
B udapest Főváľos VII I. keľtil et Józsefváros o nkormányzat

Városgazdálkodási és Pénz[igyi Bizoťtsága

Képviselő-testĺiletének

napirend

EI,OTERJESZTES

a YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2015 októbeľ 19.ĺ iilésére

Táľgy: Javas|at a Corvin Sétány Pľogľam keretén belül béľleti cseľelakás lakhatóvá tételének költ-
ség módosításáró|.

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.,Kovács ottó vagyongazdálkodási igazgat.ő
Készítette: Jurkovics István Irodavezető
A napĺrendet nyilvános Ĺi|ésen kell táľgyalni.
A dö ntés elfo gadásáh oz e gyszerű szavazattö b bsé-q szükséges.
Mellékletek: Laterex Zrt költsésvetése

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. TényáIlás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Józsefvárosi onkormányzat Képviselo-testülete |53/2014. (vÍII.z1.) számú' haÍározatában elfogadta a
Corvin Sétány Pľogľam |ezárását céIzó lráľomoldalú megállapodást, melyet felek - onkormányzat, Coľvin
Zrt', Rév8 Zft, _ 2014. szeptember 15-én a|áírtak. A megállapodás szeľint önkormányzati kötelezettség a
Tömő utca l8' szám alaťti, l00%-ban önkormányzati tulajdonú éptilet béľlőinek kiköltöztetése, majd ezt
követoen az épulet bontása.

Az épület határozat|an idejű bérleti
kikoltöztetése a Rév8 Zn. fe\adata, A

szerződéssel ľendelkező, lakbéľhátralékkal nem ľendelkezo bérlőinek
bérleti j o gvi szony megszűntetéSe történhet pénzbe|i megváltással vagy

csereIakás biztosításával.

A Y árosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság 618l20l5' (VI.29.) számú hatźrozatával az a|ábbiakról döntöťt:

].aBudapestVIII.Tolnőutca,Äszamalattilszoba,konlfortnétkati,bértetiszerződéssze-
rint22,34m!alapteľĺiletťłlakdstekintetébenasŰér.
lőkkel fennalló bérleti jogviszony közos nlegegyezéssel torténő megszĺ)ntetésévet egłidejűteg, mdsik cse-
relakósbiztosításávalaBp.VIII.Rákócziú-Dszámalatti],5szoba,komfortos,4Bm2
alapterületű lakást határozatlan időľe bérbe ésc
részére, miután a Kisfalu KÍt. a 3. pont szerintifelújítási munkákat elvégezte'

elfogadja az előteľjesztés nlellékletét képező, ,,Mególlapodás lakásbéľleti jogviszony onkormányzati
cserelakas felajánlása mellett toľténő megszüntetéséről cseľelakás helyreállítási kotelezettség váttatá-
sával,, című dokumentumot és felhatalruazza a polgármestert a megállapodás aláĺľására,

felkéri a Kĺsfalu Kít1!,,-!1!w a 2. pontban elfugadott megállapodás ] ' számú meltékletében rogzített, Bp.
f r!r. !\u&UvL, ,J) J.uIIl ()IL'tt,!'! UI,LUI|Ir,uľlyĹul! tutuJuu|ľu tulĹusrLł vunulKOZO, UnKormąnyzat ąftar
vállalt munkókat végezze el, amelynek osszege nem haladhatja meg a bruttó 2 687 003,-Ft-ot, és intéz-
kedjenaTtmő,,tca(Oszámalattibértőűkaltazfuftsérőlacserelakásba.

a 3. pont szerinti nlunkak kattségének, illetve a Kisfatu Kft. lebonyolítasi díjának fedezete az onkor-
nlányzat koltségvetěsében a I ]603 cínlen rendelkezésre áll.

J.

4.



Bérbeadó á|ta| vá||a\t munkálatok mennyiség

Meglévő ĺizemen kívu|i gázfíités rend@
ká|yha megmarad, üzemen kívtil), új elektromos fútésrendszer
kiépítése

2. Festés - mázo|ás (összes helyiség és nyíIászáro)

3

Füľdőszoba meglévő szanitereinek elbontásE uĺ^"zet"l.'=nĺ
szeľ fel Ĺi l v i zs gál ata, k iál lások b i ztos ítás a béľl ő vel e gy eztetett
módon

4. WC csésze beszerzése, beépítése

5. elektrolnos tűzhely

o. Kapucsengo felülvizsgálata, j avítása

t. Lomtalanítás

j' felkéri a Kisfalu Kft-t, hogł a 3. pont szerintifelújítas megtorténte utdn afelújítás tételes elszdmolását
terjessze a Városgazdálkodási és Pénzüg,,i Bizottság elé'

Ahatározat. szeľint az önkormányzat á|ta| vállat munká|atok azalábbi munkanemekĺe teriedtek ki:

Tájékoztaduk, a Tisztelt Bizottságot, hogy a fent idézett 678lf)15. (vI.zg.) sz' VPB határozatmódosítása
váIt szükségessé az alábbi indokokra tekintettel:

A felújítás koltségszárnítását - az onkormányzatrészéregyorsszolgálati, kaľbantaftási és felújítĺísi feladato-
kaÍ. végző 

,- 
Épkar Zrt' illetékesei bevonásával végzete el á Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt, A ťe1űjí-

tást az Epkar Zrt azonban nem kezdte meg' a munkateľtiletet nelT vette át és nem vá|la|ta a kivitelezést sem
arľa hivatkozással, hogy avá||a|kozási szerződése 20l5.július 31, napjáva| megszűnik.
Az időközben a gyorsszolgálati, karbantartási és felújítási ťeladatok tźlrgyában l.ĺĺ't e' Iefolytatott közbeszeľ-
zési eljárás nyeľtes konzorciuln tagjától a Lateľex Zft-tő| ára1án|atot kértünk a fenti béľlemény felújításáľa
vonatkozóan. Az Épkar Zrt, korábbi vállalási díjától a Laterex Zrt' vá|ta]ásidíja eltért 1rlosiíľe;;;;;;:díj helyett 2499,-Ft *ÁĽ1 rezsióradrj), megncivelve ezze| a678l2O15. (Y|.f9.ý sz. VPB határo zatbanelfoga-
dott bruttó 2.687,003,- Ft felújításiŃöltségösszeget. A Laterex Zrt. á|ta] va||attmunkálatok kĺiltsége bruitó4.326.259,-Fr. ,.

Fentiek figyelembe vételével a 618120|5. (vI.29.) sz. VPB haÍározatban e|fogadott bruttő 2.687.003,- Ft.
cisszeget bruttó 1.639 '256,- Ft. összeggel megemelve, összesen brutto 4.326.2ś9,- pt fedezete a Corvin Sé-
tány Pľogram 11603 címen rendelkezésre áll' t' .:'

II. A beterjesztés indoka

Az onkormányzat áIta| vá|Ialt munkálatok tervezett költségének nĺĺvekedésére tekintettel a 6?8/2015.
(vI.29.) sz' VPB határozat rnódosítása vált szüksésessé.

III. Döntés cé|ja, pénzügyi hatása

A dontés célja' h.ogy. a.Coľvin Sétány Program lezárását célzó megáI|apodásban váIlalt kötelezettségeit az
onkormányzat teljesíteni tudja. A szükséges pénzĹigyi fed,ezet - cserelakás felújításának és kcjltĺĺztetés kĺjlt-
sége, illetve Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. lebonyoIítási díja - az onkorm ányzatköltségvetésében
- Corvin Sétány Program' l 1603 címen rendelkezésre áll rendelkezésre á||.

Iv. Jogszabályi környezet



A döntés a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tLltajdonában álló lakások bérbeadásálrak feltételeil.ol, va-lamint a lakbér méftékéről sző\ő|6120|0. (III.08.) önkórmányzati rendelet 11. $-án alapul.
Kérern az a| ábbi határ ozati j ava s l a t e l fo gadás á t.

H,łľÁRozłTI JAVAsLAT

A VárrrsgazdáIkodási és ľénzügyi Bizottság rĺgy dönt, hogy

a 61812015. (VI.29.) számúhatározatának 3. pontját a következoképpen módosída: felkéri a JGK Zrt-t,hogya2.pontbanelfogadottmegálIapodás1.számúmelleneteoen,og,ĺ"tt,Bp.VIII.Rákócziúczám
alattí önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó, onkormányzil á|talvallalt munkákat végezzeel, alnely-nekcĺsszegenemlraladlratjamegabrr-lttó4.326.259'.Ft-ot,ésintézkedjenaTömőu.|áb,,a,,',
alatti béľlo átköltöaetéséľoI a cseľelakásba.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkoclási Köz1lont Zľt' Vagyongazdálkodási Igazgató
Hatáľidő: 20l-5. novenrbeľ i0.

A clcjlltés végľehajtását végző szeľr.ezeti eg1,ség: Józsefváľosi Gazclálkodás i Kozpont Zrt.

A lakosság széles körét érinto clöntések esetén az eloteľiesztés előkészítőjének javaslata a közzétételniódjára: nenr inclokolt hiľdetotáb|ári lronlapon

Buclapest, 2015. október l2.
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Laterex Epítłi Zrt,
I095 Budapest Hĺdópiŕő u. 1-I2.
Tcl: +36 I 347 0010 Fax: +36 I j4Z 00Il
E.maił: Iateľex8ker@latcľex.hu
Adó'szám : f5098367.f.43
Cégiegpékzám: 0 l - l 0- a4829 |

I 200 | 008-00 I 48269-001 00007

Címl Budapesĺ, V[n. Rákóczi útlD

-A munka lcírása:
tnkom:ányzati bérlakĺis felriiítása m ĺ

Kósziilt: Hclyszini fclmérćs a|apj án
a TERC VĺP 20l5l2. szcrint

äJ'ErłE\

Aľajánlaĺ

Kelr: 20t5.09. t5.
Szám:
KSH besorolás:
Tc|jcsítés: megrcndelćs szcrÍnr
Készíĺctľe:

Megnevezćs
Anyagköltsig Díjkiiltsćg

l. Epítmćny ktizvet|cn kottsésc
1.659.797 2.045.469

I.3 Epítés ktĺzvctlcn ktilrségci
l .3' l . Anyagáľ kcdvczmcny

l8.Ü0-o/o
1.659.797

298.?63
2.04s,469

l.4 KözveĺIcn iinko|tség Összesen r.36r.034 f ^045,469

2. I Árkockázati fedezcLveÍ.alap
1.36t.034

2.3 Lnyagigazgatási ksg. vet.a|ap r.36t.034

;.ň*;;;il;ň;;_--*-
3. l Tarĺalćkkcĺet vctítisi a|ap 2.04s.469

3.406.503

4.l AFA veĺiĺési alap
4.2 Afa

f7.00o/o
3.406.503

9t9.756

5. A munka áľa
4.3f6.259

PruMoGEN FM Kľt

Alĺiírás



l. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiíľás
Egységľe jutó (HUF) A tétel áľa łisszesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

r M21-01LrI.6
Építés i törmelék kontén eres elszźů|itása, lerakás a,
lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe

4m3 5.500 7.470 22.000 29.880

2 3.3-062-r.1-2110002 (1) ON
Áttĺĺrés vezetékek részére, helyreállítással,
0,1 m2ldb méretig,
tég|a váIaszfalban
Kisméretű tömör tégla 250xl2Ox65 mm I.o.
N4 l (HflO-mc)faIazo, cemeÍltes mészhabarcs

8db l45 f .|66 ĺ.160 17.328

3 3}-06f-12.1-27r0002 (2) ON
Attörés vezetékek részére, helyreállítással,
0' 1 mzldb méretig'
felmenő téglafalban,
25-38 cm vastagság között
Kisméretű töm<ĺr tég|a 250xL2Ox65 mm I.o.
M l (Hfl0-mc)falazo, cementes rnészhabarcs

ldb
4 33-063-3.2.3 (17) ON

Horonyvésés,
tég|afalban,
l 6,0 7 -24,00 cm2 keresztmetszet között

277 m

466 4.109 466 4.r0g

0 548 0 t5t.7g6
s 33-063-21.4.r (s0) oN

Fészekvésés,
dobozok rész&e téglafalban'
55 - 78 mm átmérő kozött,3O mm mélységig

25 db 0 24g 0 6.22s
6 33-063-21.4.2 (s1) ON

Fészekvésés,
dobozok részére téglafalban,
100 x 100 mm-es' 50 mm mélységig

16 db

7 33-063-2r.4.3 (s2) oN
Fészekvésés,
dob ozok r ész& e tég\afalban,
150 x 150 mm-es' 50 mm mélységig

3db

0 4T 0 7.s68

0 6n 0 1.869



2. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

10 36-000-6 (6) oN
Felülfizetés minden további l cm vtg. vakolat leveréséért
oldalfalon, rnennyezeten' Vagy fej felett ferde felületen'
falazo, cemetrtes mészhabarcs illetve
falazo, meSZeS cementhabaľcs

6m2

11 36-002-1(1) ON
Felület portalanítása, elonedvesítése poľlasztott
v ízsugán aI, vakolás előtt

6mf

0 f49 0 r.4s4

0'49 149 3 ggł

241 f99 1.446 r.794

12 36-002-11.1-0417869 (s) ON
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gűzanyagga|,
kézi erővel
SAKRET MZP.O 4 Cementes elő fröcskölo

8 33-091-4.1.r-f1r0002 (s) oN
Teherhordó és kitoltő ťa|azat,
égetett agyag-kerámia termékekből,
meglévő ťalazati hiányosságok pótlása,
falazat pótlása,
0,01 m3-ig
Kismérętű tĺjmör tég|a250x|f1x65 mm I.o.
M 1 (HflO-mc)ťalaző, cementes mészhabarcs

4db

6m2

9 36-000-1.1.1 (1) ON
Vakolai leveľése
oldalfalról vagy mennyezetrol l,5 cm vastagságig
fa|azo, cementes mészhabarcs

f61 847 1.044 3.388

o 498 o z.9BB

6m2

13 36-003-1.r.L1.1-0417801 (1) ON
oldalfalvakolat készítése,
kézi felhoľdással,
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
1 cm vastagságban
SAKRET PM-0l Uniputz Kézi vakolóhabaľcs, szürke

4m2 647 1.320 2.588 s.280



3. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiírás
Egységre jutó (HUF) A tétel ára łisszesen (IIUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

t4 36-003-1.1.1.1.2-0417801 (2) ON
oldalfalvakolat készítése'
kézi t.elhordással,
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból.
sima, normál mész-cement vakolat,
tĺĺbblet minden további 1 cm vastagságban
SAKRET PM-0 l IJ niputz Kézi vařolóhabarcs. szüľke

4m2

rs 36-003-2.1.11.r_0417801 (21) ON
Mennyezetvakolat kćszítése,
kézi felhordással,
zs áko s ki s zeľelés íi szár azl.labarcsból'
sima, normál nrész-cctnent vakolat'
1 cm vastagságban

647 946

sAKRET PM-O1 Uniputz Kézi vakolólrabarcs' szürke
2 m2 649

76 36-003-2.1.I.t.f_041780r (22) ON
Mennyezetvakolat készítése,
kézi felhordással,
zsákos kiszeľelés ŕi szár azhabarcs ból'
sima, nomál nrész-cernent vakolat,
többlet minden további 1 cm vastagságban
SAKRET PM-0l Uniputz Kézi vakolóhabarcs. szüľke

1.298

1.298

1.356

3.784

3.286

1.842

4.782

6.723

2.588

1.643

t7

649 921

36-003-1 1.1 -0148s79 (33) ON
oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása,
előkevert gytrí szár azhabarcsból.
5 mm vastagságig,
kézi felhordássaI

9 gĽ\ő ál tal megad ott ký m2 / mm réte gvastags ággal)
SAKRET KZS mész-cement simítóvakól at, skg1Á, á -..,-".rétegvastagságnál

6 mf 226 7g7

44-0s0-2.6 (100) oN
MegI évő m indenfel e ny ílászár ő szerkezet j avítás a
faanyag- és/vagy vasalatpótlással,
0,003 8 *.-ig, ťaanyagpótlással

2m2

ldb

18

44-090-2.7 (101) ON
Me gl évő min denfele ny íIászár ő szerkezet i avítása
ťaanyag- és/ v agy vasalatpótlással,
0,0 1 1 4 m'-ig, ťaanyagpótlással

302 6.723 302

4.836

t9

ódb 806 10.7s7 64.542



4. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységre jutó (HUF) A tétel áľa iisszesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
20 44-090-f.8 (102) ON

Me gI évő m indenféle ny íLászźr ő szetkezet i avítása
fa an1,a g- és/vagy vas olatpótlással,
0,0 1 90 .'-ig, faanyagpótlással

3db 1.309 18.f52 3.927 s4.7s6

fl 47-000-r.2.1.1 (5) ON
Belső festés eknél felrilet előkészítése, részmunkák;
többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása,
bármi lyen padozatll he I yi ségben'

22 47-000-1.99.r.2.7.1_0218023 (166) ON
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
felĺilet glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval,
sarokvédelemlrrel),
bármi lyen p adozarű helyiségben,
vakolt feIületen,
1,5 mm vastagságban
tagolatlan felületen
zuGIPS RIMANO 0-3 belsotéri nagyszilárdságú
glettelőgipsz

tagolatlan fehileten
) Á1 l ílíl 

-.L.- L LVV IIIL

241 m2

23 47-000-7.1.2.2 (131) ON
Fafelül etek mázoIásának e lő készítő és ré s zmunkáí :

régi olajmázolás eltávolítása fa nvi|ászáro
szerkezętrőI.
lekaparással (raskettázás)'
tagolt felriletről

98,15 mf

2s 4V-010-1.1.1-041s9r6 (1) ON
Normál nem egyenletes nedvszívóképességĹi
ásványi falfeltiletek a|apozźsa, felületmegerősítése,
vizes-diszperzi ós akĺil bázisú alapozőv al',
tagolatlan fehileten
Baumit Mélya\apozó Cikkszám : 9 53208

v zl.Etz 0 52.567

67t 1.270 t6t.71l 306.070

50 1.24s 4.908 722.1s7

458 747 44.9s3 73.318

24 47-000-7.3.2-07s011f (142) ON
Fafelületek mázolásának e lőkészítő és rés zmunkái ;

simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további.
tagolt felületen
Trinát Mestertapasz, EAN: 59506160937 6

98.15 mf

241 m2 446 398 107.486 95.918



5. oldal
Ssz. Tételszám

Téte|kiírás
Egységľe jutĺi (HUĘ A tétet áľa łisszesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadĺj

26 47-011-É.1.1.1-0151171 (90) oN
Diszperziós festés
mĺĺanyag bázisú r'izes.diszperziós
fehér vagy gyári|ag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Héra diszperziós belso falfesték, fehér, EAN: 5995061999l18

Z4t m2 5t SB n.Zgl 138.093
f7 47-03t-1J.1.2_0130701 (2) ON

Belső fafeltiletek
alapnlázolása,
műgyantabázisú (alkid) oldószeľtartalmú alapozóval,
tagolt felületen
Trinát alapozófesték, fehér 100.
EAN: 5995061 I 17031

98,15 mf

EAN: s995061117031
98,15 m2

98.15 m2

150 m

168 5n 16.489 s1.332
28 47-03r-r.3.1.f_0r30701 (22) ON

Belső faťelüleĺek
fedőmźno|ása.
míigyantabázisú (alkid) oldószertaľtalmú alapozóval,
tagolt felületeri
Trinát alapozófesték, fehér 100.

29 47-03r-1.5.1.f_0130361 (36) ON
Belső fafelüIetek
zománclakkozása,
múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal
tagolt felületen
Trinát magasfényti zománcfesték, fehér l00,
EAN: 5995061119042

168 498 rc.48g 4B.B7g

169 697 16.587 68.411
30 71.000-1.t.ĺ (1) oN

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
védőcső leszerelése míjanyag.'óből,
falhoronyból

0 274 0 41.100



6. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Egységľe jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

31 71-000-1.s.1 (11) ON
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
vörösľéz vagy aluminium vezeték leszerelése
védőcsőbol k1hinva,
l0 mm2-ig

400 m

32 71-000-1.10 (27) ON
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekények

33 71-000-1.11 (2S) ON
Vezetékek, kábelek és szerelvények borrtása;
kapcsolók, csatlakozó
aljzatok, fali foglalatok, csengők, reduktorok,
erős. vagy gyengeáramú nyonrók, termosztátok,
Iépcsőházi automaták, je|zők leszeľelése

0 75 6 30.000

0 r.295 0 1.295

0 374 0 7.854

0 L.245 0 r.490

0 747 o i47

05239523

ldb

2t db

34 7t-000-1.r4 (31) ON
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
biztositő, elosztótáblák (tokozott is),
jelzőber endezések leszerelése

fdb

3s 71-000-6.s.1 (49) ON
Egyéb leszerelések,
mérő leszerelése,
egyfźnísu

rdb
36 7r-000-6.7 (s1) ON

Egyéb leszerelések,
mérőhely megszüntetése

rdb
37 71-00t.t.1.1.1.ĺ-0110113 (1)oN

Merev' simafalri miĺanyag védőcső elhelyezése,
e|ágazo dobozokkal,
előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben,
könnl mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: l l-l6 mm
HYDRO-THERM beltéľi Mü m. vékonyfalú, hajlítható
merev műanyag sztirke védőcső l3.5 mm, Kód: MU-III i3.5

80m 83 274 6.640 fr.gzo



7. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiírás
Egységľe jutó (HUF) A tétel áľa iĺsszesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

38 71-001-1.1.r.1.1-0110116(1)ON
Merev, s imafalú miiany ag védő cső elhelyezése,
elágazo dobozokkal,
előre elkészített falhoronvba.
vékonyfalú kivi telben,
könnytĺ mechanikai igénybevételre'
Névleges méret: l l-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható
merev műanyag sztirke védőcső 16 mm, Kód: MÚ-III l6

l5) m 92 274 14.260

39 7ĺ-001-l.4.2-053t l l7 (19) oN
Meľev, sirnafalú rnĹi anyag védőcső elh elyezése,
e|ágaző dobozokkal.
előre elkés zített tartó sze rkezetre szerelve.
kemény nrűanyag gégecsőbő l,
Névleges méret: 29-50 mm
KoPoS flexibilis védőcső, átnérő 29 mm, Cikkszám:2329ff m Z9S 448

40 71-001_1.4.2_0s31r18 (19) ON
Merev, simafalú múanyagvédőcső elhelyezése,
e|ágazo dobozokkal,
előre elkész ített tartoszerkezetre szeľelve.
kemény műanyag gégecsőből,
Névleges méret: 29-50 mm
KoPoS flexibilis véd<ícső, átmérő 36 mm, Cikkszám:2336f0 m 328 448

41 71-001-11.1.r_0123024 (34) ON
Elá gazo dob oz i lletve szere I vénydo boz e lhelyezése,
süllyesztve, fészekvésés nélkül'
Névleges méret-:-a68 mm-ig, 2xa68 mm-ig vagy négyzetes
kivitelben, 30-60 mm mélysegig, max. négýes J*olašíj
KAIS ER mé|y ített s zerel v ényd ob o z té glafi|b a, cj m I e s zie t t
kiszerelés, R: t555-41

f5 db 100 s23

42 71-001-n.1.2_0123002 (3s) oN
Elágaző doboz i lletve szeľelvénydoboz elhelyezése,
süIlyesztve, fészekvésés nélktil,
Névleges méret: 70,80,100, 150' 200 mm
87, 107, 15g, Z4O, Z3g mm (70 _ 300 mm)
KAISER elágaző doboz téglafalba, IP 20,100xI00 mm, R:
l095-3 ĺ

t6 db 428 523

6.490

6.560

2.s00

42.470

9.856

8.960

13.075

6.848 8.368



8. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiírás
Egységľe jutó (HUF) A tétel ára iisszesen (HUF)

Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
43 71-001-11.1.2-0t23003 (3s) oN

E|ágaző doboz illetve szerelvénydoboz elhely ezése,
stillyesztve, fészekvésés nélktil.
Névleges méret: 70, 80, t00, l50, 2O0 mm
87 , 107 , 159,240,239 mm (70 _ 300 mml
KAI'SER elágazo doboz téglafalba, IP f),l50x150 mm, R:
I 096-3 I

3db t.1I4

44 7t-002-t.t_02l0002 (1) ON
S zigete lt v ezeték ellrelyezése védocső be huzv a
v agy v ezetékc s atorn áb a fektetve' r ézv ezeiőv eI, Ie ágaző
kötésekke1,
szigetelés ellenállás méľéssel'
a szere ivény ekhez csatlakozó v ezetékv é gek bekö tése nélkril'
keľesztmets zet: O.5 -2.5 mmz
PannonCom-Kábel H07V-U 45Ol7 5Ov
rézvezętóvel (MCu)

/l) m

PannonCom-Kábel H07V-U 45O l 7 5 Ov
rézvezetővel (MCu)

460 m

7 1-002-1.2-02 13006 (2) ON

rézvezetővel (Mkh)
110 m

lxl,5 mm2, tcimör

67 50

1x2,5 mm2, tömör

87 50

' 
hajlékony

100

523 3.342

47.90s

40.020

23.540

1.569

35.750

23.000

1r.000

7 7-002-1.1-0210003 (1) ON
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe hÚzva
v agy v ezetékcs atomáb a fektetve, r ézv ezetőv eI, |e ágaző
kötésekkel'
szigeteiés ellenálIás mérésseI,
a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélktil,
keresztmets zet: 0,5 -2,5 mmz

S zi getelt v ezeték el helyezése védőcsőbe huzv a
v agy v ezetékcs atornába fektetve, r ézv ezetőv e|, leágazo
ktitésekkel'
szigetelés e llenáIlás méréssel.
a s z ere lvény ekhez cs atlakozó v ezetékv é gek b ekötés e né lkü l,
keresztmetszet: 4-6 mmz
PannonCom-Kábel H07V-K 45017 5Ov lx6 mm2

214



9. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiíľás
Egységľe jutĺí (HUF) A tétel áľa łisszesen (HUF)Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

47 7I-002-1.3-0f130I6 (3) ON
S zi getel t v ezeték elhelyezése védő cs őbe htlzv a
Va gy vezetékcs atorn á h a fektetr,e, t ézv ezetőv eI, lcótgazo
kötésekkel,
szigetelés ellenállás méľéssel,
a szerelvényekhez cs atlak ozo v ezetékvégek bekĺĺ té s e nélkül,
keľesztmets zet: IO-I 6 mmz
PannonCom-Kábel H07V-K 45Ol750v lxl6 mmz, hajlékony
rézvezetővel (Mkh)

66m

3db

7r-002-7s.3.1 (r27) ON
Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel,
fázissínről történő leágazźshoz, '

keresztmets zęt: |6 mmz-ig
9db

71-002-7s.4.1 (131) ON
Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel.
sorkapocsra,
keresztmets zęt: l6 mm2-ig

25 db

828 tf5 54.648

r0.736

tt.t42

8.250

8.228

6.732

7.398

49

7 1 -002-21.1 _0f!7 09 3 (26) ON
Kábelszeľű vezeték elhclyezése
e lőre elkés zített tartósze rkezetr e, I - 1 2 eru r ézv ezętő v ęl,
elágaző dobozokkal és'kĺitésekkel, szi gete [és i e lenállás mérés se l,
a szerelvényeklrez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
keľesztmets zet: O,5 -2,5 lnmz
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tcimlő
vezęték 3X2,5 mn.ŕ, hajlékony rézvezetovel (MT'

22 m 488 374

7 t-002-27.1-0217 133 (26) ON
Káb elszeru v ezeték elh e lyezés e
elő re e lkés z itett tartő szerkezetr e, 1 - | 2 er íj r ézv ezetőv e|,
e\ágaző dobozokkal és.kotésekkel, szigetelési elenállás méréssel,
a sz ere lvény ekhez cs atl akozó v ezetéki égek b ekcĺ té s e n élkül,
keresztmets zet: 0,5 -2,5 mmz
PannonCom-Kábel HOSVV-F 300/500V műanyag tömlő
vezeték 5x2,5 mm2, hajlékony rézvęzetovel ĺvri18 m 6D 374

7t-00f-7r.L2 (98) ON
Y ezeték összekcjtése és bekcitése készülékbe,
kábelsaru néIktil,
3-4 vezetékszáI esetén

s23
1.569

51

822

249 6.225



10. oldat
Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

Á tétel áľa iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

s3 71-003-1.1_0411021 (1) ON
Sorozatkapocs tömb elhelyezése
kapcso lĺitáblába, szekľény-b", uogy egyéb alapra,
4-6 elemes
VI-KO PAĺ sorkapocs, 4 ferőhelyes, Csz: 90 91 00 01

25 db fi6 747

s4 71-003_9 (19) ON
Vezetékosszekcitők elhelyezése

f0 db 50 sg
55 7l-003-10"t-04ql007 í'n} nN

Szi getelt e."ogŕ*""ly *''ř'. vezetékre,
adagoló saj toló szerszámrnal.
0,5 - 6 mm2

4.400

1.000

9.353

2.354

18.67s

3.980

f .366

r.842

LEGRAND Starfix 6mm2 érvéghüvely zöĺd R: 037668
10 db 43

s6 7r-003_r0.2_04910s3 (21) ON
Szigetelt érvéghüvely rögzítése v ezetékĺę,
sajtoló szerszámmal,
10 - 25 nm2
LEGRAND StarÍix |6mm2 érvéghüvely rövid fehér R:037672t0 db 48 75

7 r-003-12.2-01 1 10s1 (24) ON
Moduláris elosztóblokk elhelyezése.
kalapsínre szeľelhető kivitelben.
4 pólusú
LEGRAND Lexic elosztóblokk 4P 4OA 4xI3 furatR: 004885

500430

750480

ldb 9.3s3 2366

71-003-13.1-0630031 (25) ON
Fésűs sín felszeľelése kismegs zakitőkra,
l3 modul méretig
LEGRAND Lexic fesűs sín villás 1P 12xlP R: 00491l2 db LÚ7 g21

71-00s-1. 1. 1.r-0s623s7 (1) ON
Komplett világítási szerelvények:
FaIi kapcsolók elhelyezése,
süllyesztve, 10A
egypólusú kapcsolók
LEGRAND Randevú egypólusú nyomó cs engőj el le 1 fehér,
kartonlovas R:69ĺ811

tdb 1.596 797 r.596 797



11. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiíľás
Egységľe jutó (HUF) A tétel áľa iisszesen (HUF)

Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
60 71-00s-1.1.1.2_0s6f3s2 (2) ON

Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények;
Fali kapcsolók elhelyezése,
süllyesztve, l0A
kétpólusú kapcsolók
LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R:69t80f

4 db 1.488 7s7

61 71-00s-1.1.7.4_0s623s3 (4) ON
Komplett világítási és telekomrnunikációs szeľelvények;
Fali kapcsolók ellielyezése,
sĹillyesztve, 10A
kétáramkĺirös (csillár) kapcsolók
LEGRAND Randevú csillárkapcsoló fehér, kartonlovas R.
69 I 805

3 db L422 7s7

6f 71-00s-1.11.1.r.r_0s623s8 (1S) ON
Kornplett vi lágítási szerelvények:
Cs atl ako zóa \jzat e|hely ezése,
süllyesztve, l6A,
fcĺldelt'
egyes csatlak ozóaljzat (2P+F)
LEGRAND Randevú ZP+p 95 211. ko zo alj zat fehér, karton lovas
R: 691820

9 db 1.004 797

63 71-00s-r.11.1.1.2_0s62360 (r9) oN
Komplett világítási szerelvények:
Cs atlakozóa |jzat e|he|yezése,
süllyesztve' l6A'
fcĺldelt,
kettős csatlakozóa \jzat (2x2P +F)
LEGRAND Ran deui 2x2P +F cs atlakozóa |jzat fehér,
kartonlovas R: 691823

5.952

4.f66

9.036

3.188

f .391

7.173

6.376

64 71-006-13.r-0316609 (38) ON
Termosztátok, helyiség hőmérsékle t érzéke|őkelhelyezése,
faka szerelve
Schneider Electric Hőmérséklet szabályozás, R: CCT15848

8db t.777 797 14.216

3db 6.609 r.793 19.827 5.379



12. oldal
Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa łĺsszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

65 71-008-9.3.r_0136021(19) ON
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,
''B'', ''6'' és ''D'' jetleggöľbével,
6 kA zárlati szilárdságga|,
l pólusú
LEGRAND DX Standard kismegszakító lP 16A C6000Al6kA,
I modulR: 003386

66 71-008-9.3.2_01360s4 (20) oN
Kismegszakítók.elhelyezéśe kalapsínes szerelőlapra,
''B'', ''6'' és ''D'' jelleggörbével,
6 kA zár|ati sziláľdsággal,
2 pólusú és l+N pólusú
LEGRAND DX Standard kismegszakító 2P 3f A C 6000A/6kA,
2 modul R: 003436

6db

3db

4db

r.235

4.604

r0.961

7.544

1.942

2.465

7.410

13.812

43.844

9.264

s.8f6

9.860

67 71-008-11.1.1.1_0120s61(29)ON
Aranr-védőkapcsolók elhelyezésc.
vá|takozo- és pulzáló egyeńáramú kioldásľa.
gyorskioldással (6'..40 ms),
6 kA' zárlati szilárdságga|,
2 pólusú
GANZ KK GFI 025'2.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló

71-008-1 1. I .1.2_0720s81 (30) oN
Aram-védőkapcsolók eIhelyezése.
váItakozo- és pulzáló .gy.ńá.u-í kioldásra.
gyoľskioldással (6...40 ms),
6 kA zárlati szilárdságga!,
4 pólusú
GANZ KK GFI 025'4.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsolórdb 12.616 3.237 12.616 3.237
7.1-009-7.r.1-0410031 (1) ON
Aramkciri kiselosztók

!'o.n !!.ii'i elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal,
N- és PE sínnel, max. 63A-ig, ip:oĺlp 40 védetiséggel,
(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb' úámára)
üresen,
kiselosztók 8 egységig
LEGRAND Nedbox falonkívĹili 1s 8m kiselosztó R: 6012002 db 3.9f7 5.503 7.854 11.006



13. oldat
Ssz. Tételszám

Tételkiíľás
Egységľe jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa tisszesen (HUF)Anyag Munkadd70 71-009_ts.2_0622172 (s4) oN
Fogyasztásmérő szekľény elhelyezés e, (fo gy asztás mérőbcćpítésc nélkíil) IP sł wucttsógg{ Äiiu,,íyuguor,
300 x 600 mm felerr
HENSEL Mi 7 2862-Ofogyasztásméľő szekľény, körvonalméľet:600 x 600 mm. ecvfázisú nappali, nJ.omnĺ,.e;s z.mérő számára,EAN: 59990l093í788

ldb 61.I80 t7.007

675 722

ťózo|appa|,

4.731

61.180

4.725

2.450

73.200

2.181

7r 7r-010_s4.t_0227505 (97) ON
FogIalatok elhelyezése elđre elkészített tartósze rkezetre,E mĺĺallyag foglalatok ellre|vezéęe írníi^.',^^ l.:.^.-

| !.9 ľ 1 
N Ď ľ"! r . 

" " 
-' e i ;'ž;; il;;;' ii]'1.' ifi ll 1"] ä u *'06 I 30s

17.007

5.0s4

4,731:

797

7db

72 71-0ĺ1-ĺ.1.3.1 (5) oN
Izzolámpák,
háIó zati fes zül ts ćg ű izzol ámp ák
haIogén
827 fej

7db

73 7r-012_1.1-0270027 (1) ON
Vi l lamos háztartási főzőké s zu| ék e lhelyezés e,
előre elkész ített tartő szerkezetre :

tíizhe|y
PELGRIM PIVI453 El elektromos tiĺzhely. 3
panorámaüveges sütőajt óval, 6,6 kW. fehá;r db T.200

7 7-01 3_7.2_0310386 (30) oN
E ri n té s véd e Imi há| ő zat tarto zékain ak s z eľe I é s e,
Ítirdőkád fĺiĺdelo kötéSe (EPH),
egyenlő potenciálra hozás
oB o 

.szalagb i lincs, 3 / 8 - I l l 2,,, csatlakoztatható
vezetékkere sztmetszet 2x2, 5 -2 5 mm', R. sz. . 5 05 7 5 1 5r db 2.181 7g7

IK7I-012-100_0000001
Villamos háztartási késztilékek elhelyezése,
Hőtárolós káIyha, f kW
helyszínre száIlítás, összeszerelés, beüzemelés

2 db 199.000 2s.000

/5
52s

74

IJ

398.000 s0.000



14. oldatSsz. TéÚelszám
Tétetkiírás Egységľe jutó (HUF)

Anyag
76 K7r-072_700-0000002

Munkadíj
A tétel áľa
Anyag

łisszesen (HUF)
Munkadíj

ViIIamos háztartásikészülékek elhelyezése,
Hőtárolós káIyha, 4 kW
h elyszínre szállítás, öss zes zerel és' b eüzemelés1 db 266.000

77 K7r-t00.ĺ
Atkötés készítése,
üzlethelyiség rákcitése az elektromos hálózatra5 szpó l.000

78 K7I_I00_2
ELMŰ Ligyintézés

Idb 
0

79 K71-ĺ00-3
Szerelés i nyilatkozat kész ítés

ldb 
0

80 K71_100_5
Hál ő z atf ej 1 e szté s i h o zzájáru l ásrklr 

0

81 M71_014-3.1_0630860

ľiä::ľ 
* t has znźůh ató fo gyas z tás m é ró e lh e l y e zé s e,

meglévő fogyasztásmérő visszaszerelése
ldb 

0

82 72-007_7.1_0I32s02(407) ON
9:"1gő' gong' cseng o,tranśzfotmátor
elhelyezése,
kalapsínre szerelhető kivitelben
LEGRÁND Le .

l dä'. 
csengő 230v-,1 modulR:004t07

4.691

83 81-000-1.ĺ.1 (1) oN
Csővezetékek bontása.
hor ganyzott vagy fekeíe acélcsövek
tartőszerkezetrő|, v agy padlócsátornából
lá.n-gvágás s al, deponilĺás sal,
DN 50 méretig

32m

84 82_000_7.2.1 (3) oN
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig

rdb

25.000

4.980

16.000

14.000

r00.800

3.660

7.544

266.000

5.000

4.691

2s.000

16.000

14.000

100.800

3.660

r.544

19.936

24.900

6f3

r.096
1.096



15. oldal
Tételszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (HUF)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa összesen (HUF)Anyag Munkadíj8s 82-000-3.1 (12) ON
Y íze|látás berendez ési tár gy ak leszeĺelés e,
szel epek, bekĺj-tő cs civek, kcinycikök, zs írfo gók s tb.10db 0

86 82_000_3.3 (14) ON
Y ízeIlátás berendezési tárgyakleszerelése,
mosogatók

rdb 0

87 82_000_3.4 (rs) oN
Y ízellátás berendezési tźlrgyak leszerelése,
WC csésze tartozékokkal

ldb 0

88 82-000-3.ó (17) oN
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
oblít(jtartá|y tartozékokkaĹ

tdb 0

89 82-000_3.8 (r9) oN
Y ízellátás bereĺdezési tár gyak leszerelés e,
beépített fi'irdőkádak

ldb 0

90 82-000_4.1.1 (27) ON
Gáz- és ftĺtésszerelés i berendezési tárgyak leszerelése,
gázszer e|ési berendęzési tárgyak
gázfőző, gáztíizhe\y, v izmelegítő, hő sugárzó,
konvektor, fali fűtő

3db 0

91 82-009-11.1.1.1_01102s1 (4S) ON
WC csésze elhelyezése és beŕc;tése.
öblítőtartály, sarokszelep, wC ülők;,
nyomógomb nélkül.
porcelánból,
aIsókifolyású,
lapos ĺiblítésű kivitelben
ALFOLDI/BÁZIS porcel-án laposöblítésű WC csésze'
-6 ]-alsó kifolyású, fehér, Kód: 4 037 O0,
WC-tilőkével, fehér, Kód: 8780 61

ldb 12.137

2.814

4.432

2.166

4.656

2.988

4.233

8.720

2.874

4.432

2.166

4.656

8.964

4.233
82-009-|2.|-0ĺ 10001 (63) oN
ľ9-.:Ý:^ kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
WC tilőke fenyő, vékony laklaéteggel, ftm WC zsanénalt db 5.ó90

12.137
92

672 5.690 672



16. oldal
Ssz. Tételszám

Tételkiíľás Egységre jutĺó (HUF)
Anyag A tétet áľa iisszesen (HUF)Anyag Munkadíj

Munkadíj
82-009-12.2.1_032007 1 (64) ON
WC-csésze kiesészító szä.eiuéoyeinek elhelyezése,WC csatlakozól
alsó kifolyású WC-hez
WC-leültető gumi

I db 787

82-009 _12.2.1 _032007 2 (64) ON
WC-csésze kiegészíto szereĺvényeinek e lhelyezése,WC csatlakozó,
alsó kifolyású WC-hez
WC-gumiharang 32 mm

ldb U0

90-008-ĺ-0 710202 (1) oN
Festés előtt burkolatoĹ takaľásának készítése
Takaľás készítése foliáva|

374 787

5.313

374

374

8.8s5

374

573

140

0,6 100 m2
946

90-008-2 (2) ON
Festés után burko latok takarásának felszedése

0,6 ĺ00 m2 0

568

344

Munkanem összesen:
t.659.797 2.045.469


