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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 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 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Gyermeküdültetés Balatonakarattya – üdülőépület kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

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 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. 

Ajánlatkérő a műszaki leírásról nem tárgyal. 

 

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 m
2
 

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 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész, XVII. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113.§ szerinti tárgyalásos. 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: - 

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 
2
 (2016/09/09) 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

A részvételi szakasz eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
 2

 

Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
 2

 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: 1 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve és címe alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

1. Részvételre jelentkező neve: Trend Építő Zrt. 

címe: 1047 Budapest, Baross u. 74. 

 

Indokolás: 

Részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére való pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságát és a kizáró 

okokat a részvételi felhívásnak és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta 

előzetesen. Részvételi jelentkezése egyebekben is megfelel a részvételi felhívásban, a további közbeszerzési 

dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve és címe és minősítésük indoka: - 



V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe: 

1. Részvételre jelentkező neve: Trend Építő Zrt. 

címe: 1047 Budapest, Baross u. 74. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. 09. 29. 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.09. 30. 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


