
A
.T... napirendi pont** 

Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:
Virok-Ujlaki Anikó osztályvezető o dr. Jakab Attila közbeszerzési referer^

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.08.24.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: EJ IGEN:
Előzmény mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □
IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat 
2022. évi költségvetés Beruházási kiadások (
Pénzügyi osztályvezető’bllenjegyzése:.................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzem eltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: ■ VAN: El NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: Jegyző, Polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: ................. . ............... . ............ . . ...........................

jegyző
<épviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: ^3

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Gödi Polgármesteri Hivatal 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint 
Pénzügyi,Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” 
tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete Göd Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése feladatok 
megrendelése mellett döntött. Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének beruházási 
kiadások, maximum bruttó 7 millió forint.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.

Az ajánlati felhívásra 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatot a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 5.292.942,-HUF, 
mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.

Fentiek alapján a Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani. 
Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés 
teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

2131 Göd, Pesti út 81.- 2131 Göd, Pf. 28. - 27/530-064, Fax: 27/345-279 - E-mail: varoshaza@god.hu



Határozati javaslat I.

.../2022. (VIII...) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 5.292.942,-Ft összegű szerződés megkötését az 
ITH Projekt Management Kft. (2131 Göd, Majorság köz 1, adószáma: 29177817-2-13., képviselő: 
Tarkó Miklós) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város önkormányzata 2022. évi költségvetésének beruházási kiadások soráról 
bruttó 5.292.942,-Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

.../2022. (VHI...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” tárgyú beszerzésben a 
bruttó 5.292.942,-Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
megkötésére az ITH Projekt Management Kft. (2131 Göd, Majorság köz 1, adószáma: 29177817- 
2-13., képviselő: Tarkó Miklós) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének beruházási kiadások soráról 
bruttó 5.292.942,-Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. augusztus 24.

Tisztelettel:

osztályvezető
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BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított

„Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” kapcsán beérkezett 
ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2022. augusztus 24. 10:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.)
Bizottsági tagok:
Huszti Benjámin (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem)
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. augusztus 17. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. augusztus 24. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban
1 darab, azaz egy ajánlat érkezett postai úton.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy a beszerzési eljárás során rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összeg: (bruttó 7 000 000,- Ft keretösszeg)

Beérkezett ajánlat: 
l.számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve: ITH Projekt Management Kft.

Székhelye: 2131 Göd, Majorság köz 1.

Megnevezés

Összesített bruttó ajánlati ár

A megajánlott termékek gyártmánya, 
típusa:.....

Összesített bruttó ár (Ft): 5.292.942,- Ft
A megajánlott termékek gyártmánya, típusa: GEALAN
S8000

Többlet  jótállás idó'tartama: a 
teljesítéstől számítva hónapokban 
megadva; a kötelezően előírt 36 
hónapot meghaladóan; minimum 0 
hónap — maximum 12 hónap

12 hónap

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 3db

A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

ITH Projekt Management Kft.: az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati 
felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes.



A Bírálóbizottság javaslata:

-javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani,

ITH Projekt Management Kft.: az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati 
felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a 
rendelkezésre álló anyagi fedezetet nem haladja meg.
-a beszerzési eljárás nyertesének ITH Projekt Management Kft. (2131 Göd, Majorság 
köz 1.) ajánlattevőt kihirdetni és a szerződést vele megkötni (bruttó 5.292.942,- Ft 
ajánlati árral).

A jegyzőkönyv lezárva: 10:20 perckor.

Huszti Benj Schönné Kovacsik Katalin
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott,........, minta(z) . JJ.Í).. ^cégjegyzésre
jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „ Gödi Szivárvány 
Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése " tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és 
elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb 
dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 
joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdésb), vagy g) pontja alapján a 
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
korábbi - három évnél nemrégebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a 
jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 
alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció:
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve ríH- VAASJA

A cég rövidített neve, ha van ilyen —

Cégjegyzékszáma 75 -03 - XX/So-íi
Adószám illetve adóazonosító jel

Pénzforgalmi jelzőszáma 3 loalf

Székhely

Irányítószám, település
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Utca, házszám VO2-

Honlap ujúJój .'vUa —

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányító szám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személyiek)

Név, beosztása

Telefon To ISGG

Mobil

Fax

E-mail

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása

Telefon

Mobil ^5C/o/8S Cocu
E-mail v a c^. cu/'s tzx (D u - aJkAoJt.. w

Kötelezettséget vállalunkarra, hogy az eljárás nyertesekéit ,□ az eljárás nyertesének visszalépése eseten 
a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként 0 az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a 
beszerzés tárgyát képező feladatot/tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és vállalások 
ellenében elvégezzük:

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

Megnevezés

Összesített bruttó ajánlati ár

A megajánlott termékek  gyártmánya, 
típusa:.....

Összesített bruttó ár (Ft): . &

A megajánlott termékek gyártmánya, típusa: .....
kiftvJ S éfOGO

Többlet jótállás időtartama: a 
teljesítéstől számítva hónapokban 
megadva; a kötelezően előirt 36 
hónapot meghaladóan; minimum 0 
hónap - maximum 12 hónap

hónap

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min Odb- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: .úl.... db
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2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott ........................ (lakcím: 2 1 Átófe...) 4 S fe-
mint a Göd Város Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított beszerzési 
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség 
velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri 
nyílászárók cseréje és beépítése ” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum:

irasa

„4 .Összeférhetetlenség

4.1. összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, 
megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasságigazolásábanrészivevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, 
az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezted.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, 
a megrendelő vagy ajánlati felhívástközzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú 
melléklete szerint - írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1. és 42. pont 
szerinti összeférhetetlenség.”
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Szakterület: Építési célú termékek, CE jelölés 
Igazolvány szám: 4274
Iroda: 1112 Budapest, Fehérvári út 104-108, 
Tel.: 30/2416-453
E-mail: zambo.laszlo01@gmail.com

Hivatkozási szám: 10-08/2020

Megbízó: Rekord Plusz Kft. 2131 Göd, Majorság köz 1.

KALKULÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV.

A termék megnevezése: S 8000 GEALAN PVC ablakok és erkélyajtók, (fix, nyíló, bukó-nyíló, középen felnyíló 
és emelő-toló)

• Üveg rétegrendje, az üvegezés vastagsági mérete: LowE4-16AL-4-16AL-LowE4+Arg. 0.6 üvegezés

Keret és szárnyvastagság: (df=d1 +d2/2): 74x74 mm. df=74

Hő átbocsátási érték meghatározása: az EN IS0 10077-1:2006 szerint.
- Felület meghatározások: 3. ábra
- Uf meghatározása: Vizsgálati jegyzőkönyv alapján= 1.1 W/m2K
- Keretvastagság meghatározása 5, ábra
- Lineáris hőátbocsátási tényező meghatározása E1 táblázat

Adatok.
• Ug: (W/m2K) üveg hőátbocsátási tényezője
• d1: keretvastagság
® d2: szárnyvastagság
• df: 5. ábra szerint
• Uf = a keret hőátbocsátási tényezője
• Yg: lineálís hőátbocsátási tényező (W/m2K)
• Ag: üvegfelűlet (m2)
• lg: az üvegtábla látható részének kerülete (m)
• Af: a látható keret és szárny felülete (m2)
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Készméreí: 50x100 cm
Gyártási méret (BxH) 
(m2)

500
mm

X 1000
mm

Teljes felület Aw 0.5 m2

Üvegfelület (bxh) (m2) 268x768 mm Üvegfelület Ag 0,2058
Az üvegfelület látható részének kerülete lg (fm) 2,072
A látható keret és szárny felület Af (m2) 0,2942
Az üveg hő átbocsátási képessége (Ug (W/m2K) 0.6 (W/m2K)
Lineális hő átbocsátási tényező (^g) 0,08
A keret hő átbocsátási tényezője (Uf) 1.1 (W/m2K)
Számított érték (W/m2K) 0.942 (W/m2K)
Kerekített érték (W/m2K) 09 (W/m2K)

Készméret: 60x100 cm
Gyártási méret (BxH) 
(m2)

600
mm

X 1000
mm

Teljes felület Aw 0.6 m2

Üvegfelület (bxh) (m2) 368x768 mm Üvegfelület Ag 0,2826
Az üvegfelület látható részének kerülete lg (fm) 2,272
A látható keret és szárny felület Af (m2) 0,3174
Az üveg hő átbocsátási képessége (Ug (W/m2K) 0.6 (W/m2K)
Lineális hő átbocsátási tényező f^g) 0,08
A keret hő átbocsátási tényezője (Uf) 1.1 (W/m2K)
Számított érték (W/m2K) 0.921 (W/m2K)
Kerekített érték (W/m2K) I 0.9 (W/m2K)

Készméret: 123x148
Gyártási méret (BxH) 
(m2)

1230
mm

X 1480
mm

Teljes felület A w 1,8204 m2

Üvegfelület (bxh) (m2) 998x1248 mm Üvegfelület Ag 1,2375
Az üvegfelület látható részének kerülete lg (m) 4,492
A látható keret és szárny felület Af (m2) 0,5829
Az üveg hőátbocsátási képessége (Ug) (W/m2K) 0.6 (W/m2K)
Lineális hőátbocsátási tényező C+’g) 0,08
A keret hőátbocsátási tényezője (Uf) 1.1 (W/m2K)
Számított érték (W/m2K) 0.842 (W/m2K)
Kerekített érték (W/m2K) 0.8 (W/m2K)

Készméret: 180x240
Gyártási méret (BxH) 
(m2)  

1800
mm

X 2400
mm

Teljes felület Aw 4,32 m2

Üvegfelület (bxh) (m2) 1452x2168 mm Üvegfelület Ag 3,1479
Az üvegfelület látható részének kerülete lg (m) 7,236
A látható keret és szárny felület Af (m2) 1,1721
Az üveg hőátbocsátási képessége (Ug) (W/m2K) 0.6 (W/m2K)
Lineális hőátbocsátási tényező (Yg) 0,08
A keret hőátbocsátási tényezője (Uf) 1.1 (W/m2K)
Számított érték (W/m2K) 0.811 (W/m2K)
Kerekített érték (W/m2K) 0.8 (W/m2K)
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Melléklet: Uf vizsgálati jegyzőkönyv, Csi No: 377/14

Budapest, 2020-01-16

Zámbó László
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ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott Tarkő Miklós (anyja neve: Mikó Margit, születési hely és idő: Vác, 1978.07.29., lakhely: 2134 
Szód, Árpád utca 15/A.), mint az ITH Projekt Management Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített 
cégneve: ITH Projekt Management Kft) ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a cég előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a nevemet Önállóan az alábbiak szerint írom:

Budapest, 2021, március hó 19. napján

0\_
Tarkó Miklós

dr. Nagy Tamás 
ügyvéd

1094 Budapest, Tompa u. 12. IV. em. 1.
Tel/Fax: 210 28 01

Adószám: 18257726-2-43

Alulírott dr. Nagy Tamás ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti „ALÁÍRÁS-MINTÁ"-^ Tarkó Miklós (anyja 
neve: Mikó Margit, születési hely és idő: Vác, 1978.07.29., lakhely: 2134 Sződ, Árpád utca 15/A.), aki 
személyazonosságát az 551736CE számú személyazonosító igazolvánnyal és lakcímét a 842261 LF 
számú lakcímet .igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta - előttem saját kezűleg írta alá.

Alulírott dr. Nagy Tamás ügyvéd a jelen okirat aláírásával akként nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát 
cégalapítási eljárása során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a 
cégalapítási kérelem mellékletét képezi. A cégalapítási kérelem alapját képező létesítő okiratot én 
szerkesztettem és láttam el ellenjegyzéssel. A jelen aláírás-minta megfelel a Cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-ban írt feltételeinek.

Jelen okiratot szerkesztemés ellenjegyzőm Budapesten, 2021. március hó 19. napján:

íagv Tamás ügyvéd'
S^|tö\s^nú3,6Ó66O22)
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Új nyílászárók
5 kamrás rendszerbeépítését tervezi?

A NAGYOBB ABLAKOKÉRT

A következő áttekintő segít Önnek, gyorsan és egyszerűen 
rátalálni arra a nyílászáróra, amely az Ön elképzeléseinek 

leginkább megfelel. Az alapvető statikai és hőszigetelő tulaj
donságok mellett új ablakát már optikai szempontok alapján 

Nagy ablakokat szeretne, egészen 2,20 m magassá
gig, amelyek megtévesztésig hasonlítanak a fából 
készült ablakhoz, vagy kívülről színes és extrém 

robusztus felülettel rendelkeznek? Akkor tervezzen
is kiválaszthatja. Győződjön meg saját maga profilrendsze- az ötkamrás rendszerünkkel, amely már bizonyított.
rünk előnyeiről.



Statika
NAGYVONALÚ TERVEZÉS ÉS 
KIVITELEZÉS

Az S 8000 IQ rendszer kifejlesztésekor különös figyelmet 
szenteltünk a profil stabilitásának. így nagyrészt kiesett a 

fő kamrák nagy dimenzionálása az acélmerevítés felvétele 
miatt. Az eredmény a standard merevítés igen magas hajlí

tási szilárdsága, ami szintén a profil stabilitását javítja. Ezáltal 
már semmi nem áll annak útjában, hogy nagyobb elemeket 
építsünk és hogy az ablakgyártás területén az ilyen jellegű 

igényeket is kielégítsük.

T K

í “ /"1
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A NAGY ABLAKOK KIVÁLÓ STATIKÁJA

Az ablak magassága függ az ablak szélességétől valamint 
az ebből eredő teljes felülettől.

Nagyfelületű ablakoknál nagy erők hatnak az ablakokra.

A stabil acélmerevítések gondoskodnak a nagy hajlítási

Arörp ’vVkcrry.: ;-pr' ' .íj

4 "
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szilárdságról. ezáltal lehetővé teve nagyméretű ablakok 
építését.

XXiW v* ■ ■k-F~tó-



Design
MEGGYŐZŐ MEGJELENÉS

Minden ablak annyira szép, mint a profil, amiből elkészül. 
Ezért az 5 8000 IQ rendszerünket úgy terveztük, hogy va
lamennyi optikai elvárásnak megfeleljen: lágy lekerekítések, 

különböző üveg lécek és sima, csillogó felületek. Az S 8000 IQ 
rendszert az esztétika illetve az értékesség jellemzi - stílusos 

ablakok és időtlen elegancia.

De ezzel még nincs vége. Az rendszer öt- és hatkamrás kivi
telének létezik egy formatervezett változata, egy síkban félig 
eltolt, különleges formájú ablakszárnnyal.

KLASSZIKUS DESIGN A MEGFELELŐ ÜVEG LÉC

5 kamrás rendszer 
síkban eltolt szárny

5 kamrás rendsze 
síkban félig eltolt szárny

6 kamrás rendszer 
síkban eltolt szárny

6 kamrás rendszer síkban 
félig eltolt szárny

Mindegy, hogy klasszikus vagy formatervezett: a hely
iség felőli üveg léc mintegy megkoronázza az ablakot. 
Nincs kívánság, mely ne teljesülne, ami a különböző 
variánsokat illeti.



Az építőművészeiben az esztétikát a színek, formák és anya

gok tökéletes összhangja jelenti. Nincs jelentősége, hogy 
műemlék jellegű épületekről, modern lakóházakról vagy ipari 
felépítményekről van szó. A színes acrylcolor ablakoknak a 
homlokzat kivitelezésekor nagy jelentősége van. Az ilyen 
épületek vonzzák a tekintetet, mintegy összetéveszthetetlen 
névjegyként szolgálva ezzel. Az ablakok a homlokzat alkotó
elemei, melyek napsütésnek, időjárási viszontagságoknak és 

mechanikai behatásoknak vannak kitéve. Ezzel bebizonyítva, 
hogy egy színes profil nem mindig színes. Az acrylcolor abla
koknak azonban a helységek felőli oldaluk fehér PVC profil, a 
külső részük pedig színes acrylcolor üveg. Ez ellenállóvá teszi 
a felületet az időjárást befolyásoló tényezőknek, mint napsü
tés, szél, eső, hideg és hőmérsékleti ingadozások. Valamint az 
ablakok lecserélésekor sem találkozik szembetűnő színbeli 
eltéréssel.

Az aktuális acrylcolor programot a mel

lékeltoldalon találja:

www.gealan.hu



A JÓ HŐSZIGETELÉSÉRT

6 kamrás rendszer

Számít önnek a jó hőszigetelés és a fa- valamint 

színes felületek által biztosított egyedi megjelenés? 
Akkor Önnek a hatkamrás rendszerünket ajánljuk.

74 mm BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG

bis zu 46 mm (mit STV'bis zu 48 mm) ÜVEGEZÉS

• ••• HŐSZIGETELÉS*

• • • STATIKA

FEHÉR MŰANYAG

ACRYLCOLOR

Z FÓLIESDEKOREM

y/ HLINÍKOVÉ OPLÁSTÉN!

y/ DESINGVÁLTOZATOK

y/ GECCO SZELLŐZTETŐ RENDSZER

• • Jo ••• nagyon jó ••••kiváló •••••kiemelkedő

‘ A mindenkoii üvegezéstől függ Az Ön ablakgyártója ebben szívesen ad tanácsot.



ACRYLCOLOR -
A MÁR BIZONYÍTOTT MINŐSÉG
Majdnem 35 éve gyártja a GEALAN a színes acrylcolor profi
lokat koextruziós eljárással. Ez az egyedi technika lényegesen 
különbözik más színesítés! eljárásoktól. A koextrúzió során a 
színes acryiréteg elválaszthatatlanná válik a műanyag profil
lal. Biztosítva ezzel a hosszú életű és színtartó réteget.

MAGAS VISSZAVERŐDÉS

A fehér alapréteg az infravörös sugarakat áteresztő ac- 
rylréteg alatt teljesen visszaveri a napsugarakat. Ezáltal a 
profil átmelegedése a minimálisra csökken. A hőmérsékleti 
különbségek, melyek a fehér és színes profil között keletkez
nek, nagyon csekélyek.



MEGTÉVESZTŐEN FAMfNTÁZATÚ DEKORFÓLfÁK

Mindenki számára, aki nagy Súly fektet ő természetes kiné
zetre, anélkül, hogy a mot^^í^lalímegoldásokról le akarna 
mondani, léteznek műanyMlSíako^/adekor kinézettel. Ez

zel a tökéleteset választja. Hiszen mindegy, hogy egy épület 

renoválását vagy egy új házat tervez ~ a GEALAN fádékor ab
lakok mind kinézetben mindfunkdonalitásban megfelelőek. 

Ezért alkalmas klasszikus stílus elemeként régi építésű ház

ak felújításához vagy épp az adott ország adottságainak 
megfelelő kivitelezéshez.

A fádékor ablakok a modern műanyag nyílászárók vala

mennyi pozitív tulajdonságaival valamint a fa dekoratív tula
jdonságaival is egyidejűleg rendelkeznek.

A KIVÁLASZTOTT DEKOR ÉS UNIFÓLIÁK
’U' “***-,•

Az ablakhoz kiválasztott megfelelő fa-dekor vagy unifóliák 
kiválasztása: lehetőség van külső oldalon fóliás, belső olda

lon klasszikus fehér vagy mindkét oldalon fóliás különleges 
minőségű optikájú szín választására.

választékból válassza a megfelelőt ami az Ön otthonához illik.

Az aktuális dekor fólia programot 
megtalálja.

'? s, www.gealan.hu



Sokoldalúság
HATÁRTALAN KOMBINÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Egy új kasírozó technológiának köszönhetően a GEALAM abban a hely

zetben van, hogy majdnem minden, tetszés szerinti kombinációt l.epes 
legyártani. Az aciylcolor, fádékores univerzális toliak szinte minden va
riációja lehetséges és nincs jelentősége annak, hogy a profil számtalan 
töréssel vagy Ickerekitéssel rendelkezik.

A DEKOR HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁGA

A gyártás során a dekorfóluk és 

proíilgeometriák nagyon gyorsan 
kicserélhetöek, mellyel határtalan 
kombinálási lehetőségek nyílnak 
meg.

KOMBINÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Különböző dekorok a külső és belső 
oldalra. Az nyílászáró külső oldala 

illik a homlokzathoz - belül a be

rendezés stílusához alkalmazkodik 
szablak.

ACRYLCOLOR + FÁDÉKOR

Nem kell lemondania az acrylcolor 
kiváló tulajdonságairól akkor sem, 
ha az ablak belső oldalát dekorfóliá- 

val szeretné kiviteleztetni.

sí



EGY ÖTLETES KIS SZERKEZET AIR WATCH
Az automatikus szellőztető rendszer a GECCO (GEALAN CLIMA 
CONTROL) megelőzi a penészképződést az ablak belső falán. 
Nyugalmi állapotban a szerkezet nyitva van. Ha erősebb a szél 

sebessége, a szerkezet bezárja a légcsatornát.
A GECCO 4 a legújabb változatokat mutatja be. Plusz egy 

kiegészítő pollenszűrővel rendelkezik és egy rovarvédő ráccsal. 
Kérésre létezik a GECCO 4 számára hangszigetelő és esővédő is.

Bár a szabadalmaztatott GECCO szellőztető rendszer gon
doskodik az alapszellőztetésről, azért nem szabad kihagyni 

a rendszeres szellőztetést sem. A helyiség levegőjét időről- 
időre cserélni kell.

+ megmutatja, hogy a nedvességtartalom a 
helységben rendben van-e

+ egyszerű beépítés

A GECCO ELŐNYEI:
■ . h optimális levegócsere normális légnyomás eseten

+ a lehető legalacsonyabb energia vesztese a
-t állandó alapszelloztetes
a szabadalmazol (, teljesen automatikus levegoszabályozás
+ nincs huzat nagy szélnél sem

+ az automatika miatt elkerülhető a hibás kezelés
•+ jó hő-és hangszigetelés

4 nincsenek süvítő hangok a huzat miatt
+ költségkímélő
4 nincs penészképzödés
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TISZTA KÉNYELEM

TÖBB KAMRA, KEVESEBB ENERGIAVESZTESÉG

+ A stabil ablakukért a legjobb hőszigetelő tulajdonságukkal.

A profilokban a plusz kamrák hatásosan csökkentik az cncrgiavcsz 

teSegöt és a hőszigetelő üvegezéssel együtt kellemes klímát bízto 

sítanak c lakásban.

i A teljes nyílászáró hőszigetelő faktora természetesen nagyban 
függ az üvegezéstől, hiszen a legtöbb esetben ez teszi ki az ab
lak felületének nagy részét Ezekben a kérdésekben Szívesen ad 
tanácsokat Önnek a? ablak gyár tója

■í

Ml

Bearam o

GECCO 4 nyitva

Az egyre növekvő energiaarak nemcsak a magánháztartá

sok költségeit növelik. Az otkamrás geometria és a 74 nmt-es 

beépítési mélység segítségevei azonban az S 8000 IQ rends
zer nagyon jó hószigetelést biztosít költséget kímélve. Azért 

hogy a hőszigetelő tulajdonságok legmagasabb követelmé
nyeinek is megfeleljünk, a rendszernek tőbbkamras szárny 

illetve tokváltozatai is léteznek

A profifkombinació a bevizsgált U-értékével beleszámítva a 

standard acélmereyítést (U. = 1,1 W/(nV-K) eltekig) a legjobb 

műanyag profilrcndszorekhe? tartozik. Ennek ellenére soha 
nem történik a hoszigeteles a statika hátrányára, amikor is az 1 

ember nem használ elegendő acelmerevitési

GECCO 4 zarya

1 levegő

<>

Extrém 
követelményeknél

1



Betörésvédelmi osztály RC 2 /RC 2 N

+ védelem az alkalmi tolvajok ellen

S 8000 IQ - VAL A LAKÓHÁZAK MEGVALÓSÍTHATÓ A LAKÓHÁZAK BETÖRÉSVÉDELME

-r a betörési próbálkozások éllen, 

amit egyszerű szerszámokkal, mint 

csávát húzó, fogó és feszitövas

Betörésvédelem
A BIZTONSÁGÉRZETÉRT

Hogy az ember jól erezze magát a saját négy fala között, annak a biztonság szintén egy 

feltétele. A GEALAN az S 8000 10 rendszerével magas színtű betörésvédelnjei H»al. Az 
otkamrás konstrukcióknál különösén nagy hangsúlyt fektettek az a jélmére.uftcs figyelem- 

bevételére. A profil 74 irtm-es beépítési melységével kapcsolatban meggyőző, konstruktív 
biztonsági érveket hoz fel, amelyeket a vasalatok tokba történő biztosabi^oehelyezésévcl

\ I
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ÉLVEZNI A NYUGALMAT

A zaj akár az egészségünkbe is kerülhet. Ezért a zaj- és hangszigetelés szintén az egyik legfon
tosabb tényezővé vált. A modern hangszigetelő ablakoknál mérvadó a mindenkori lakókörnyezet 
és a külső zajszint. Az intelligens profiltervezéssel a GEALAN rendszerek a hatásos hangszigetelés 
valamennyi követelményének eleget tesznek. A megfelelő hangszigetelő üveggel együtt zavar
talan lakókörnyezetet biztosítanak és ezáltal emelik az életszínvonalat, Ezekben a kérdésekben 
szívesen ad tanácsokat Önnek az ablak gyártója egy személyes találkozás alkalmával.

HOGYAN KERÜLJÜK EL HATÁSOSAN A ZAJT:

Azablakokat hangszigetelésük alapján különböző osztályokba sorolhatjuk. Mérvadó ennél a besorolásánál 

a már kiértékelt hangszigetelés mértéke. A hangerősségtöl függően a hangszigetelő ablakok alkalmazkod

nak az adottságokhoz. Az olyan helyiségeknek, amelyek különösen magas külső zajszintnek vannak kitéve, 

nagyon jó hangszigetelő tulajdonságú (magas hangszigetelő osztályú) ablakokkal kell rendelkezniük. Az 

S 8000 IQ rendszer a hangokat egészen 47 dB-ig lecsökkenti.

Schallschutzklasse: i 2 3 4 5 6

Robogó ca. 70 dB

Autó ca. 75 dB

Teherautó ca. 90 dB

Repülőgép ca. 140 dB

SchalldámmmaB in dB: 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >50
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S 8000 IQ Bejárati ajtó
MINDEN KÍVÁNSÁG TELJESÜL

A lehetetlen számunkra nem létezik, Ezen mondat alapján hívtuk életre az S 8000 IQ 

rendszerünket Bármelyféle alkalmazásához rendelkezésre állnak a hozzá illő profilok és 
küszöbmegoldások, amelyek a kívánt működésnek és beépítési követelmények meg
felelnek. Bejárati ajtók gyártásához az S 8000 IQ geometriái nagyon jól alkalmazhatóak. A 

nagyméretű alumínium merevítések alacsony súlyuk mellett olyan stabilitást biztosítanak, 
amely eddig nem volt lehetséges.



GEALAN kombinált küszöb
ELSŐOSZTÁLYÚ KÜSZÖBMEGOLDÁS KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSSEL

Az új padlózati küszöb bejárati ajtó és balkon szerkezetekhez egy meghatározó kiegészítése a 
GEALAN - termékprogramnak. Rugalmasan alkalmazható az összes 74 mm - es és 83 mm -es 
rendszerekben mind a felújításoknál mind az új építéseknél és egy akadálymentes átmenetet 

biztosít belülről kifelé - egyidejűleg teljesítve a hőszigetelés és a tömítettség követelményeit.

8012/8076 AJTÓPROFIL

+
■4

4
4

magas szígeteltség a többszintes szigetelésnek és a 
sarokba integrált tömítőolokknak köszönhetően 

magas csapóeső ellenállóképesség 
kiemelkedő hőszigetelés

4 nagy acél merevítetek a tokban es a szárnyban
*■ - - 1 -4 keskeny megjelenés

4 sokoldalúság
+ dinamikus optika
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Környezetvédelmi
Szerződésünk

EMAS
«PBÜHtS 

UMWEEnWUGBvCNT

PE-5-1M-MWÖ4

^cRewindo

[fNAVhüríngers

BAYERN
í> U.bis 1,2 W/(m2-K) (függ a mindenkori profilkombináci- kombinációra

' • ótól és a merevftéstől)

Kritériumok
|fedmény^ .

'"Meyiecjiyzés

Alkalmas a RAL-RG ; Levegő áteresztésa DIN EN12207 szerint 4 osztályig Bevizsgálva különbözőtök-/
* 716/1 szerint ■' Vízzárás a DIN EN 12208 szennt 9A osztályig szárnykombinációkkal
* Szabá^lfl Szélzárás a DIN EN12210 szerint C5 osztályig

i Alkalmas szellőző Légáteresztő képesség DIN EN szerínt4-es osztály Ablak GECCO-val
’ ablakokhoz t Szélzárás a DIN EN szerint 9A osztály

Hangszigetelés 34 dB-től 47 dB-ig Bevizsgálva különböző tok-/

szárny-Aivegkombinációkkal

1 Hangszigetelés, 33 dB-től 44 dB-ig Ablak GECCO-val
| szellőző ablakokhoz

ü Betörésvédelem Ellenállási osztály RC 2 / RC 2 N Bevizsgálva különböző tok-/1 szárnykombinációkkal

í. Hőszigetelés Hőáteresztő egy tiltható (U érték) Kiszámítva a 8010/8065-ös

Elkötelezettség as újrahasznosítás mellett

£»! www.gealan.hu

Már a Gazdasági körforgás és 
Hulladékgazdálkodási hatály
ba lépése előtt a GEALAN egy 
ú.n. „GEALAN Környezetvédel
mi Megállapodás" formájában 
partnereivel együtt részt vett a 
„Gazdaság Körforgásában": pro
filgyártók és ablakgyártók megál
lapodtak a régi műanyag ablakok 
valamint az ablak gyártásakor

keletkező műanyag hulladékújra
felhasználásában. A cél, hogy az 
anyagot ne tárolják, hanem egy 
ú.n. PVC-újrafelhasználóba viss

zajuttassák. Hiszen maga a PVC - 
thermoplasztikus ipari nyersa
nyag, természetes nyersanyagok
ból készül, mint kőolaj és földgáz 
és konyhasó - túl költséges ahh
oz, hogy szemétként landoljon

vagy valamelyik égetőműben 
kössön ki. Mivel a PVC 100 %-ban 
újrahasznosítható egyértelmű, 
hogy újra fel is kell dolgozni azt. 

A régi, műanyag nyílászárókat 
szintén be lehet granuláltatni, 
majd ismételten újra feldolgoz- f 
ni. így lett a PVC-ből a leginkább í 

? 
újrahasznosítható ipari nyersa- 1 
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SZERKEZET ÁTTEKINTŐ

Árajánlat száma: 
Ügyfél:

ITP/22/09347
Inno-Therm Projekt Management Oldalszám: 777

3100- ------------------------------------

WMOSuaMndawhu- suppcrt@kisualwndwiíhu
btjld20715.R

Aprcgramjcgc6 hasznába
ImoThermAblakKft 2131 Göd, Majorság löz 1.



Termékleírás, műszaki tartalom:

Inno-STARablakok, erkélyajtók:
• Gealan gyártmányú, első osztályú német profilrendszer
• 74mm-es beépítési mélység, 6 légkamrás kialakítással és horganyzott 
acélidom merevítéssel
• Tokon és szárnyon dupla gumitömítés, fehér profil esetén szürke-, színes 
profiloknál fekete színű
• Roto NX, német vasalat-rendszer, hibásműködés-gátlóva! és résszellőztető 
funkcióval, alumínium kilinccsel
• Alapkivitelben 24mm összvastagságú, 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Ug= 
1.1 W/m2K)
Inno-STARbejárati ajtók:
• ROTO 4 görgős kilincs működtetésű biztonsági rúdzárral
• Egyenként 120kg-os teherbírású ajtópánttal
• Hőhídmegszakításos alumínium rendszerküszöbbel
• Alumínium kilinccsel
Elérhető színek:
• Alap fóliaszínek: Dió, Aranytölgy, Mahagóni, Faerezetes és Glatt Antracit
• Extra fóliaszínek: Gealan rendszerfólia színkártyában lévő összes szín
• Acryf, anyagában színezett (csak külső oldalon): Antracit, Fém hatású, Fekete 
Méret:
• tényleges méret

©GEALAN


