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Tisztelt dr. Gombai Magdolna ! 

 

Hivatkozással a 2021. 03. 10-i keltű árajánlatkérésére tájékoztatjuk, hogy az 

AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt. az alábbi feltételek mellett 

vállalkozik Bátaszék város üzemeltetésében lévő 30 db játszótéri eszköz 

ellenőrzésére. 

1. Az AGMI ZRt. vállalt kötelezettségei 

1.1. Az ellenőrzés a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet, az MSZ EN 1176 

számú szabványsorozat vonatkozó pontjai, valamint az MSZ EN 1177 

alapján kerül elvégzésre. 

1.2. A helyszíni ellenőrzés lefolytatása: 

Az ellenőrzés műszaki tartalma: 

 Vizuális vizsgálat játszótéri eszközönként, 

 Méretellenőrzések játszótéri eszközönként, 

 Szerkezetvizsgálat játszótéri eszközönként, 

 Alapozás vizsgálata vizuálisan (részleges, vagy teljes feltárással), 

 Fénykép-dokumentáció készítése digitális fényképezőgéppel. 

 Az AGMI ZRt. folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít az új 

játszóterek/játszóeszközök létesítésével, telepítésével kapcsolatban 

felmerülő problémák megoldása érdekében, még a tervezési fázisban. 

 A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 7.§, (4) bekezdése szerinti 

dokumentáció ellenőrzése. 

1.3. Az ellenőrzés eredményének dokumentálása: 

Az ellenőrzés eredményeit az AGMI ZRt. Ellenőrzési jegyzőkönyvben 

dokumentálja. A fényképfelvételek a vizsgálati jegyzőkönyv mellékletét 

képezik. 
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1.4. Az ellenőrzés alá eső eszközök: 

Jelen árajánlat csak a 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet hatálya alá eső 

játszótéri eszköz ellenőrzésére vonatkozik. 

 

2. Megrendelő kötelezettségei 

2.1. Az ellenőrzés helyszínén biztosítja az akadálymentes munkavégzést. 

 

3. Vállalkozási díjak 

3.1. Ellenőrzési díj:    5.200 ft + ÁFA/1 db eszköz 

3.2. Kiszállás díja:     90 ft/km+ÁFA 

Fenti díj tartalmazza a helyszíni ellenőrzés, a jegyzőkönyvek kiállítási, 

valamint a Fogyasztóvédelmi hatóság felé történő eljárás díját is. 

 

4. Teljesítési határidő 

 

4.1. Az ellenőrzés elvégzése: 

 

Az AGMI ZRt az ellenőrzés leghamarabb 2021.03.25-én végezhető el. 

Amennyiben az időpont nem felel meg, úgy azt külön egyeztetjük.  

 

4.2. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek átadása. 

A jegyzőkönyvek átadásának határideje, a helyszíni ellenőrzést követő 20 

munkanapon belül. 

 

5. Fizetési feltételek 

5.1. A számla kiállításának alapját Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás 

képezi. A fizetés a Teljesítésigazolás aláírását követően 15 naptári 

napon belül átutalással történik. 
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6. Megjegyzés 

Nincs. 

 

7. Az ajánlat érvényessége 

Jelen ajánlat 2021. december 31-ig érvényes. 

 

 

 

A további sikeres együttműködés reményében, kérjük ajánlatunk 

áttanulmányozását és észrevételeik közlését. Természetesen, döntésük 

megkönnyítéséhez további információszolgáltatással állunk rendelkezésükre. 

 

Budapest, 2021.03.11. 

 

 

Tisztelettel: 

 
    Horváth László 

   Irodavezető 


