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Betegdpol6 Irgalmasrend, mint aj6nlatkdr6 hirdetn6ny n6lkiili trlrgyalisos elj6rdst kivrin
inditaoi "Budai Irgalnasrendi K6rh6z Patol6gia 6piilet6ben tal6lhat6 elektromos
transdormitor ,llom:is kiviltdsa, ithelyezlse" tirgyban ak6zbeszez6sek6l sz6l6 20i5. 6vi
C)C.III. titrvdny ' 98. g (2) bekezd6s6nek e) ponrja alapjdn. A Kbt. 103. g (1) bekezd€s szerinti
tajekodatast az alabbiak szerint adjuk meg, az eljrilis meginditrisdval egyidejiileg.
Beszerz6s becsiilt 6rt6ke: nett6 70

milli6 Ft.

A hirdetm6ny n6lkiili tirgyalisos eljrir6s alkalmazrisdt megalapoz6 kdriiln6nyekrdl sz6l6

t'igkortat{s l

A Kbt. 98. g (2) bekezddsdnek

"98.

$

e)

pontja drelmdben:

(2) Az ajAnb*er1 hirdetmAny ndltaili t'rgnldsos eljdrfut alkllrnazhat hir'teles

esetben, ha

e) az Jbltitleniiil sziil66ges, mtuel az ajdnlatkdt' dltal el6re nem ldthat6 okb6l et,dttt
rendkfuili siirg'ssdg miatt a nyilt, a meghhtdtos vagt a targtaldsos eljdrdsra etfiirt hatdfid,k
nem lenndnek betafihahiak; a rendkiriili siirg'ss'get indokol6 k,rihAnyek azonban nem
eredhetnek az ajdnlatkir' mulasztasdbbl, rag) az aidnlatkir' dttat et,iddzen okb6l.,'

A rendkiviili siirg6ss6sre okot ad6 kijriilm6nyek:

A

Patol6gia dpiilet6ben bekdvetkezett kixok alapj6n, a Betegripol6 Irgalmasrend az dpiilet
stalikai, tart6szerkezeti vizsgiilata ismeretdben kdzbeszerz€si it;i.a, ,iEh megbizdst adott a
TransAgent Ki.-nek, mint v6llalkoz6nak a bontris azonnali meglezd€sdre 6letveszdly
elhiritdsa drdekdben. A vallalkoz6 2016. december 2g-6n a bontiisi ledir€tet 6tvetu, 6s 20ri.
janu.ir 3-rin megkezd6ddtt a bontesi munka el6k6szit6se. Megkezd6dittr tovabb6
az dpnlet
kiii.it6se, a kdzmiibekiitdsek megsziintetdse, az egyez'etes a kd;iiszolgaltat6kkal,
valam-int a
kimeletes k6zi 6s g6pi bonftis.

I
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A vi4llalkoz6 a bontis el6k6szitdsdnek megkezdesdvel egyidejrileg, az dpiilet elbontdsiinak
megkezdese el6tt megkezdte az egyeztetdsr az EIMU H6l6zati Kft. szak&t6ive1 a
tulajdonukbai A1.16 41664/10 jelii transzfomdtor dilomas esetleges megv6d6sdr61 vagy
kiv6ltisrir6l, 6thelyezdsdr6l.
Az ELMU H6l6zati Kft. kirendelt

szakembere megallapitotta, hogy az 6p et alatt l6v6
kYA teljesitmdnyii tanszfomator dllomAs vddelmJ ds a folyamatos irzem a
bontisi munkalatok ideje alatt nem megoldhat6, nem fenntarthat6. Az ELMU H6l6zati Kft.
41664/.10 jeltL 630

mivel nem lAfia biztositottnak

a

sz6ban forgd tanszformator 6llomris biztonsdsos
iizemeltetdsdnek felt6teleit, mely nem kziir6ragosan csak a Rend 61tar iizemeltetett korhi
villamos ellirisat bizositja, hanem a kdmyez6 lak6dpiletek kdzvetlen lakoss6gi 6s koziileti
ell6tdsd6rt is felel, ez6rt az dptilet effektiv bont'shoznem jatnlthozz6, a transzfometor 6llom6s
ethelyezdsdig, 6s felsz6litotta az epittet1t 6s a v6llalkoz6t a tanszfom6tor Alom6s
6llagmeg6visrira, ezzBl egyiitt a bontdst le6llitott6k. Jelenleg egy teljesen kiiiritett, r6szben
elbontott dpiilet alatt tal6lhat6 azomali kiv6ltrisra szoml6 hanszformator ii110m6s elbontasa
sziiksdges 6s egy rij transzform6tor6llom6s telepitdse a Rend 6s a K6rhr2 t€riilet€n beli .

A kdzniibekiitdsek megsziintet6sdnek miiszaki 6s jogi el6kdszit6se sor.in tdbbszdri egyeztet€s
felek kialakilottak az dpiil€tben tar6lhat6 transzform6tor iillomds 6thelyezds6r6i 6s
1qrt9_nt,

kivalAtuAr6l a megval6sitand6 miiszaki megold,ist, mivel dpiiletbontds kdzben a helyisdget 6s a
tmnszlbrmAtor A omdst megvddeni nem lehetsdges.

tov6bbi tivit€lezdsek 6rdek€ben, (ds az tj dpiilet energiaelldtris6hoz is) ezdrt a megl6v6
transzforniitor rillomris bonlisa 6s egy fj 1MVA kapacil6sri BHTR tanszform6tor iflromiis

A

t€leDites€ sziiksdses.

Az rij betonhfuas tanszfomritorhi2 telepitdsi helydt az Irgalmasrend teriiletdn, az Aryrid

Fejedelem ritja 6s Vidra utca sark6ra j eldltdk ki.

Az athelyezds 6rdek6ben elvdgezend6 munkafolyamatok:
- megl€v6 transzform6tor rillomris (Vidra utca fel6l) ds mellette elhelyezett elektromos
helys6g bontrisa;

i^d:iqt:"*

kVA teljesitndnyii kont€ner trarszfomiitor rillomris telepit6se Aryad
9?9
fejedelem- Vidra utca sark6ra;
transzfolmiilor dllomds alapzat elkdsTirdse;
megl6v6 6s, megmarad6 fogyaszt6k (14 db) mdretlen elektromos kdbeleinek 6tforgat6sa"
told6sa az rij csatlakoz6si pontokhoz;
k6ftdz 6piiletenek elektromos m&t, NAyy-J 4x240 mm2 Al kabeleinek ideiglenes
feket6se (2x3x200A, 1x3x315A), mecha.nikai v6delemmel ellatott taxt6szerkezetre,
pince szinten megrnarad6 k6beleke riik6tdssel;
k6rhAz 0,4kV €loszt6helysdgdbe fiizisjavit6 berendezds leiigaz6srinak
kalakitrisa;
megl6v6 fi2isjavit6 berendezds bontdsa, fj helyre telepitdse, bekdt6se,
beiizemeldse;
telepitend6 transzformritor 6rlomris ordali rrikiitdsek 6s tolddsok elk6szit6se

3x1x240mm2 6/10 kV-os
k6tdssel;

Al

NAyxsF2y

k6bel 6s TRAy 3xlx120_240 6/10 kV_os cgyenes

a fogyasn6 oldali kribelek tolddsai

NAyy-J 4x240 mm2 Al, NAyy_J 4x95 mm2 Al
kdbelekkel;
a transzlormdtorhiizhoz kell telepiteni a k6rh.iz Ep 630 aramv6lt6s
m6r6s6t is:
a Vidra utcai ftontonjdrda 6s burkolati bontAs, fe16res, teljes
kddi helyrerillit6s, illetve a
munkiilatokhoz tartoz6 dokumentrici6 elk6szit6se, enged6lyek iigyint€zdse.
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Az ene a helyre terrezeti egyedi specifikrici6val rendelkez<i BHTR tuanszfomftor ellom6s
gy6rtisi ideje 2-3 h6nap, igy ene az id6szakra ideiglenes mobil kontdneres trarszform6tor
6llom6s telepitdse, majd bontdsa sziiks€ges, ezutiin lehets6ges az iij legyartott BHTR A[omris
beiizemel6se.

Az el6irt hatirid6k be nem tarthat'5sdgdnak indokolfsa:

Az 6piiletet, a kialalrrrlt miiszaki elv6ltozrisok okin, nem lehetsdges oly m6don elbontani, ami
az ELIvIIJ Hel6zati Kft. el6ir6sainak meglelel6en biztositan6 a tanszfom6tor iillom6s 6s az
annak helyet ad6 helyisdg zavatalan 6s iizembiztos, folyamatos miikiid6s6t.

A

folyamatosan sii1lyed6, rdszben elbontott 6piiletben a bontils soriin nem biztosithat6 az
elbontott 6piiletszerkezetek 6s talt6szerkezetek folyamatos ds biaons5gos stabilitAsa. Az
esetlegesen megmarad6 helyisdgek, melyek a v6dend6 hanszfomatort 6s kapcsol6helyisdg
fizikai vedelmdt biztositofiak vo1n4 az elektromos iizem biztons6gi el6ir6sait szem el6tt tartva,
bels6 vddelermel nem 6vhat6k meg. A megtartand6 fal 6s fiid6mszerkezetek statikai
6116konysdg4 stabilitisa nem mdretezhetiiek, kdvetkezdskdpp nem igazolhat6ak. Az effektiv
bontiist csak a teljes dpiilet elbontasa eseten lehetsdges fol),latni, a fenti tart6szerkezeti
probldmdk kialakulisiinak megel6z6se 6rdek6ben. A siirg6sen v6gzend6 leljes bontist, csak a
szdban forg6 t.anszfomftor AllomAs kivdltrisa ut6n lehet folltatni addig, mi;d a f6lig elbontott
dpiileten az 6letvesz6ly kialakulisrinak megel6z6se, mind a kommunrilis transzformriiorrillomris
iizembiztos miikdddse kdtsdges.

Az el6re nem lithat6siq indokoldsa:

Mivel q bonni$ megelfzden is kiizben sem lehetsiges az ELMij Etil6zqti Kft zlirt
bans<lfgrntdtor teftbe a bejutds, ig) a bo ttis sor6n kell kdnyszerfien elfogadni a

trans4lfo ruitorhtk tulajdonosdn.tk, iizetueltetdj4hek hatdsdgi vdlemdnyit, miszefint a bohtA,
folytatdstihoz nem jdral houd - a bontiis Monnali lealiitrisAt k6Ne - a tua.nszfomdtor
kiviltrisriig, athelyezesdig. A bonland6 dpiiler alatt raL\lhat6 4t664/10 jelii 630 kVA
teljesitmenyii lranszform6tor 6llomas a k6rh.iz 6piilet6n kiviil a kdmyez6 dpiileteket, iizleteket,
fogyaszt6kat 6s BKV-I l6tja el. Ezen t6nyek, valamint a transzform6toi dltomas a bont6s
meginditrlsa folyamdn megismer.t kora miikdd6si elve (gavilici6s szell6z6s) alapjrin a
megkezdett bontis azonnali besziintetds6t kdrelmezte az ELM(j Hat6zati Kft., aki nem l6tta
bizositottnak az alom6s ilzemviterszedi, biztonsagos miikiid6s6t a bontas kivitelezese aratt. A
bontiis kezdetekor, a burkolatok megbontrrsa soriin fertiirds* keri t korod6rt p r6rv6zas 6piiret
bontes kdzbeni esetleges vibr.rici6ja, mozg6sa riJvidzirlalot okozhal, valamint a bontis
soriiD
keletkezett por szennyez6s a gravitiici6s szell6zds ok6n lerak6drisokal okozhat az rillomdsban,
atni zarlathoz \ ezethet.
A- bontiis sonin eredetileg meg6vaad6 tanszfom6tor helyis6g v6delrn6t val6ban nem
lehetsdges megfelel6en biztositani az elbontds kozben 6s ut6n. Az 6piilet bontrsa kdzben
feltfut
6s megismert^ rossz min6s6gii, hirinyos rillapotu, konoddlt vasbeton pilldwrtas szerkezete,
pince szinti fttddme ani csak az effektiv bonfis megkezddsekor v,ili l6that6",rl, nem
tesri
lehet've az eredeti elk6pzel6s szerinti, ducol6sos, bel;6 vddelem kialaKtrisrlnak iehet6sdg6t,
ezat az 6theryeze$61 ds kivaltrisr6l a vesz6ryes dpiiletszerkezet bontdsrinak megkezd6se ei6tt
azonnal, gyorsitva gondoskodni kell.
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A felk6rni kiv{nt ai6nlattey6k:

AVKVILL Kereskedelmi

€s SzolgAltat6

Korl6tolt Felel6ss6gii Tarsas6g

1171 Budapest, Tiszanrina u. 32.

C6gjegyzdkszrim: 01 09'116'7

52

Ad6sztLn: 13059932-2-42

KEzuTERV M6rn6k Korl6toft Felel6ssdgii T6Nas6g
2040 Budadrs, D6zsa Gyiirgy utca 1 4/1 .
Ciglegyz€kszAm; 13 09 090003 Ad6sz|rr,: 72773693-2-13
TransAgent Szillihranyoz6 6s Szolg6ltat6 Kor16lolt Felel6ssdgii Tdrsas6g
1124 Budapest, G6bics utca 5. mf4.
C6gjegyz6kszim: 0 I 09 661 8 1 3 Ad6sz6m : 12280838 -2-43

K6rem, hog/ el6z6ekrc fisrelemmet, kiiliiniis tekintettel a lebontand6 6piilet
tartdszerkezeteinek rong6l6d6sira, yalamint az esetleges k6rhtzat, ktirnyezd
lak6titmbiiket, BI(V-t 6rint6 felbecsiilhetetlen kdrt okoz6 6ramkimarad6sra, valamint

,ramiit6s 6s a ritvidz6rlat bektivetkez6s6nek ktizvetlen vesz6lye miatt sziveskedjenek az
eljSris Eeginditisinak jogszerffs6g6t megrllapitani.
Budapest, 2017. janu6r 25.
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