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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1357
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: 441-6498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: 441-6497
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az Országház épületében üzemelő tűzjelző berendezések, az Országház
épületében, a Balassi Bálint utcai kazánházban és a kettő közötti közműalagútban
üzemelő gázveszély jelző rendszer, az Ország-gyűlés Irodaháza épületében és
szervertermében üzemelő tűzjelző- és oltó, valamint gázveszély jelző rendszer,
valamint az Országgyűlési Könyvtár könyvraktár épületében üzemelő tűzjelző és
gázveszély jelző rendszer karbantartása és javítása.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Országház, Budapest, V. Kos-suth Lajos tér 1-3.
Kazánház és közműalagút, V. Budapest, Balassi Bálint u. 1-5.
Országgyűlés Irodaháza, Buda-pest, V. Széchenyi rkp.19.
Országgyűlési Könyvtár Külső könyvraktár Budapest XVIII. Nagyenyed u. 18.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés karbantartási és javítási munkákra az alábbiak szerint:
-1. részajánlat: Az Országház épületében az A, D, C, E, F osztályok és
konyha-étterem területén üze-melő tűzjelző berendezések karbantartása és javítása.
-2. részajánlat: Az Országház épületében, a Balassi Bálint utcai kazánházban és a
kettő közötti köz-műalagútban üzemelő gázveszély jelző rendszer karbantartása és
javítása.
-3. részajánlat: Az Országgyűlés Irodaháza épületében és szervertermében
üzemelő tűzjelző- és oltó, valamint gázveszély jelző rendszer karbantartása és
javítása.
- 4. részajánlat: Az Országgyűlési Könyvtár könyvraktár épületében üzemelő
tűzjelző és gázveszély jelző rendszer karbantartása és javítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

50413100-4

További
tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. részajánlat:
No. Típus Megnevezés Mértékegység Összesen
1 BC216-/H1 tűzjelző alközpont db 17
2 12V/18Aó biztonsági akkumulátor db 34
3 LIF64-1 analóg hurok kártya db 30
4 SIM216-1 soros illesztő modul db 16
5 LAB48-1 LED panel db 14
6 SZ58-2 hangjelző meghajtó db 12
7 2251EM optikai füstérzékelő db 1434
8 5251EM hősebesség érzékelő db 116
9 6500 vonali füstérzékelő db 87
10 RM80F rádiós füstérzékelő db 73
11 Complex 216H rádiós alközpont db 25
12 Rel8 relé modul db 42
13 Interface kábel illesztő kábel relé modulhoz db 33
14 7720 rádiós kezelőegység db 4
15 7732 rádió adó db 53
16 ASG7760 rádiós hangjelző vezérlő db 7
17 DBS24ALW érzékelő alá szerelhető hangjelző db 6
18 IBSOU-DD-P01 hurokról táplált hangjelző db 4
19 2251EIS optikai füstérzékelő RB-s térbe db 2
20 IST 200 illesztő modul db 1
21 Y72221 galvanikus leválasztó modul db 1
22 M512ME hagyományos hurok illesztő db 1
23 M210E-CZ hagyományos hurok illesztő modul db 5
24 4351E hagyományos hőérzékelő db 4
25 B401R érzékelő aljzat hagyományos érzékelőhöz db 4
26 5mm-es LED kijelzők db 50
27 MCP2AR01 hagyományos kézi jeladó db 30
28 PS200 átlátszó műanyag előlap db 30
29 B501 érzékelő aljzat db 1550
30 IM-10 bemeneti modul+tokozat db 26
31 CR6 kimeneti modul db 12

32 HFM3/22/2 kézi jelzésadó beltéri db 209
33 DH500 légcsatorna érzékelő db 22
34 ST1-5 mintavételi cső 30-60 cm légcsatornához db 21
35 ASD516-2 aspirációs készülék db 5
36 O 20/25 mm csőhálózat aspirációs érzékelőhöz m 1390
37 SSD516-2 érzékelő aspirációs rendszerhez db 8
38 TITANUS PRO SENS aspirációs készülék db 9
39 0,05%DM-TP-05-L érzékelő aspirációs rendszerhez db 9
40 RAS légszűrő egység aspirációs készülékhez db 5
41 FW-TP-1A előlap fólia aspirációs érzékelőhöz db 5
42 M221E Modul 2 be+1 ki db 14
43 EMA1224BR hangjelző beltéri db 354
44 ESBR hátoldali doboz db 354
45 VIREX lángérzékelő + visszajelző db 5
46 S95 szerelő aljzat lángérzékelőhöz db 5
47 PC konfiguráció db 1
48 eseményprinter db 1
49 LE40A656A1FXXH Samsung monitor 40" db 1
50 BAQ60/24 szünetmentes táp + tokozat db 29
51 12V/18Aó biztonsági akkumulátor db 48
52 BAQ60/12 szünetmentes táp + tokozat db 1
53 12V/7Aó biztonsági akkumulátor db 29
54 12V/10Aó biztonsági akkumulátor db 2
55 indicator másodkijelző modul db 72
56 M201E-240 vezérlő modul db 28
57 DBS24ALW érzékelő alá szerelhető hangjelző db 26
58 EM-10 ajtótartó mágnes és szerelvények db 6
2. részajánlat:
No. Típus Megnevezés Mértékegység
1 EUCTINT 4-4 Vonalas gázjelző központ db 1
2 EUCTINT 2-2 Vonalas gázjelző központ db 2
3 DPLN-HC Földgáz érzékelő db 9
4 DPLNX-HC Robbanásbiztos földgázérzékelő db 10
5 EUDT-CO Szénmonoxid érzékelő db 2
6 EUDT-O2 Oxigénérzékelő db 2
7 ROLP/W/S Sziréna db 4
8 AI673 Hang-fényjelző db 11
9 Jelzőtabló db 1
10 Vezérlőegység dobozban db 11
3. részajánlat:
Országgyűlés Irodaháza tűzjelző és oltó rendszer elemei
No. Tipus Megnevezés Mértékegység Mennyiség
1 AM 6000 központ db 1
2 BC-216 központ db. 1
3 nyomtató db. 1
4 120 LPG-170 gázpalack indítószeleppel db. 1
5 67 LPG-150 gázpalack indítószeleppel db. 1
6 fúvóka db. 12

7 optikai füstérzékelő+aljzat db. 432
8 hősebesség érzékelő db. 5
9 aspirációs füst érzékelő db. 2
10 oltástiltó gomb db. 1
11 oltásindító gomb db. 1
12 hangjelző db. 29
13 hang-fény jelző db. 1
14 távkijelző és kezelő egység db. 1
15 álmennyezeti másodkijelző db. 118
16 kézijelzésadó db. 54
17 bemeneti modul db. 8
18 kimeneti modul db. 15
Országgyűlés Irodaháza gázveszély érzékelő rendszer elemei
No. Típus Megnevezés Mértékegység Mennyiség
1 központ db. 1
2 hangjelző db. 4
3 érzékelő db. 13
4 kapcsolószekrény db. 5
4. részajánlat:
Országgyűlési Könyvtár külső könyvraktár tűz -és gázjelző rendszer elemei
No. Típus Megnevezés Mérték-egység Mennyiség
1 ID 1000 tűzjelző központ db. 1
2 optikai füstérzékelő db. 128
3 hősebesség érzékelő db. 2
4 vonali füstérzékelő db. 2
5 hangjelző db. 12
6 kézi jelzésadó db. 13
7 nyomtató db. 1
8 G-100 gázveszély érzékelő központ db. 1
9 VGp gázérzékelő db. 2
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
jótállás, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Megrendelő előlegfizetést nem teljesít. Vállalkozó a Megrendelő által történt
teljesítésigazolást köve-tően jogosult számla kibocsátására. A számla
ellenértékének átutalása a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, a
szerződésszerű teljesítést követő 30 naptári napon belül, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A §-36/B-ai alkalmazásával kerül sor.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de a közös ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor fogadja el, ha
az ajánlattevők kifeje-zett, cégszerűen aláírt nyilatkozatukkal elismerik közös
vállalkozásuk teljesítéséért fennálló egyetem-leges felelősségüket. Közös ajánlat
esetén az ajánlattevők által kötött – a felelősség, a képviselet, a feladatmegosztás
kérdéseiről szóló – megállapodást az ajánlat részeként csatolni kell, ellenkező
eset-ben az ajánlat érvénytelen
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban és a Kbt. 61. § (1)
bekezdés d-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó
mértékben bevont al-vállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike
fennáll.
c) Az eljárásból ki kell zárni az ajánlattevőt, ha vele, vagy a teljesítésbe tíz
százalékot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójával, vagy a részére
erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. §-ában meghatározott valamely
kizáró ok fennáll.
d) A kizáró okok hiányát az ajánlattevőnek, a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó
mértékben bevon-ni kívánt alvállalkozójának, és az ajánlattevő részére erőforrást
nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak alapján cégszerűen
aláírt nyilatkozattal kell igazolnia.
e) Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia
arról, hogy a szer-ződés teljesítése során nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya
alá tartozó alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők mind-egyike) valamennyi számlavezető
pénzinté-zetét, pénzforgalmi forint bankszámláját és a számlanyitás időpontját
felsoroló cégszerűen aláírt nyilatkozat. Ha a jelen pont szerinti nyilatkozatban és a
cégkivonatban felsorolt bankszámlák között eltérés van, akkor a je-len pont szerinti
nyilatkozatban meg kell ad-ni az eltérés indokát.
b) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők mind-egyike) valamennyi pénzforgalmi
forint számlájára vonatkozó, az ajánlattételi határ-idő leteltét megelőző 60 napnál

nem régeb-ben kelt pénzintézeti nyilatkozat, amely szö-vegszerűen, pontosan
tartalmazza a követke-ző adatokat:
- a számlanyitás kezdő időpontja,
- az igazolás kiadását megelőző 12 hóna-pon belül fedezethiány miatt előfordult-e
átutalási-, beszedési megbízás visszauta-sítása, sorba állítása (amennyiben igen,
hány alkalommal).
c) Amennyiben az Ajánlattevő az elmúlt 12 hónapban pénzforgalmi forint
bankszámlát szüntetett meg, úgy e számla vonatkozásá-ban az igazolás
kiadását megelőző 12 hónap aktív időszakára vonatkozóan kell beadni a b) pont
szerinti igazolást, és az a) pont sze-rinti nyilatkozatban fel kell tüntetni a számla
megszüntetésének időpontját is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők mind-egyike) egyetlen pénzforgalmi forint
bank-számláján sem fordult elő az igazolás kiadá-sát megelőző 12 hónapban
háromnál több alkalommal átutalás, beszedési megbízás visszautasítása, illetve
sorba állítása a pénz-ügyi fedezet hiánya miatt.
Az a) pontban meghatározott minimumkövetel-ménynek külön-külön kell,
megfeleljenek a közös Ajánlattevők.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év (2006, 2007, 2008) bármelyikében (az
1. részajánlat esetén műemléki környezetben) végzett tűz- illetve gázjelző rendszer
karban-tartási és javításai szolgáltatását kérjük iga-zolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a tűz- és gázjelző rendszer javítását és kar-bantartását végző vállalkozás
megnevezését,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat,
- a teljesítés helyét az épület pontos címét
- az 1. részajánlat esetén az épület helyrajzi számát, a műemléki nyilvántartás
megneve-zését és a nyilvántartási számát,
- a javítás-karbantartás időtartamát,
- a kapcsolattartó személy neve, telefonszá-ma,
- azt, hogy a javítás-karbantartási tevékeny-ség jó minőségben, a hatósági
előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.
Az igazolás módja: a jelen pont szerinti refe-renciát a Kbt. 68. § -a (1)
bekezdésének meg-felelően kell igazolni.
b) Meg kell nevezni azokat a szakembereket, illetőleg vezetőket képzettségük
ismertetésé-vel, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, külö-nösen azok
bemutatásával, akik a minőségel-lenőrzésért felelősek.
c) Ismertetni kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket,
illetőleg mű-szaki felszereltséget.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők), a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó mértékben
bevont alvállal-kozóval, továbbá erőforrást nyújtó szervezettel együttesen is
igazolhatja a szerződés teljesítésére való műszaki-szakmai alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a) a) Ajánlattevő a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó mértékben bevont
alvállalkozójával, illetve a szerződés teljesítéséhez erőforrást ren-delkezésre
bocsátó vállalkozással együttesen igazolja legalább egy, az előző legfeljebb három
évben, az ajánlattételi határidő lejártáig
&#61485; - az 1. részajánlat esetében legalább egy, nettó 1.000.000.-Ft/év
értékben tűzjelző rendszer, vagy az ehhez a részajánlathoz tar-tozó eszközlistában
szereplő tűzjelző esz-közmennyiség műemléki környezetben vég-zett javítását és
karbantartását.
&#61485; - a 2. részajánlat esetében legalább egy, nettó 300.000.-Ft/év értékben
gázjelző rendszer, vagy az ehhez a részajánlathoz tartozó esz-közlistában szereplő
gázjelző eszközmennyi-ség javítását és karbantartását.
&#61485; - a 3. részajánlat esetében legalább egy, nettó 1.000.000 Ft/év értékben
tűz- és gázjelző rendszer, vagy az ehhez a részajánlathoz tar-tozó eszközlistában
szereplő tűz- és gázjelző eszközmennyiség javítását és karbantartását.
&#61485; - a 4. részajánlat esetében legalább egy, nettó 300.000.Ft/év értékben
tűz- és gázjelző rendszer, vagy az ehhez a részajánlathoz tar-tozó eszközlistában
szereplő tűz- és gázjelző eszközmennyiség javítását és karbantartását.
b) Egyszerű másolatban csatolni kell az alábbi feltételeket igazoló dokumentumokat:
&#61485; 1-4. részajánlat esetében a karbantartást végző szakemberek számára
az 53/2005. (XI.10.) BM rendelet alapján kiadott érvényes okle-véllel igazolt
tűzvédelmi szakvizsga igazol-vány és a BM OKF által kiadott érvényes en-gedély,
&#61485; 1-4. részajánlat esetében a karbantartó szerve-zet OKF általi
regisztrációja,
&#61485; az 1. és 3. részajánlat esetében LST tűzjelző rendszerek karbantartására
vonatkozó kép-zés, valamint a karbantartandó tűzjelző rend-szerhez hasonló
berendezés karbantartásában végzett tevékenység,
&#61485; a 2. részajánlat esetében DURAN gázjelző rendszerek karbantartására
vonatkozó kép-zés.
c) A következő műszaki felszereltség megléte:
- 1-4. részajánlat esetében az érzékelők és jelzésadók érzékenységét ellenőrző és
tesztelő műszer, 1 db
- az 1. és 3. részajánlat esetében hordozha-tó számítógép Parsoft 20.0. vagy ennél
magasabb verziójú szoftverrel, 1 db
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
az 53/2005. (XI.10.) BM rendelet alapján kiadott érvényes oklevéllel igazolt
tűzvédelmi szakvizsga igazolvány és a BM OKF által kiadott érvényes engedély.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos

x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
357/2009.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/07/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 24 000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke 20.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 24.000.- Ft,
megfizethető az I.1 pontban feltüntetett címen átvehető postai készpénz-átutalási
megbízással, vagy az Országgyűlés Hivatala Magyar Államkincstár
10032000-01400805-00000000 számú, bankszámlájára történő átutalással.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/07 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/07/07 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : -1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19., VI. emelet 617.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében megjelölt személyek
lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2012. április
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. július 16-án 13.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. július 27-én 10.00 óra.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyalásos. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevővel
külön-külön tárgyal, a tárgyaláson elhangzottak lényegét jegyzőkönyvben rögzíti,
amelyet minden jelenlévő aláír. A tárgyalásokat előre láthatólag 2009. július 13-án
13.00 órai kezdettel, az ajánlatok felbontásának helyszínén tartjuk. Ha az ajánlatok
vonatkozásában nem szükséges hiánypótlási felhívás kibocsátása, úgy az első
tárgyalás korábbi időpontban kerül megtartásra. A tárgyalások pontos helyéről és
időpontjáról az ajánlattevők telefax útján kapnak írásbeli értesítést. Amennyiben
a benyújtott ajánlatok alapján műszaki, illetve szerződéses kérdések tisztázása
érdekében szükséges, további tárgyalási forduló(k)ra kerül sor. A tárgyalások
befejezésével, valamint a végleges ajánlat benyújtásával ajánlati kötöttség jön létre.
A Kbt. 128. § (6) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségnek Ajánlatkérő a
Kbt. 80. § -a megfelelő alkalmazásával tesz eleget, a tárgyalások lezárását követően
benyújtott végleges aján-latok felbontásáról készült jegyzőkönyv 2 munkanapon
belül kerül megküldésre az ajánlatok ismertetésén meg nem jelent Ajánlattevők
részére.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ellenértéke megfizetésének igazolását (banki átutalás vagy a
postai kész-pénz-átutalási megbízás másolatának bemutatása) követően az I.1
pontban megadott címen ve-hető át az ajánlattételi felhívás közzététele napjától
az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.30-15.30
óráig, pénteken 13.30 óráig, az ajánlattételi ha-táridő lejárta napján az ajánlattételi
határidő lejártáig. A belépés érdekében előzetesen be kell jelentkezni az I.1
pontban megadott telefonszámon. Az eljárásban csak az a vállalkozás vehet részt
illetve lehet Ajánlattevő, aki a dokumentációt az Ajánlatkérőtől megvásárolta.A
dokumentációt elektronikusan is rendelkezésre bocsátja Ajánlatkérő.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1) A beléptetés érdekében minden alkalommal előzetesen be kell jelentkezni az 1.1
pontban megadott telefonszámon.
2) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, az ajánlat elkészítésének megkönnyítése
érdekében 2009. június 25-én 09.00 órakor az Országház épületében, 10.00 órakor
az Országgyűlés Irodaháza épületében, 12.00. órakor a Könyvtár könyvraktára
épületében helyszíni bejárásra kerül sor. A helyszíni bejáráson résztvevők nevét
kérjük 24 órával korábban a 441-4830 és 441-6978 telefax számon bejelenteni. A
helyszíni bejárásra az Országház fszt. 15. sz. irodájától indulnak a részt-vevők. A
helyszíni bejáráson tapasztaltakkal és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos
kérdéseket az 1.1 pontban feltüntetett telefax számra lehet eljuttatni. A kérdések
feltételére és megválaszolására Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadók.
3) Az ajánlatban a következő dokumentumokat kérjük csatolni:
a) az Ajánlattevőnek, a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó mértékben bevont
alvállalko-zónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebben kelt cégkivonatának eredeti vagy hitelesített
másolatát,
b) a cégadatokban bekövetkezett változás esetén a változásbejegyzési kérelem
cégbíróság által érkeztetett példányának egyszerű másolatát,
c) az ajánlattevő, a teljesítésbe tíz százalékot meghaladó mértékben bevont
alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselői közül
az ajánlatot aláíró illetve nyilatkozatot tevő személyek aláírási címpéldányának
eredeti vagy hitelesített másolati példányát,
d) cégjegyzésre nem jogosult személy nyilatkozattétele esetén cégszerűen aláírt, a
megha-talmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást kérünk csatolni
e) a dokumentáció részét képező, megfelelően kitöltött szerződéstervezetet,
f) a dokumentációban átadott, megfelelően kitöltött felolvasólapot,
g) cégszerűen aláírt nyilatkozatot a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, a Kbt. 71. § (1)
bekezdé-sében és a Kbt. 72. §-ában foglaltakról,
h) az adott részajánlat(ok) tekintetében a gyártótól, vagy magyarországi
képviselőjétől származó cégszerűen aláírt, támogatói nyilatkozat arról, hogy a
karbantartáshoz szüksé-ges alkatrészeket az ajánlattevő részére biztosítja,
i) a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy az
Ajánlat-tevő kis-, közép- vagy mikro vállalkozásnak minősül-e,
j) a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdéseinek alkalmazása esetén cégszerűen aláírt
nyilatkozatot ar-ról, hogy van-e olyan gazdálkodó szervezet, amely felett az
Ajánlattevő a Polgári Tör-vénykönyv 685/B §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,
vagy amely az Ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol, amennyiben igen,

úgy fel kell tüntetni e gazdálkodó szervezetek teljes nevét, cégjegyzékszámát és
adószámát.
4) A Kbt. 99./A § (4) bekezdésére tekintettel a nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződéskö-tésig be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy van-e
olyan gazdálkodó szer-vezet, amely felett az Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv
685/B §-a szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely az Ajánlattevő felett
többségi befolyást gyakorol, amennyiben igen, úgy fel kell tüntetni e gazdálkodó
szervezetek teljes nevét, cégjegyzékszámát és adószámát.
5) A Kbt. 65. (3) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.
65. § (4) be-kezdés a) illetve b) pontjában foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 4. § 3/D-3/E pontjaiban foglaltakra.
6) A dokumentáció részét képező nyilatkozat minták az ajánlat elkészítésének
megkönnyítését szolgálják, Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő által készített
azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy az eljárás nyelve a magyar minden iratot ezen a nyelven kell
benyújtani.
7) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlat érvénytelen:
a) amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta időpontjában bármely
okból nincs az 1.1 pontban meghatározott tárgyalóban, a kézbesítés kockázatát az
Ajánlattevő vise-li,
b) az ajánlatkérő által meghatározott szerződéses feltételek kihagyása,
megváltoztatása ese-tén,
c) amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az ajánlati árat,
d) az adott részajánlat(ok) tekintetében a gyártótól származó, vagy magyarországi
képvise-lőjétől cégszerűen aláírt támogatói nyilatkozat arról, hogy a karbantartáshoz
szükséges alkatrészeket az ajánlattevő részére biztosítja,
8) A Kbt. 83.§ alapján Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlást.
9) Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, oldalszámot is tartalmazó tartalomjegyzékkel
ellátva, há-rom példányban (egy eredeti, két másolat), sértetlen, zárt csomagolásban
kell eljuttatni az aján-latok beadásának helyszínére. A borítékon fel kell tüntetni az
eljárás tárgyát.
10) Az ajánlattételi határidő megállapítása a Kbt. 251.§ (2) bekezdésének
alkalmazásával történt.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/16 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás Az Országház épületében az A, D, C, E, F osztályok
és a konyha-étterem területén üzemelő tűzjelző berendezések karbantartása és
javítása.
1) A rész meghatározása
Az Országház épületében az A, D, C, E, F osztályok és a konyha-étterem területén
üzemelő, a jelen B. melléklet 1. részének 3) pontjában meghatározott tűzjelző
berendezések karbantartása és javítása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50413100-4

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
No. Típus Megnevezés Mérték- egység Össze-sen
1 BC216-/H1 tűzjelző alközpont db 17
2 12V/18Aó biztonsági akkumulátor db 34
3 LIF64-1 analóg hurok kártya db 30
4 SIM216-1 soros illesztő modul db 16
5 LAB48-1 LED panel db 14
6 SZ58-2 hangjelző meghajtó db 12

7 2251EM optikai füstérzékelő db 1434
8 5251EM hősebesség érzékelő db 116
9 6500 vonali füstérzékelő db 87
10 RM80F rádiós füstérzékelő db 73
11 Complex 216H rádiós alközpont db 25
12 Rel8 relé modul db 42
13 Interface kábel illesztő kábel relé modulhoz db 33
14 7720 rádiós kezelőegység db 4
15 7732 rádió adó db 53
16 ASG7760 rádiós hangjelző vezérlő db 7
17 DBS24ALW érzékelő alá szerelhető hangjelző db 6
18 IBSOU-DD-P01 hurokról táplált hangjelző db 4
19 2251EIS optikai füstérzékelő RB-s térbe db 2
20 IST 200 illesztő modul db 1
21 Y72221 galvanikus leválasztó modul db 1
22 M512ME hagyományos hurok illesztő db 1
23 M210E-CZ hagyományos hurok illesztő modul db 5
24 4351E hagyományos hőérzékelő db 4
25 B401R érzékelő aljzat hagyományos érzékelőhöz db 4
26 5mm-es LED kijelzők db 50
27 MCP2AR01 hagyományos kézi jeladó db 30
28 PS200 átlátszó műanyag előlap db 30
29 B501 érzékelő aljzat db 1550
30 IM-10 bemeneti modul+tokozat db 26
31 CR6 kimeneti modul db 12
32 HFM3/22/2 kézi jelzésadó beltéri db 209
33 DH500 légcsatorna érzékelő db 22
34 ST1-5 mintavételi cső 30-60 cm légcsatornához db 21
35 ASD516-2 aspirációs készülék db 5
36 O 20/25 mm csőhálózat aspirációs érzékelőhöz m 1390
37 SSD516-2 érzékelő aspirációs rendszerhez db 8
38 TITANUS PRO SENS aspirációs készülék db 9
39 0,05%DM-TP-05-L érzékelő aspirációs rendszerhez db 9
40 RAS légszűrő egység aspirációs készülékhez db 5
41 FW-TP-1A előlap fólia aspirációs érzékelőhöz db 5
42 M221E Modul 2 be+1 ki db 14
43 EMA1224BR hangjelző beltéri db 354
44 ESBR hátoldali doboz db 354
45 VIREX lángérzékelő + visszajelző db 5
46 S95 szerelő aljzat lángérzékelőhöz db 5
47 PC konfiguráció db 1
48 eseményprinter db 1
49 LE40A656A1FXXH Samsung monitor 40" db 1
50 BAQ60/24 szünetmentes táp + tokozat db 29
51 12V/18Aó biztonsági akkumulátor db 48
52 BAQ60/12 szünetmentes táp + tokozat db 1
53 12V/7Aó biztonsági akkumulátor db 29
54 12V/10Aó biztonsági akkumulátor db 2

55 indicator másodkijelző modul db 72
56 M201E-240 vezérlő modul db 28
57 DBS24ALW érzékelő alá szerelhető hangjelző db 26
58 EM-10 ajtótartó mágnes és szerelvények db 6
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2 meghatározás Az Országház épületében, a Balassi Bálint utcai
kazánházban és a kettő közötti köz-műalagútban üzemelő gázveszély jelző rendszer
karbantartása és javítása.
1) A rész meghatározása
Az Országház épületében, a Balassi Bálint utcai kazánházban és a kettő
közötti közműalagútban üzemelő, a jelen B. melléklet 2. részének 3) pontjában
meghatározott gázveszély jelző rendszer kar-bantartása és javítása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50413100-4

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
No. Típus Megnevezés Mértékegység
1 EUCTINT 4-4 Vonalas gázjelző központ db 1
2 EUCTINT 2-2 Vonalas gázjelző központ db 2
3 DPLN-HC Földgáz érzékelő db 9
4 DPLNX-HC Robbanásbiztos földgázérzékelő db 10
5 EUDT-CO Szénmonoxid érzékelő db 2
6 EUDT-O2 Oxigénérzékelő db 2
7 ROLP/W/S Sziréna db 4
8 AI673 Hang-fényjelző db 11
9 Jelzőtabló db 1
10 Vezérlőegység dobozban db 11
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3 meghatározás Az Országgyűlés Irodaháza épületében és
szervertermében üzemelő tűzjelző- és oltó, vala-mint gázveszély jelző rendszer
karbantartása és javítása.
1) A rész meghatározása
Az Országgyűlés Irodaháza épületében és szervertermében üzemelő, a jelen
B. melléklet 3. részének 3) pontjában meghatározott tűzjelző- és oltó, valamint
gázveszély jelző rendszer karbantartása és javítása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50413100-4

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Országgyűlés Irodaháza tűzjelző és oltó rendszer elemei
No. Tipus Megnevezés Mértékegy-ség Mennyiség
1 AM 6000 központ db 1
2 BC-216 központ db. 1
3 nyomtató db. 1
4 120 LPG-170 gázpalack indítószeleppel db. 1
5 67 LPG-150 gázpalack indítószeleppel db. 1
6 fúvóka db. 12
7 optikai füstérzékelő+aljzat db. 432
8 hősebesség érzékelő db. 5
9 aspirációs füst érzékelő db. 2
10 oltástiltó gomb db. 1
11 oltásindító gomb db. 1
12 hangjelző db. 29
13 hang-fény jelző db. 1
14 távkijelző és kezelő egység db. 1
15 álmennyezeti másodkijelző db. 118
16 kézijelzésadó db. 54
17 bemeneti modul db. 8
18 kimeneti modul db. 15
Országgyűlés Irodaháza gázveszély érzékelő rendszer elemei
No. Típus Megnevezés Mértékegység Mennyiség
1 központ db. 1
2 hangjelző db. 4
3 érzékelő db. 13
4 kapcsolószekrény db. 5
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4 meghatározás Az Országgyűlési Könyvtár könyvraktár épületében
üzemelő tűzjelző és gázveszély jelző rendszer karbantartása és javítása.
1) A rész meghatározása
Az Országgyűlési Könyvtár könyvraktár épületében üzemelő, a jelen B. melléklet
4. részének 3) pontjában meghatározott tűzjelző és gázveszély jelző rendszer
karbantartása és javítása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

50413100-4

További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Országgyűlési Könyvtár külső könyvraktár tűz -és gázjelző rendszer elemei
No. Típus Megnevezés Mérték-egység Mennyiség
1 ID 1000 tűzjelző központ db. 1
2 optikai füstérzékelő db. 128
3 hősebesség érzékelő db. 2
4 vonali füstérzékelő db. 2
5 hangjelző db. 12
6 kézi jelzésadó db. 13
7 nyomtató db. 1
8 G-100 gázveszély érzékelő központ db. 1
9 VGp gázérzékelő db. 2
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/08/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2012/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

