
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 

Postai cím: Szent István utca 1. 

Város: Dunakeszi Postai irányítószám: 2120 Ország: Magyarország 

I.2) Kommunikáció 

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  

Fax útján a +36-27-390-774 faxszámon. 

Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail útján a kozbeszerzes@b-

t.hu email címen. 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya:  

Gyermeküdültetés Balatonakarattya – üdülőépület kivitelezése vállalkozási szerződés keretében 

 

Olyan üdülőépület kialakítása Balatonakarattyán, ahol Dunakeszi város tanulói iskolai tábor keretében 

és a hivatali dolgozók családjukkal tudnak használni időszakosan. A rekreáció nagyban elősegíti az év 

közbeni közoktatás és munkavégzés minőségének javulását, a fejlesztés révén lehetőséget teremt 

Dunakeszi város a pihenés feltételeinek megteremtésére és infrastrukturális hátterének biztosítására Ez 

a pihenésre alkalmas vegyes üdülőház a megrendelő tulajdonát képező telekre épül az alábbi funkciók 

ellátása céljából:  

 

a. Diákok számára szálláshely 

- 6 db 7 férőhelyes szoba egységenkénti fürdőszobával kialakítva 

- 1 db akadálymentesített szoba hozzá közvetlenül kapcsolódó akadálymentesített vizesblokkal 

- 1 db betegszoba kialakítása 

- 2 db tanári szoba  

- 1 db közösségi helyiség, ami a tanulók számára alkalmas esős idő esetén benti foglalkozásokra  

b. Apartmanok 

- 4 db kétszintes apartman belső lépcsővel, konyhasarokkal, külön fürdővel és a tetőtérben 

elhelyezett szobákkal, amelyből 3 db 4 fős, 1 db 2 fős 

- 2 db egyszintes apartman, 2 fő számára, legalább az egyik pótágyazhatósági lehetőséggel 

az apartmanok rendelkezzenek erkéllyel 

 

Az épület rendeltetése üdülőház, amely alkalmas 46 diák és 4 kísérőtanár elszállásolására, ezen felül 
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további 6 apartman áll rendelkezésre az emeleti szinteken. 

 

Az épület megközelítése az Aligai útról lehetséges. A bejárati és tóparti szinten helyezkednek el a 

diákok részére kialakított szobák, és a kísérő tanárok szobái egyaránt. A szobák 7 fősek, mindegyikhez 

külön fürdőszoba tartozik. A bejárati szinten egy közösségi térbe érkezünk, innen nyílnak a tanulói 

szobák, a folyosó végén pedig a tanári szobák. A szobák francia erkélyesek. A part szintje 

szervezésében hasonló az előzőhöz, itt található az akadálymentes használatra alkalmas szoba, 

betegszoba és közösségi terem is, ezek közvetlenül kapcsolódnak az udvarhoz illetve egy közlekedőn 

keresztül is eljuthatunk a játszóudvarra. A gyerekek étkeztetése kiszervezetten biztosítható. Az emeleti 

szinten 6 apartman helyezkedik el, amelyek közül 4 kétszintes kialakítású, belső  lépcsővel ellátott. 

Minden apartmanhoz erkély kapcsolódik. Az emeleti  apartmanok  2 ágyasak, közülük az egyik 

pótágyazható így 3 fős használathoz is alkalmas. A kétszintes apartmanok 4 fősek, teakonyhával, 

nappalival és a tetőtérben két szobával rendelkeznek.  

A gépkocsik tárolása telekhatáron belül megoldott. 

 

ADATOK 

CÍM:     8172 BALATONAKARATTYA, Aligai utca 13. 

HRSZ.:    3534/3 

KÖZMŰVEK:    a telken áram, gáz, víz bekötés van, a csatorna közmű csatlakozás  

     jelenleg nem megoldott 

TELEK TERÜLETE:  2580 m2 

ÉPÜLET TERÜLETE:  Part Szint 209,55 m2 

     Bejárat Szint 235,89 m2 

     Emeleti Szint 233,77  m2 

     Tetőtér 94,16 m2 

     ÖSSZESEN: 773,37 m2 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 

Időtartam hónapban: [ ] vagy napban:  

vagy a teljesítés határideje:  

Kezdés: 2016.10 31. 

Befejezés: 2017.07.15. 

II.1.4) A teljesítés helye: Balatonakarattya 

III. szakasz: Jogi információ 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Adminisztratív információk 

IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 

Dátum: 2016/09/09 Helyi idő: (13:30) 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 

iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 



VI.1.2) További információk: 2 

Az eljárás iránti érdeklődés bejelentése során legalább az alábbi adatokat kell megadni: 

- az ajánlatkérő neve 

- az eljárás tárgya 

- cégnév 

- székhely szerinti cím 

- levelezési cím, ha eltér a székhely szerinti címtől 

- az eljárásban kapcsolatot tartó személy neve 

- e-mail címe 

- telefonszáma 

- faxszám 

Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41.§-a alkalmazandó. 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016/09/02 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


