
3. sz. melléklet 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS a 

„Fényforrások beszerzése és cseréje” tárgyú  

beszerzési eljáráshoz  

 

Nyertes Ajánlattevő feladata az alább táblázatos formában tételesen felsorolt típusú (vagy azzal 

egyenértékű) és megadott mennyiségű LED fényforrás leszállítása, valamint azok beépítése a 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében jelenleg üzemelő fénycsöves ill. izzós 

világítótestekbe az alábbiak szerint: 

 

A szállítás és beépítés helyszíne: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház 

u. 9-11. 

A beépítés menetét Hivatal munkarendjének megzavarása nélkül kell végrehajtani, ezért a beépítést 

megrendelő a helyszínen koordinálja. A helyszíni munkálatok elvégzéséhez Ajánlatkérő helyszíni 

koordinációs személy(eke)t biztosít. 

 

A beépítési munkálatok időtartamára Megrendelő, zárható raktározásra alkalmas helységet biztosít, de 
külön őrzésről nem gondoskodik. 
 
A fényforrás cserék megkezdése a szerződés aláírásának napjától 5 napon belül. 
 
 
Teljesítés igazolás-elszámolás, utólagos tételes felmérés szerint lehetséges. Kizárólag csak felszerelt, 
üzemelő fényforrás tekinthető teljesítésnek.  
 
A beépítési munkák során beszállítónak vállalnia kell az alábbi kötelezettségeket: 
  
A megrendelésben feltüntetett kapcsolatos munkák elvégzése tekintetében a Vállalkozó köteles: 

- betartani a munkavégzés során a munkaterületen és a munkavégzés hatókörében a hatályos 
építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat. 

- a tevékenysége során keletkező hulladékot összegyűjteni, tárolni, és elszállítani. 
- a meglévő létesítmények, burkolatok, berendezések, harmadik személyek vagyontárgyai 

állagmegóvásáról kiemelt figyelemmel gondoskodni. 
- a rongálásokból eredő hibákért kártérítési felelősséggel tartozik. 
- a munkavégzés ideje alatt a munkaterülettel közvetlen kapcsolatban lévő területek 

tisztántartásáról gondoskodni, különös tekintettel a napi munkavégzést követő takarításra. 
- a teljesítés helyén, a munkavégzés során, annak teljes időtartama alatt a Megrendelő által 

biztosított azonosító kártya viseléséről gondoskodni. 
 

Tétel 

szám 
Kiváltandó típus DB Kiváltó fényforrás típus

1 E27 11-15W kompakt fényforrás 558 Osram Value CLA75  LED körte fényforrás E27 10W 4000K 

2
E27 40W kompakt fényforrás

42
Philips TForce Core LED HPL 18W E27 4000K  LED körte fényforrás

3 T8 36W fénycső 428 Osram ST8E-1,2EM LED fénycső 16W 4000K

4 T8 18W fénycső 246 Osram ST8E-0,6M LED fénycső 8W 4000K

5 T8 58W fénycső 50 Osram ST8E-1,5 EM LED fénycső 20W 4000K

6 G24Q 26W fényforrás 110 Osram DULUX D/E LED 10W G24-q3 LED fényforrás 4000K 


