 mm 1 db   

17. Föld alatti tűzcsapkulcs 1 db   

18. Földfeletti tűzcsapkulcs 1 db   

19. Beltéri tűzcsapszekrény 1 db   

20. Tűzcsap vízhozammérés 1 db   

21. Áttét kapocs 75-52 1 db   

Összesen       Ft+ÁFA 

 
 
Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!  
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10. Alkalmassági kritériumok, kizáró okok: 
Az eljárásban az lehet pályázó, alvállalkozó, aki(nek):  

1. A pályázat benyújtás időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé köztartozással nem 
rendelkezik, illetve akinek az ajánlattétel időpontjában nincs adó, vagy bármilyen jellegű 
lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 
(kizáró ok) 

2. A feladat ellátásához megfelelő számú és végzettségű alkalmazottal rendelkezik 
 

Az előzőekben meghatározott alkalmasságot a következőképpen kell bizonyítani: 

a) A pályázó csatolja pályázatába a feladat elvégzésében résztvevő alkalmazottak szakmai 
végzettségét igazoló bizonyítvány egyszerű másolatát. 
 

b) A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs, és – a nyertessége esetén – a szerződés 
aláírásának időpontjában sem lesz adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy 
nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 

 

c) az elmúlt évben végzett tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos 
referenciák felsorolása (A nyilatkozat tartalmazza a megrendelő nevét, címét 
elérhetőségét, a teljesítés idejét, ellenszolgáltatás nettó összegét) 

 
A megkövetelt igazolási mód: 

1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá (2. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, mint a jelen 
pályázati felhívás megküldése. 

 
2. A pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával 

egyező tevékenységből származó árbevételéről (szerződés tárgya, a teljesítés időtartama, a 
szerződő partner neve, annak elérhetősége, a szerződés nettó összege) (3. sz. melléklet).  

11. Pályázati határidő: 

2021. április 23. 13:00 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 
12. A pályázat benyújtásának címe: 

 Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Beszerzési részleg   

 
13. A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
2021. április 23. 13:00 óra. 

 Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői (cégjegyzésre jogosultak vagy 
 meghatalmazással rendelkezők). 
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14. Kiegészítő tájékoztatás: 

1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, 
legkésőbb a pályázati határidő lejártának napját megelőző 5. munkanapon 11:00 óráig 
bkis.eszter@vacholding.hu e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott 
formában. 

 

2. A kérdések 3 munkanapon belül, de legkésőbb a pályázati határidő lejártának napját 
megelőző munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt kérdések a 
kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon. A kiegészítő tájékoztatások figyelemmel kísérése Pályázó felelőssége. 

 
3. A pályáztató a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott 

válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül valamennyi pályázó részére 
egyidejűleg megküldi. 
 

4. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és 
időpontig fogadja a Pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott 
kérdéseket nem köteles a Pályáztató megválaszolni. 

  

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a pályázatok bontásától számítva. 
 
16. Az eredmény közlésének módja: 
 
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét 
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően 
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés. 
 

17. Egyéb információk: 

1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban korábban 
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás során 
pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. Formai előírások:  

•  a pályázatot Pályázóknak a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania: a 
pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a 
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre 
jogosultnak alá kell írni) továbbá 1 db az aláírt példányról készített szkennelt példányt 
kell mellékelni elektronikus eszközön (pl. CD, pendrive). 

• a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – „Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása”, valamint: 
„Csak a versenyeztetési eljárás során, 2021. április 23. 13:00 órakor bontható fel!” 
megjelölést kérjük feltüntetni! Az e jelölések nélküli borítékok felbontásából eredő 
kockázat Pályázót terheli.  

• A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy 

mailto:bkis.eszter@vacholding.hu
http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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pályázataikat lehetőség szerint 9:00-15:00 óra között adják le, a pályázati határidő 
lejártának napján 9:00-11:00 óráig!) A postán feladott pályázatokat a Pályáztató csak 
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő 
lejártát megelőzően sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli. 

3. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia (1.sz. melléklet). 
4. Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilváníthatja. Részajánlattétel esetén bármelyik részt 
eredménytelennek nyilváníthatja. 

5. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 
legkedvezőbb árat benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  

6. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
7. Amennyiben Pályáztató a felhívást módosítja, azt közzéteszi a www.vac.hu és a 

www.vacholding.hu honlapokon. A módosítások figyelemmel kísérése Pályázó 
felelőssége. 

8. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül. 
9. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ 
előírásai. 
 

18. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2021. április 16. 
. 
 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1. számú melléklet  
 

Pályázati lap 

„Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása” 

 

      Pályázó neve: ……………………………………………………………….. 

 székhelye: ………………………………………………………… 

 levelezési címe: …………………………………………………… 

 adószáma: ………………………………………………………… 

 kapcsolattartó neve: ………………………………………………. 

 telefonszáma: ………………………… ………………………….. 

 e-mail címe: ………………………………………………………...                                                                 

Váci Városfejlesztő Kft. 

megbízási díj munkavédelem nettó ………………. Ft/hónap 

megbízási díj tűzvédelem nettó ….. ……………… Ft/hónap 

 

Váci Sport Nonprofit Kft. 

megbízási díj munkavédelem nettó ….. ……………Ft/hónap 

megbízási díj tűzvédelem nettó ….. ……………… Ft/hónap 

 

Váci Távhő Kft. 

megbízási díj munkavédelem nettó ….. …………….Ft/hónap 

megbízási díj tűzvédelem nettó ….. ……………… Ft/hónap 

 

Váci Városimázs Kft. 

megbízási díj munkavédelem nettó ….. …………….Ft/hónap 

megbízási díj tűzvédelem nettó ….. ……………… Ft/hónap 

 

Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 

megbízási díj munkavédelem nettó ….. …………….Ft/hónap 

megbízási díj tűzvédelem nettó ….. ……………… Ft/hónap 
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Ez a díj tartalmazza a megbízás elvégzése során fellépő költségeket (utazási költség, mobiltelefon, internet 

használat, sokszorosítás, nyomtatás). Az esetlegesen felmerülő, itt nem részletezett, egyéb kiadásokról a 

Felek külön megállapodást kötnek, ezen költségek felmerülésekor. 

 

 
 
Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!  
 
Az árazandó tétellista aláírva kerüljön befűzésre az eredeti ajánlatba és szerkeszthető (excel) 
formátumban szerepeljen a CD/pendrive-n is az aláírt és szkennelt ajánlat mellett. 
Amennyiben a két formátum között eltérés van, az eredeti aláírt példány az irányadó. 
 
 

 

 

Vác, 2021. április 

 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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1.sz.a) melléklet 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK 

Sorszám Munkálat megnevezése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 

Tűzoltó készülékek „Éves – Alapkarbantartása” 
ellenőrzési díja db   

Az ellenőrzési díj tartalmazza a felhasznált matrica (ellenőrzési jegy, valamint hologram matrica, plomba) árát 
is! Az ellenőrzési díj mennyiségtől, típustól és töltet tömegtől függetlenül egységes. 

2. 

Tűzoltó készülékek Középkarbantartása (5 és 
15. év) javítási díja Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

3. 

Tűzoltó készülékek Teljes körű karbantartása-
nyomáspróba (10. év) javítási díja Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

CO2 oltó (2 kg) tűzoltó készülék  db   

CO2 oltó (5 kg) tűzoltó készülék  db   

4. 

Új tűzoltó készülékek értékesítése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

CO2 oltó (2 kg) tűzoltó készülék  db   

CO2 oltó (5 kg) tűzoltó készülék  db   

Rezsióradíj nem kerül felszámításra, valamint nyilvántartási-, ellenőrzési napló vezetésének díja ne kerül 
felszámításra 

Összesen     Ft+ÁFA 
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1.sz.b) melléklet 

 

TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK 

Sorszám Munkálat megnevezése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 

Föld alatti tűzcsap és szerelvényeinek „féléves 
- éves” ellenőrzési díja db   

Föld feletti tűzcsap és szerelvényeinek „féléves 
- éves” ellenőrzési díja db   

Fali tűzcsap és szerelvényeinek „féléves - éves” 
ellenőrzési díja db   

Az ellenőrzési díj tartalmazza a felhasznált matrica (ellenőrzési jegy, plomba) árát, valamint a 
statikus és dinamikus víznyomásmérést is!  

Tűzoltó víztározó medence „féléves” 
ellenőrzési díja db   

Tűzoltó víztározó medence „5 éves” 
ellenőrzési, karbantartási díja db   

2. 

Tűzcsapszerelvények „5 éves” karbantartási, nyomáspróba díja 

Tűzoltó nyomástömlő db   

Állványcső db   

Rezsióradíj nem kerül felszámításra, valamint nyilvántartási-, ellenőrzési napló vezetésének díja ne 
kerül felszámításra 

Összesen     Ft+ÁFA 

 
1.sz.c) melléklet 

 

Sorszám Megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 
egység Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 
Tűzoltó készülék tartó, 2 kg porral 
oltóhoz  1 db   

2. 
Tűzoltó készülék tartó, 6 kg porral 
oltóhoz  1 db   

3. 
Tűzoltó készülék tartó, 12 kg porral 
oltóhoz  1 db   

4. 
Tűzoltó készülék tartó, 2 kg CO2 
oltóhoz  1 db   

5. 
Tűzoltó készülék tartó, 5 kg CO2 
oltóhoz  1 db   

6. Tűzoltó készülék tartó fali doboz 1 db   

7. 
Tűzoltó készülék jelző tábla 
utánvilágító 1 db   

8. Tűzcsap jelző tábla utánvilágító 1 db   
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9. Öntapadós tűzcsap felirat 1 db   

10. Tűzoltó tömlő B75, 20 méter, szerelt 1 db   

11. Tűzoltó tömlő C52, 20 méter, szerelt 1 db   

12. Tűzoltó tömlő D25, 30 méter, szerelt 1 db   

13. Tűzoltó tömlő E38, 30 méter, szerelt 1 db   

14. Sugárcső 52 mm 1 db   

15. Sugárcső 25 mm 1 db   

16. Sugárcső 38 mm 1 db   

17. Föld alatti tűzcsapkulcs 1 db   

18. Földfeletti tűzcsapkulcs 1 db   

19. Beltéri tűzcsapszekrény 1 db   

20. Tűzcsap vízhozammérés 1 db   

21. Áttét kapocs 75-52 1 db   

Összesen       Ft+ÁFA 

 
 

 

 
Érvényes ajánlattételhez az adott rész minden sorát be kell árazni!  
 
Az árazandó tétellista aláírva kerüljön befűzésre az eredeti ajánlatba és szerkeszthető (excel) 
formátumban szerepeljen a CD/pendrive-n is az aláírt és szkennelt ajánlat mellett. 
Amennyiben a két formátum között eltérés van, az eredeti aláírt példány az irányadó. 
 
 

 

 

Vác, 2021. április 

 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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2. számú melléklet 
 

Nyilatkozat az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 

 

 

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.)-nek a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá – 

amennyiben az „Tűz-és munkavédelmi feladatok ellátása” pályázatban nyertes lesz – a szerződése 

megkötésekor nincs és nem lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt 

fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása. 

 

 

Vác, 2021. április 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult)



 
 

2 

 

3.számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat a referenciáról 

(minta) 

 

 

A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat 

végezte: 

 

Szerződés tárgya Teljesítés 
időtartama 

Teljesítés összege Megrendelő 
neve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 

     

     

     

 
 

Vác, 2021. április 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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4.sz melléklet 

 
NYILATKOZAT 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 

 

Alulírott ………….. név, mint a ……………. cégnév (székhely: ……………….., adószám: 

……………, pénzforgalmi számlaszám:  Bank …………….., cégjegyzékszám: ………………, 

képviseli: ………….. ügyvezető képviselője nyilatkozom, hogy a …………cég neve olyan jogi 

személy, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

 

Vác, 2021. április ….. 

 

    …………………………………. 

cég neve. 

képviselő neve 

ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.számú melléklet 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

 

amely létrejött  

Váci Városfejlesztő Kft. 

Székhely: 2600 Vác, Köztársaság út 34.  

Cégjegyzékszám:  13-09-130719 

Adószám:  14867361-2-13 

Bankszámlaszáma:  11742094-20179386 

Képviselője:  Dr. Varga Borbála ügyvezető 

Telefonszáma:  06-27/510-107 

(továbbiakban Megbízó), mint megbízó 

 

és 

 

a …………………………..  

Székhely: ……………………………….. 

Cégjegyzékszám:  ……………………………….. 

Adószám: ……………………………….. 

Bankszámlaszáma:  ……………………………….. 

Képviselője:  ……………………………….. ügyvezető 

Telefonszáma:  ……………………………….. 

e-mail címe: ……………………………….. 

(a továbbiakban: Megbízott), mint megbízott 

 

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés). 
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A Szerződés tárgya 

A Szerződés aláírásával Megbízó megbízza Megbízottat a „Tűz-és munkavédelmi feladatok 

ellátására” Megbízónál, illetve Megbízó részére történő ellátásával, amely alapján Megbízott 

különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni (a továbbiakban: Feladat). 

 

1. Tűzvédelemi szaktevékenység feladatai 

• A tűzvédelmi szabályzat szakszerű elkészítése, naprakészen tartása. 

• A tűzriadó terv szakszerű elkészítése, naprakészen tartása. Az érintetteknél a tűzriadó gyakorlatok 

évenkénti megszervezése, lebonyolítása. 

• A tűzvédelmi oktatás rendjének és tematikájának, tartalmi követelményeinek, személyi, tárgyi és 

szervezési feltételeinek, időtartamának a kidolgozása, illetve az éves ismétlődő oktatás megtartása. Új 

belépő esetén a tűzvédelmi oktatást tematika szerint — a közvetlen munkahelyi vezető végzi, 

dokumentálja. 

• A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök, dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítése, 

szakvizsgáztatása és nyilvántartásuk vezetése. 

• Kidolgozza a létesítmény területén végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásos feltételeit, 

szükség szerint előzetesen véleményezi az engedélyeket. 

• A létesítményben keletkezett tűzesetekről tűzkárstatisztikai nyilvántartást vezet. 

• A gazdálkodó szervezet szakembereivel részt vesz a létesítmény területén keletkezett tűzesetek 

körülményeinek feltárásában, segíti a hatóság tűzvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján 

kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, a tűzvédelmi szabályzat előírásainak 

pontosítását. 

• Kapcsolatot tart azt illetékes, valamint a működési terület szerinti hivatásos és az illetékes tűzvédelmi 

hatóság munkatársaival. 

• Részt vesz a szakmai felügyeletet ellátó szervek, valamint a tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken, segíti a 

munkájukat, felkészíti a létesítményt a tűzvédelmi ellenőrzésre. 

• Elkészíti a felügyeleti szerv által meghatározott jelentéseket és adatszolgáltatásokat. 

• Kezdeményezi és előkészíti a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenységek bejelentését, úgyszintén a 

tűzoltás, mentés feltételeiben tervezett vagy bekövetkezett változások bejelentését. 

• Beruházások során felkérés esetén figyelemmel kíséri (építmény létesítése, Új technológia stb.) a 

tűzvédelmi szempontok érvényesítését (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetés, átadás-átvétel stb.) 

• A létesítmények tűzvédelmi viszonyainak havi bejárással történő ellenőrzése, így vizsgálva a 

tűzmegelőzést, és a tűzkárok elhárítása feltételeinek megteremtését, illetve fenntartását. Tapasztalatokat 

dokumentálva. 

• Figyelemmel kíséri a létesítményben elhelyezett tűzoltó technikai eszközök, felszerelések meglétét, 

üzemképességük fenntartását, az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő 

elvégzését, a hiányosságok megszüntetését. 

• Tűzvédelmi Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon követése. 

• Villámvédelmi Szabványossági felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon 

követése. 
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• Beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon 

követése, karbantartási napló megfelelő vezetésének ellenőrzése. 

• Tűzoltó vízforrás felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon követése. 

• Kézi tűzoltó készülék felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése, határidejének nyomon követése. 

• A létesítmények területén elvégzi a készenlétben tartott tűzoltó készülékek negyedévenkénti üzemeltetői 

ellenőrzését, észrevételeit a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja.  

• Tűzvédelmi iratok készítése, nyilvántartások vezetése, a tűzvédelmi iratkezelés. 

• Évente a Kft-k részéről megbízottakkal a tűzvédelmi feladatok, határidők, intézkedési tervek egyeztetése.  

 

2. Munkavédelmi szaktevékenység feladatai 

• Szükség esetén a Munkavédelmi szabályzat elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Munkahelyi Kockázatértékelés szakszerű elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Kémiai kockázatértékelés szakszerű elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Tevékenységtől függően a Biológiai kockázatértékelés szakszerű elkészítése, évenkénti felülvizsgálata. 

• Orvosi vizsgálatok belső rendjének meghatározása. E feladat során együttműködés a foglalkozás- 

egészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel.  

• Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása. E feladat során együttműködés a munkáltató 

vezetőjével, illetve a foglalkozás- egészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel. 

• Részvétel a munkahely, egyéni védőeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében, közvetlen veszély, 

illetve munkabaleset esetén. 

• A munkabalesetek kivizsgálása, illetve a munkabaleseti jegyzőkönyv készítése, meghallgatási 

jegyzőkönyvek felvétele. 

• Munkabalesetek éves nyilvántartásának vezetése.  

• A munkavédelmi oktatás rendjének és tematikájának, tartalmi követelményeinek, személyi, tárgyi és 

szervezési feltételeinek, időtartamának a kidolgozása, illetve az éves ismétlődő oktatás megtartása. Új 

belépő esetén a munkavédelmi oktatást tematika szerint — a közvetlen munkahelyi vezető végzi, 

dokumentálja. 

• Segítség nyújtás a munkavédelmi képviselők választásának megszervezésében. A megválasztott 

munkavédelmi képviselők oktatásának, felkészítésének megtartása. 

• Hatósági ellenőrzés során történő kötelezés (iratbemutatás, szóbeli egyeztetés) a megrendelő 

érdekképviselete. 

• Havonta történő munkavédelmi szemlék keretében a hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtásának 

ellenőrzése, jegyzőkönyv készítése. 

• A működési területen felmerült szabálytalanságok észrevételezése a munkáltatónál, munkavállalónál, 

javaslattétel az esetleges szankciókról, illetve a hiányosságok megszüntetésének, elhárításának módjáról a 

munkáltató vezetője számára. 

• Veszélyesnek minősülő gép-, berendezés üzembe helyezése, üzembe helyezéséhez szükséges előzetes 

munkavédelmi szempontú felülvizsgálat elkészítése. 
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• Veszélyesnek minősülő gép-, berendezés biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésének ellenőrzése, 

határidejének nyomon követése. 

• Emelőgépnek minősülő berendezés biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésének ellenőrzése, 

határidejének nyomon követése. 

• Segítségnyújtás az elsősegélynyújtó hely szakmai, tárgyi személyi feltételeinek a kialakításában. 

• Érintésvédelmi Szabványossági felülvizsgálatok érvényességének követése, segítség elvégeztetésének 

szervezésében. 

• Évente a Kft-k részéről megbízottakkal a munkavédelmi feladatok, határidők, intézkedési tervek 

egyeztetése.  

 

3. Tűzvédelemhez kapcsolódó felülvizsgálatok és beszerzések  

• Tűzoltó készülékek beszerzése 

• Tűzoltó készülékek felülvizsgálata 

• Tűzcsapok felülvizsgálata (fali, földfeletti) 

• Tűzcsap felszerelések beszerzése 

• Tűz- és Munkavédelmi táblák feliratok 

 
 
 

4. A Megbízott feladata végzésekor 
 

a) Tűz- és Munkavédelmi szakmai kérdésekben véleményezési és javaslattételi joga van. 

b) Szignálja a tűz- és munkavédelmi oktatások jegyzőkönyveit, a külsős szervekkel történő feladatokra 

kötött szerződéseket, tervdokumentációkat, az elvégzett feladatokat, üzembe helyezési jegyzőkönyveket. 

A Megbízott a feladat kapcsán megszerzett valamennyi információt, ismeretet, eljárást, megoldást szigorú 

üzleti titokként köteles kezelni. 

Tekintettel a megbízási jogviszony bizalmi jellegére, Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott 

amennyiben harmadik személy közreműködését kívánja igénybe venni, annak tényét a Megbízókkal előre 

köteles közölni. 

A jelen szerződést a Felek határozott időre kötik. A jelen szerződést csak írásban lehet módosítani. 

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései nem hatályosak vagy érvénytelennek nyilvánulnak, úgy ez 

a Szerződés más rendelkezéseit nem érinti. 

Szerződő Felek a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartásra az alábbi személyeket nevezik ki: 

 
 

A Szerződés aláírásával Megbízott a Megbízást elfogadja. 

A Megbízási díj 

1. Felek rögzítik, hogy Megbízottat a Szerződés szerződésszerű teljesítéséért havi ………………… Ft 

(………………/ + ÁFA)  – azaz  ………………….. forint plusz általános forgalmi adó– összeg illeti 

meg, megbízási díj jogcímen (a továbbiakban: Megbízási díj), továbbá a tűz-és munkavédelmi 
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feladatok ellátásához szükséges készülékek és az ahhoz tartozó munkálatok tételes árai a jelen 

szerződés 1. sz. mellékletében foglalt táblázatban találhatóak meg. (a továbbiakban: Egységár 

táblázat) 

 
Megbízási díj megfizetésének ütemezése: 
Felek rögzítik, hogy Megbízó a Megbízási díj összegét, havi rendszerességgel fizeti meg a Megbízott 
részre. 
 

Az Megrendelő oldaláról kapcsolattartó személyek: 

Váci Városfejlesztő Kft.  

Bárdy Károlyné bérszámfejtő,  

tel.: 06-30/390-2103 

email: bardy.eva@vacholding.hu 

 

Váci Sport Nonprofit Kft.   

Nagy Magdolna pénzügyi ügyintéző, 

tel.: 06-30/630-7078 

email.: nagy.magdolna@vacholding.hu 

 

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.   

……………… ügyvezető 

tel.: …………….. 

email.: ……………………………… 

 

Váci Távhő Kft.   

Völgyesi Viktor ügyvezető  

tel.: 06-30/446-6244 

email.: volgyesi.viktor@vacholding.hu 

 

Váci Városimázs Nonprofit Kft.  

Kegyes Zoltán ügyvezető 

tel.: 06-30/631-7115 

email.: kegyes.zoltan@vacholding.hu 



 
 

9 

 

 

2. Felek rögzítik, hogy Igazolt teljesítés esetén, a Megbízott jogosulttá válik a Megbízási díj összegéről 

számlát kiállítani és megküldeni a Megbízó részére elektronikus levél/ postai küldemény útján a 

………………………………. email címre / Megbízott székhelyére. Megbízott vállalja, hogy az 

Igazolt teljesítés alapján a számlát minden, a teljesítésigazolással érintett hónap utolsó napját követő 5. 

(ötödik) napig bezárólag kiállítja és megküldi a fentek szerint.  

 

3. Felek rögzítik, hogy szerződésszerű, igazolt teljesítés esetén, a Megbízó, a Megbízási díj összegét, a 

Megbízott fent rögzített bankszámlájára köteles megfizetni, a Megbízott által kiállított számla alapján, 

az ott feltüntetett fizetési határidőben. 

 

4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó, a Megbízási díj fizetésével késedelembe esik, úgy jogosult 

Megbízóval szemben, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerint 

számított mértékű összeget érvényesíteni, a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig. 

 

A Megbízó jogai és kötelezettségei 

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden felvilágosítást, 

információt, adatot és dokumentumot (a továbbiakban: Információ), a megfelelő időben Megbízott 

rendelkezésére bocsátani. Jelen szerződés aláírásával Megbízó kijelenti, hogy Megbízottnak mindenkor, 

valós információkat ad át. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a Megbízó köteles a Szerződés hatálya alatt biztosítani Megbízott részére a 

Megbízó székhelyére/ Feladat ellátás helyére történő bejutást, továbbá köteles minden más módon 

biztosítani Megbízott szerződésszerű teljesítéséhez a feltéteket. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a Megbízó a Szerződés eredményes teljesítése érdekében a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének megfelelően köteles együttműködni Megbízottal.  

 

4. Felek rögzítik, hogy a Megbízó köteles a Megbízási díjat Megbízott részére, határidőben megfizetni. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni, 

amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott kivéve, amit abból a 

megbízás folytán jogosan felhasznált. 

 

A Megbízott jogai és kötelezettségei 

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott köteles, a Megbízó által rábízott Feladat ellátására. 

 
2. Felek rögzítik, hogy a Megbízott köteles a Megbízó utasításait követni azzal, hogy a Megbízott a 

Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó 

előzetes értesítésére már nincs mód (ebben az esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell). 

Abban az esetben, ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt 

erre figyelmeztetni.  
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3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése módját és rendjét, Megbízott önállóan határozza meg. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a Megbízott tevékenységét, elsősorban Megbízó székhelyén végzi, a saját vagy Megbízó 

tulajdonát képező eszközökkel, de Megbízott maga által meghatározott időbeosztásban. 

 
5. A Megbízott a tevékenység végzéséhez harmadik személyt igénybe vehet, de köteles arról Megbízót 

tájékoztatni. 

 

6. A Megbízott köteles a Megbízó érdekeivel összhangban eljárni, de Megbízó nem adhat Megbízottnak 

konkrét utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, 

szükség esetén e nélkül is tájékoztatni továbbá a Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha 

közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások 

módosítását teszik indokolttá. 

 

8. Felek rögzítik, hogy a Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül 

értesíteni. 

 

A Szerződés hatálya, megszüntetése, szerződésszegés 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az aláírás napjától, 12 hó határozott időre jön létre. 

 

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a fent rögzített határozott idő alatt, rendes felmondással nem 

szüntethető meg. 

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják, illetve 

szüntethetik meg. 

 

4. Felek rögzítik, hogy bármely fél, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést azonnali hatállyal, a 

szerződésszegő félnek címzett és részére postai levél útján a fent rögzített címére, illetve a székhelyére 

megküldött indokolt jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja. A jelen bekezdésben 

hivatkozott jognyilatkozat, annak kézbesítése napján szünteti meg a szerződést.  

 

5. Felek rögzítik, hogy súlyosan szerződésszegő magatartásnak tekintik az alábbiakat:  

- Felek a Megbízó súlyos szerződésszegő magatartásának tekintik, amennyiben a Megbízási díj 

összegét, az Igazolt teljesítést követően szabályosan kiállított és Megbízó részére megküldött 

számla alapján, Megbízó nem teljesíti határidőben és hivatkozott kötelezettségének, az erre 

irányuló, megbízotti felszólítás kézbesítésétől számított, 5 napon belül sem tesz eleget. 

- Felek a Megbízott súlyos szerződésszegő magatartásának tekintik, amennyiben Faladatot, nem a 

Megbízó érdekében látja el vagy a Megbízót a Feladat állásáról külön erre irányuló felhívásra nem 

tájékoztatja. 
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Titoktartás 

 

1. Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ, adat, know-how, szellemi 

termék, amelyről a Megbízott a megbízás teljesítése során szerez tudomást (a továbbiakban: Titok).  

 

2. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a Titkot időbeli korlátozás nélkül megőrzik, azt 

harmadik személy részére ki nem adják, továbbá, hogy minden olyan magatartást súlyosan 

szerződésszegőnek tekintetnek, amely a Titok megsértésére irányul.  

 

3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség kiterjed a Megbízott által készített vagy a birtokába 

került valamennyi fizikai és elektronikus iratra, adathordozóra, amely a titoktartási kötelezettség körébe 

tartozó tényt, információt vagy adatot tartalmaz.  

 

4. Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra a Titkokra, amelyek korábban 

már köztudomásúvá, vagy széles körben ismertté váltak. 

 

5. Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség a jelen szerződés tartama alatt, valamint annak 

megszűnését követően is – időbeli korlátozás nélkül - terheli a Feleket kivéve, ha az alól a Megbízó 

vagy jogutódja felmentést ad. 

 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles megtéríteni 

a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredően, a másik fél oldalán felmerült teljes kár összegét, így 

különösen a vagyonában beállott értékcsökkenést, az elmaradt vagyoni előnyt, továbbá azt az összeget, 

amely a másik felet ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez 

szükséges. 

 

Vegyes rendelkezések 

 

1. Felek kifejezetten rögzítik, hogy egymás közti írásbeli kommunikációnak tekintik, a másik fél alábbi 

kapcsolattartó személye részére, az alábbi email címre megküldött elektronikus levelet is. 

 
A Megbízott oldaláról  a kapcsolattartó személy: 

• ……………………………….., 

tel: ………………………………..,  

e-mail: ………………………………... 
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A Megbízó oldaláról kapcsolattartó személyek: 

Váci Városfejlesztő Kft.  

Bárdy Károlyné bérszámfejtő,  

tel.: 06-30/390-2103 

email: bardy.eva@vacholding.hu 

 

Váci Sport Nonprofit Kft.   

Nagy Magdolna pénzügyi ügyintéző, 

tel.: 06-30/630-7078 

email.: nagy.magdolna@vacholding.hu 

 

 

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.   

……………… ügyvezető 

tel.: …………….. 

email.: ……………………………… 

 

Váci Távhő Kft.   

Völgyesi Viktor ügyvezető  

tel.: 06-30/446-6244 

email.: volgyesi.viktor@vacholding.hu 

 

Váci Városimázs Nonprofit Kft.  

Kegyes Zoltán ügyvezető 

tel.: 06-30/631-7115 

email.: kegyes.zoltan@vacholding.hu 

 

 

 

 

mailto:nagy.magdolna@vacholding.hu
mailto:volgyesi.viktor@vacholding.hu
mailto:kegyes.zoltan@vacholding.hu
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2. Megbízott kijelenti, hogy a Feladat ellátására jogosult, a szükséges szakképzettséggel, engedéllyel 

rendelkezik. 

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a részükre elektronikus-, illetve postai úton megküldött leveleket és 

küldeményeket azok postára adásától számított 5 nap elteltét követően kézbesítettnek és hatályosultnak 

tekintetnek. 

 

4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással mindenben együttműködnek és egymást 

minden, a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják. 

 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat 

békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg rendezni, azonban ezen törekvésük 

eredménytelensége esetére a Felek alávetik magukat a jogvita elbírálására hatáskörrel rendelkező 

illetékes bíróság eljárásának. 

 

6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy 

ezen nyilatkozat tartalmában beálló változás esetén haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni, 

tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 

visszterhes szerződést a Megbízó felmondja, vagy ha szerződés teljesítésére még nem kerül sor, a 

szerződéstől eláll. 

 
7. Felek rögzítik, illetve a Szerződés aláírásával kijelentik, miszerint tudomással bírnak arról, hogy a 

Szerződés tartalma közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősül a 2011. évi CXII. 

törvény [ Info tv. ] 3. § 5. és 6. pontja1 alapján, amire tekintettel az harmadik személy által megismerhető. 

 
 

8. Felek, a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, illetve a vonatkozó magyar jogszabályokat tekintik 

irányadóak. 

 

9. Felek rögzítik, hogy a Szerződést közös elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 4 (négy) eredeti példányban, amelyből az 1-3. számú 

példányok a Megbízót, a 4. számú példány az Megbízottat illeti meg. 

 

 
1 Info tv. 3. § 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 

illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 

adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra 

hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
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Budapest, 2020. április 

 

______________________________ 

……………………………….. 

képviseli: …………………………. ügyvezető 

Megbízott 

_________________________________ 

Váci Városfejlesztő Kft  

Megrendelő 

képviseli: dr. Varga Borbála ügyvezető 
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1. sz. melléklet: egységár táblázat 

 

1.sz.a) melléklet 

 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK 

Sorszám Munkálat megnevezése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 

Tűzoltó készülékek „Éves – Alapkarbantartása” 
ellenőrzési díja db   

Az ellenőrzési díj tartalmazza a felhasznált matrica (ellenőrzési jegy, valamint hologram matrica, plomba) árát 
is! Az ellenőrzési díj mennyiségtől, típustól és töltet tömegtől függetlenül egységes. 

2. 

Tűzoltó készülékek Középkarbantartása (5 és 
15. év) javítási díja Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

3. 

Tűzoltó készülékek Teljes körű karbantartása-
nyomáspróba (10. év) javítási díja Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

CO2 oltó (2 kg) tűzoltó készülék  db   

CO2 oltó (5 kg) tűzoltó készülék  db   

4. 

Új tűzoltó készülékek értékesítése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

Porral oltó (6 kg) tűzoltó készülék db   

Porral oltó (12 kg) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (6 lit) tűzoltó készülék db   

Habbal oltó (9 lit) tűzoltó készülék db   

CO2 oltó (2 kg) tűzoltó készülék  db   

CO2 oltó (5 kg) tűzoltó készülék  db   

Rezsióradíj nem kerül felszámításra, valamint nyilvántartási-, ellenőrzési napló vezetésének díja ne kerül 
felszámításra 

Összesen     Ft+ÁFA 
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1.sz.b) melléklet 

 

TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK 

Sorszám Munkálat megnevezése Mennyisége Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 

Föld alatti tűzcsap és szerelvényeinek „féléves 
- éves” ellenőrzési díja db   

Föld feletti tűzcsap és szerelvényeinek „féléves 
- éves” ellenőrzési díja db   

Fali tűzcsap és szerelvényeinek „féléves - éves” 
ellenőrzési díja db   

Az ellenőrzési díj tartalmazza a felhasznált matrica (ellenőrzési jegy, plomba) árát, valamint a 
statikus és dinamikus víznyomásmérést is!  

Tűzoltó víztározó medence „féléves” 
ellenőrzési díja db   

Tűzoltó víztározó medence „5 éves” 
ellenőrzési, karbantartási díja db   

2. 

Tűzcsapszerelvények „5 éves” karbantartási, nyomáspróba díja 

Tűzoltó nyomástömlő db   

Állványcső db   

Rezsióradíj nem kerül felszámításra, valamint nyilvántartási-, ellenőrzési napló vezetésének díja ne 
kerül felszámításra 

Összesen     Ft+ÁFA 
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1.sz.c) melléklet 

 

Sorszám Megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 
egység Nettó ár Ft+ÁFA 

1. 
Tűzoltó készülék tartó, 2 kg porral 
oltóhoz  1 db   

2. 
Tűzoltó készülék tartó, 6 kg porral 
oltóhoz  1 db   

3. 
Tűzoltó készülék tartó, 12 kg porral 
oltóhoz  1 db   

4. 
Tűzoltó készülék tartó, 2 kg CO2 
oltóhoz  1 db   

5. 
Tűzoltó készülék tartó, 5 kg CO2 
oltóhoz  1 db   

6. Tűzoltó készülék tartó fali doboz 1 db   

7. 
Tűzoltó készülék jelző tábla 
utánvilágító 1 db   

8. Tűzcsap jelző tábla utánvilágító 1 db   

9. Öntapadós tűzcsap felirat 1 db   

10. Tűzoltó tömlő B75, 20 méter, szerelt 1 db   

11. Tűzoltó tömlő C52, 20 méter, szerelt 1 db   

12. Tűzoltó tömlő D25, 30 méter, szerelt 1 db   

13. Tűzoltó tömlő E38, 30 méter, szerelt 1 db   

14. Sugárcső 52 mm 1 db   

15. Sugárcső 25 mm 1 db   

16. Sugárcső 38 mm 1 db   

17. Föld alatti tűzcsapkulcs 1 db   

18. Földfeletti tűzcsapkulcs 1 db   

19. Beltéri tűzcsapszekrény 1 db   

20. Tűzcsap vízhozammérés 1 db   

21. Áttét kapocs 75-52 1 db   

Összesen       Ft+ÁFA 

 
 

 


