
Műszaki Leírás 
a „Színpad beszerzése 2021” 
tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 
Előzmények:  
 
Budapest Főváros Önkormányzata a 2021-es nyári szabadtéri színházi évadra egy saját, a 
Főpolgármesteri Hivatal területén felállítandó fedett színpad beszerzését határozta el. A beszerzendő 
színpadot a Főpolgármesteri Hivatal területén kívánja felállítani, a nyári szabadtéri évad kezdetekor, 
majd az őszi bontást követően saját raktárában kívánja tárolni.  
 
A beszerezni kívánt színpadrendszer: (lásd. rajzmelléklet) 
 
A színpadrendszer két alapvető egységből tevődik össze, úgymint színpad és fedés.  
 
Felállítási helye: Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest Városház u. 9-11. sz. épületének I sz. 
díszudvarán, mely egy négy épület által körülvett szélvédett terület.   
 
A felállítás felülete műemléki nagykockakőből épített útburkolat, mely nem megbontható.  
 

1. Színpad 
Mérete: Szélessége: 8 méter  

  Mélysége: 5 m méter  
  Magassága: 1 méter 

Felépítése:   

 20 db 2 méter x 1 méter-es Prolyte Stage Dex SM750 kültéri színpadelemből  

 fix 1méter magas alumínium csőlábbal, szükséges összefogató, szintező és súlyozó 
alkatrészekkel 

 1 db színpadlépcső, a hozzá tartozó lépcsőkorláttal 

 4 db 5 méter X 2 méteres fekete színpadlinóleumburkolással 

 Fekete vízálló szövettakarással „U” alakban a színpad körül. (összesen 18 méter, 1 m 
magasság)  

 
2. Fedés:  

 Szélessége: 9 méter  

 Mélysége 7 méter  

 Magassága 5 méter (lásd. rajzmelléklet)  
Szerkezete: FIX (nem motoros) 
Felépítése:  

 4 lábon álló színpadfedés alumínium rácsos tartó rendszerből építve. A rácsos tartó elemek 
(hídelemek) selyemfényű matt fekete színben.  

 Alkalmazandó színpadponyva M2-es besorolású égéskésleltetett anyagból, kívül szürke, belül 
fekete színben. 

 Az összeállításhoz szükséges valamennyi merevítő eszközzel és feketeszínű racsnis 
hevederrel, összeütős elemmel és kiegészítővel. 

 9 méter x 5 méter méretű fekete széláteresztő háttér hálóval felszerelten. 

 A tetőszerkezet pontalaphoz történő rögzítéséhez szükséges alkatrészekkel. 

 A használathoz szükséges Statikai tanúsítvánnyal, anyagmegfelelőségi műbizonylatokkal és 
szerelési nyilatkozattal  

 
További követelmények: 

 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszínre szállítás költségeit, annak figyelembevételével, 
hogy a felállítás helyszíne védett övezet.  

 Átadás-átvétel a Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest Városház u. 9-11. sz. épületének I sz. 
díszudvarán, felállított, használatra kész állapotban. 

 Ajánlatkérő igénye alapján, az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozata alapján a szerződés 24 (huszonnégy) hónappal meghosszabbodhat a színpad évi 
1-1 alkalommal történő összeszerelésének és hordképes állapotba történő szétszerelésének 



biztosítása céljából, amennyiben Ajánlatkérőnek az éven túli kötelezettségvállalásra a 
felhatalmazása rendelkezésre áll.  

 
Színpad, fedéssel rajzmelléklet:  
 
 

 
 


