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Dunavarsán Város Onkormán zatának Pol ármestere

3 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
D 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2020. október 29-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám:DV/1427/2020. Tárgy: Javaslat a "Dunavarsány,
PM BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 kódszámú
Bölcsőde fejlesztés tárgyú beruházás kiviteli
terveinek elkészítésére" tárgyú beszerzési eljárás
eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselö-testület 143/2020. (X. 13. ) számú határozata alapján beszerzési eljárást ináítottunk
"Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsőde fejlesztés tárgyú
beruházás kiviteli terveinek elkészftése" tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2020. október 14-én
közvetlenül megküldésre került 5 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidö 2020. október 22-én 14:00
órakor lejárt. A határidöig 4 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után
megállapításra került, hogy a beérkezett 4 ajánlat érvényes.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegü
ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot az Archidea Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 321.) tette.

Dunavarsány Város Onkormányzata a Karsádi és Fia Bt-vel (2316 Tököl, Duna u. 5/7.)
(továbbiakban Tervező) 2019. július 26-átl tervezési szerződést kötött a
PM_BOLCSODEPEJLESZTES_2019 számú pályázati támogatás benyújtásához szükséges,
"Dunavarsány, 4 csoportszobás főzőkonyhás bölcsöde épületének megtervezése" megnevezésű építési
engedélyezési tervdokumentáció benyújtására (6. számú melléklet). A szerzödés 5.3. pontja szerinti
szerzoi jogok alapján Tervező kizárólagos joga a tervek olyan átdolgozása, mely eredményeként az
eredeti műből más mű jön létre (pl. az engedélyezési tervek felhasználásával kiviteli terv). A tervek
harmadik személy általi átdolgozásához Tervezö külön írásbeli hozzájárulása szükséges. Tervező a
terveinek tulajdoni jogát, valamint az átdolgozáshoz való hozzajárulását nettó 600. 000 forint + ÁFA
összegben Dunavarsány Város Onkormányzatának eladja.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslatok elfogadását.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

a) a "Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEILESZTES_2019/5 kódszámú BSIcsőde fejlesztés
tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészítésére tárgyú beszerzési eljárás eredményét
az alábbiak szerint állapítja meg:
1. JavorHáz Kft. (7400 Kaposvár, Kanizsai utca 41. ) ajanlata érvényes;
2. Wolf Stúdió Bt. (1119 Budapest, Andor utca 21/D. ) ajánlata érvényes;
3. KJT Epítész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. ) ajánlata érvényes;
4. Archidea Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 321. ) ajánlata érvényes;
5. Az eljárás eredinényes volt;



6. Az eljárás nyertese az Archidea Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 321. );
7. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés

tartalékkeret terhére biztosítja;
c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 14. 980. 000 forint + Afa ellenértékben a

vállalkozási szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) Karsádi és Fia Bt. (2316 Tököl, Duna u. 5/7. ) (továbbiakban Tervező) által a

, flunavarsány, 4 csoportswbás fowkonyhás bolcsöde épületének meglervezése" tárgyú
engedélyezési tervdokumentáció tulajdonjogát és tovább tervezési jogát megvásárolja
nettó 600.000 forint + Afa összegért, melynek pénzügyi fedezetét a 2020. évi
költségvetés átcsoportositásával biztositja;

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti adásvételi szerződés aláírására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igéayel*

Mellékletek: - 1. számú melléklet: értékelésijegyzőkönyv
- 2. számú melléklet: JávorHáz KfL ajánlata
- 3. számú melléklet: WolfEpítész Stúdió Kft. ajánlata
- 4. számú melléklet: Kjt Epítész Stúdió Kft. ajánlata
- 5. számú melléklet: Archidea Kft. ajánlata

6. számú melléklet: KarsádÍ és Fia Bt. tervezési szerzödés

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bízottság

Az előterjesztést készítette: Ispán Viktória beruházási ügyintézö,
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezetÖ

Dunavarsány, 2020. október 27.

/
^s'>>.

fe

Gergőné Vargs

-polgannest^^

'o
a>

A

Az előterjesztés törvényes:

.^-̂
ső<

A <rui
dr. Szilágyi

jegy

os

-'e,

\



Ertékelési jegyzokönyv

Készult: Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. ) 2020. október 22.
napján.

Tárgy: Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsőde fejleszlés
tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészftése

Jelenvannak: dr. SzilágyiAkosjegyző
dr. Kiss István aljegyző
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki 'osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2020. október 14. napján az alábbi cégeknek küldtük ki
elektronikus elérhetőségükre:

1. ArchideaKtí. (1037 Budapest, Bécsi út 321.)
email: 'ofoldisz arehidea.hu

2. Bánáti + Hartvig Epitész Iroda Kft. (1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C ép. I. em. 110.
email: bhfSlbh. hu

3. JávorHáz Kft. (7400 Kaposvár, Kanizsai utca 41.)
email: iroda á)'avorhaz. hu

4. KJT Epitész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.)
email: k'tstudio ka'docsi. hu

5. Wolf Stúáió Bt. (1 119 Budapest, Andor utea 21/D.)
email: ka csolat farkase iteszet. hu

Pelhivásunkra 2020. október 22-én határidőre 4 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

JávorHáz Kft. (7400 Kaposvár, Kanizsai
utca41.)

WolfStúdiö Bt. (1119 Budapest, Aiidor
utca21/D.)

KJT pitész Stúdió Kft. (1025 Budapest,
Szépvölgyi út 34.)

Archidea Kft. (1037 Budapest, Bécsi út
321.)

Ajánlati
csoma

sérteüen

sértetlen

sértetlen

sértetlen

Ajánlati ár
nettó Ft

22.000. 000,-

18.000.000,-
+ 3 művezetésen

felül 120.000 Ft/na
20. 500. 000,-

+ 3 muvezetésen
felül 150.000 Ft/na

14. 980. 000,-
+ 3 művezetésen

felül 100. 000 Ft/na

Ajánlat
tel'eskörus' e

teljeskölű

teljeskörö

teljeskörű

teljeskőrű

A fentiek értelmében az Archidea Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 321. ) ajánlatátjavasoljuk elfogadni.

^^ .. K'm-f- A
dr. Szilágyi Akos

jegyzö
dr. K.ÍSS István

aljegyző
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Vágó Istvánné

gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka

beruházási és müszaki osztályvezető



Ajánlalkérő::

Pelolvasólan

Dunavarsány Város Önkormányyata
2336Dunavarsany, Kossuth Lajos utca 18.

A:-. Ajánlal rirgya: űunav^-rfnj-, PMJSOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcwtíefejlesztés Inrgyi,
beriíhá:as Uvitcli lei-veinek elkészitése

i\7. /. jánlatievo iicve: JávorHaz Kft.

Az Aj.':nlatlevö cfmt;: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 41.

Ajánlali . ir2z. OOO. OUO Ft r AFA

Alulirott Jávor András, mint az Ajánlattevő társaság cégjugyzésrejogosulr képviseloje, az /\jánla;>. éi... ossze'
teltéteiét elfogadj. i és iiiagára nézve kütelező érvényűiiek tekinti.

Kelt:Kap. )':viir, 2020.év október hó 1 9.nap

JávorH^z Kft.
7400 Ka vár, Qnizsoi u, 4I.

. :2 2-14
Bank:10400779 52 >, .. -90~i'i  W

cégszerű aláírás



Nyilatkozat

Alrlirott Jávor András a JávorHáz Kft. cégjegyzésre jogosult képviseloje nyilatkozom, hogy a
"Dua. ivarsday. PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kóds'.ámú Bölcsöde fejleszlés .'. fvró
ut'ruházús kivileli lerveinck elkés.-ilése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kivül egyéb
koltsjgek a munkákelvcgzését

teriielik/nem terhelik'.

kelt :s: Kaposvár, 2020. október 19. . ^ Kft.

lia&gawé'.^"1^"'4'-
,""#- . . so7"1003

cégsza aláir .:

'A m-^fu'clo rész kitöltendő, illetve aláhúzandó



TERVEZÉSI LEÍRÁS

/.. Dunavm'sóny, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsőde fejlesztés tórgyú by-uházüs
kiviteli terveinff; eikészítése.

Megr&ndelö: Dunovarsány Város Onkormányzata
tórgy' A csc. porfszobás új bölcsóde épület kivitelezési terve
Építési engedély:

. kiállítója: Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklösi Jórási Hivatala

. szóma:PE-15/ÉP/01293-15/2019

,". kiviteli tcrvdokumentációt a jóváhagyott és végrehojthafó engedélyezési ferv alapján késztjük
>-:, a vonaicozó jogszabályok szerinti tartalommal,
Az ált3lunk részitett kiviteli terv alapján csak eay odott (egyedi) létesitmény kivitelezhetö.
, \ tc rv tarta'mazza:

. oz építési munkólafok szövcges és rajzi abrázotását

. szerkezetek, berendezési tárgyak, anyagok konkrét megnevezését (gyártmányát, tipusót)
éi résztetterveit

. a költségvetési kiírási szövegeit és mennyiségeit, árazott és árazatlan formában, a
Megrendelő óltal elvárt TERC-ETALON épitőipori költségvetési progrom részletezettségével.

.-'.. ; ólfalunk késztendő dokumentáció alkalmas a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
^foly+atásáro. melyben:

. meg vannak hotározva az elvégzendo feladatok és műszaki megoldósok,

. a rnennyiségi és minöségi követelmények,

. a betartandó elöirások

.-. ier.'dokumentáció tartalmazza mindazon munkáiatokat, mely a rendeltetésszen."' és biztc'nsá"os
i.aszrálothoz műszaki szempontból szükségesek, továbbá a jogerős építési eng'. idélyben Ezerep'ö
c'. ötéseknc-k megfelel.
A fentiek Q'.jpjm az alábbi szakági munkarészeket késztjűk el:

. építészeti,
< siatikai,

> épületgépészeti,
. épületvillamossági,
. épületautomatizálási,
. az ivóviz, szennyviz, csapadékvíz,
. ele;:tromos,

* enorgetikai tanúsitás,
. villámvédelmi,
. tűzvédeiml,

. konyhatechnológiai,

. belsőépítészeti,

. i'.erttervezési,

. parko;ó terv és belső úthálózaf
'.. ivitelezési tervei,

Kaposvár, 2020. október 19 JávorH^z xft.
7*00 Kap

Asz., 23
Bonk;1040077e.

izsa!U. 4I.
. 14

526" 9070100P

Jóvor András é ifész
É-14- 412

JávorHáz Kft.

?n.'ezö



Felolvasólap

Ajánlatkérö:: Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utea 18.

Az Ajánlat tárgya: Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES 20} 9/5 kódszámú
Bölcsödefejlesztés tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészitése

Az AjánlattevS neve:
.

^OLT.^^:... sróD'ó

Az .. ^^W:..G^G}. cime:

Ajánlatiár:....,. -./l. S.... O. GO... OC";..-:..,..,.,.....,,........ Ft+ÁFA

Alulfrott ̂ ^W^.. ,*t<^. luh-'W.,....,.., mint az AjánlaUevö társaság cégjegyzésrejogosult
képviseloje, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogacija és magára nézve kötelezö érvényünek
tekinti.

Kelt.&.............. .te.. év j.O ,. "hó tL .nap

.
"WOLF"

,
OEPÍTESZSTÚDIÓBT

.

^481 Nyfregyháza-Í
^GsébBu. 1. 9.

t. Gerincu, 140/1,

cégszerű aláirás



Tervezési leírás

Dunavarsány PM BÖLCSŐDEFEILESZTÉS 2019/5 kódszámú
bölcsőde generál kivitelezési terveinek elkészítésére.

A terveket a; épftési engedélyezési terv feldolgozásával készítjük.
A tervek elkészftésébez szükségesjogosultsággal, tervezői felelősség biztosítással rendelkezem-
A tervezési ajánlat kialakításánál feltételezzük, hogy rendelkezésre áll az eredeti terv forrásfile.

A kivitelezési tervdokumentáció tartalma:

- Építész kivitelezési terv:
generlátervezési feladatok
szakágak koordinációja, 3 tervezó'i műveíetés
rendelet által előírttervtartalommal

mSszaki leirás, tervismertetés, munkaközi tervszolgáltatás

- Statikai kivitelezési terv

alapozási terv, zsaluzási-, vasalásl ten/ek, terepi műtárgyak

- Épületgépészeti kiviteli terv

ivóvfz, HMV, fűtés-hűtés, csatornázás, szellőzés, gáz

- Epületvill kivjteli terv

Elektromos nyomvonalterv főmérő csatlakozástól az áramköri végpontokig
fogyasztásmérő terve, Elosztó tervek, Fővezeték terv
védőcső terv és kiosaás, Érintésvédelem, túlfeszültség védelem,
Gyengeáramú hálózat, Vagyonvédelem hálózat,
Szabványos villámvédelmi terv

-Arazatlan költségvetés

- Külső közmű kiviteli tervek

vfz, csatorna, csapadék elvezetés

- Tűzvédelmi kivlteli tervdokumentádó

- Tűzjelző rendszer kivitelezési tervdokumentácjó

- Közút kivitelezési terve

- Kertépftészeti engedélyezési terv

Az ajánlaton felül művezetést 120. 000. -/mérnöknap díjáazásért vállalunk

Budapest, 2020. október 21

Farkas Károly

épftész
"WOLF"

4481 NyfreByhto-Sóstóhlav
, psabau, 19.

t, Geriricu, 140, ).



Tervezési leírás

Dunavarsány PM BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS 2019/5 kódszámú
bölcsőde generál kivitelezési terveinek elkészítésére.

A terveket az építési engedélyezési terv feldolgozásával készítjük.
A tervek eikészítéséhez szükséges jogosultsággal, tervezől feielősség biztosítással rendelkezem.
A tervezési ajánlat kialakításánál feltételezzük, hogy rendelkezésre áll az eredeti terv forrásfile.

A klvitelezési tervdokumentáció tartalma:

- Épftész kivltelezési terv:
generlátervezési feladatok
szakágak koordinációja, 3 tervezó'i mflvezetés
rendetet által előfrt terrtartalommal

műszaki lefrás, tervismertetés, munkaközl tervszolgáltatás

-Statikai kivitelezési terv

alapozási terv, zsaluzási-, vasalási tervek, terepi műtárgyak

- Épületgépészeti kiviteli terv
ivóviz, HMV, fűtés-hűtés, csatornázás, szellőzés, gáz

- Epületvill kivjteli terv

Elektromos nyomvonalterv főmérő csatlakozástól az áramkörl végpontokig
fogyasztásmérfi terve, Elosztó tervek, Fővezeték terv
védőcső terv és kiosztás, Érintésvédelem, túlfeszültség védelem,
Gyengeáramú hálózat, Vagyonvédelem hálózat,
Szabványos villámvédelmi terv

- Arazatlan költségvetés

- Külső közmű kiviteli tervek
viz, csatorna, csapadék elvezetés

-Tűzvédelml kiviteli tervdokumentáció

- Tűzjebo rendszer kivltelezési tervdokumentáció

- Közút kivitelezési terve

- Kertépítészeti engedélyezési terv

Az ajánlaton felül művezetést l20.000.-/mérnöknap díjáazásért vállalunk

Budapest, 2020. október 21

Farkas Károly

épftész

OLF"
TÜDIO BT

1221
Csabau. 1. 9^

Budapést, Gerinc u.



Nyilatkozat

Alulírott Farkas Károly a Wolf Építész Stúdió kft cégjegyzésre jogosult képviselöje
nyilatkozom, hogy a "Duncwarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES 2019/5 kódszámv
Bölcsöde fejlesztés tárgyú ieruházás kiviteli terveinek elkészítése" tárgyában adott
egyösszegfi árajínlatunkon kivül egyéb költségek a munkék elvégzését

Az ajánlatban szereplö 3 művezetésen felül további alklamak dya (I20. 000. -/nap)

terhelik/nem terhelik*.

keltezés: i^> 'ÍOlo. {O U..

cégszerű alairás
,
". OLf".

ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ BT
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy

.
Csabau. 1. 9.

1221 Budapest, Gerincu. 140/1.



Ajánlatkérő::

Felolvasóla

Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: /)>naw?-. rany, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsödefejlesztés tárgyú
beruházás kiviteli terveinek elkészitése

Az Ajánlattevő neve: ,. .KJt Építész Stúdió Kft.

Az Ajánlattevö cime: .. .1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.

Ajánlatiár:.... AOJ0^000.. :......................... 
"....,....Ft+AFA

Alulirott .... Kajdócsi Jenő.,...., mint az Ajánlattevo társaság cégjegyzésre jogosult képviselöje, az Ajánlatki
összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelezö érvényűnek tekinti.

érés

Kelt: Budapest..., ... 2020.év október .h6 I7.nap

t-

cégszerü aláírás

í'S'5KS>:'SSS3S:S3S", !S^!'^!KSfS'a
KJT Éplltsi Stúdló K>l.
1025 B:;dap<l, Síepvötgyi út 34.
l/Mililillúi uMul<:l;7W9>.<l



Nyilatkozat

Alulirott . Kajdócsi Jeno.. a .KJt Épftész Stúdió Kft.. cégjegyzésre jogosult képviselője
iiyilatkozom, liogy a "Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsöde
fejlesztés tárgyú beruházás kiviteli terveinek elkészitése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon
kívul egyéb költségek a munkák elvégzését
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Tervezési leírás

Dunavarsány PM BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS 2019/5 kódszámú
4 termes bölcsőde épület generálterveinek elkészítésére.

A tery a jogerős építési engedéllyel rendelkező építési engedélyezési ten/ feldolgozásával
készül.

A tervezési ajánlat kialakításánál feltételezzük, hogy rendelkezésre áll az eredeti terv
forrásfile.

A tervek elkészitéséhez szükséges jogosultsággal, felelősségbiztosftással rendelkezem.

A kivitelezési tervdokumentáció tartalma:

Generáltervezés:

szakágak koordinációja, 3 tervezői művezetés
(további művezetést 150. 000. -/mérnöknap dgáazásért vállaljuk)

Epítész kivitelezési terv
rendelet által előírt tartalommal
műleírás, tervismertetés

Statikai kivitelezési terv

alapozási terv, zsaluzási-, vasalási tervek
Epületgépészeti kiviteli terv

alapgépészet: ivóvíz, HMV, fűtés-hűtés, csatornázás, szellőzés (gáz nélkül)
Epületvill kiviteli terv

Villamos nyomvonalterv mérő csatlakozástól az áramköri végpontokjg
Villamos fogyasztásmérő ten/e, Elosztó berendezések terve, " Fövez-ten/
Erintésvéd., túlfesz. véd., Informatikai hálózat - aktfv elemek nélkül
Vagyonvéd. hálózat, védőcső terv és kiosztás
Villámvédelem

Arazatlan költségvetés
Külső közmű kjviteli tervek

külső vízcsatlakozás, közüzemi csatorna, csapadékvíz gyűjtés és elvezetés
Tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció
Tűzjelző rendszer kivitelezési tervdokumentáció
Közútcsatlakozás kivitelezési terve
Kertépítészeti engedélyézési terv

Budapest, 2020. oktúber 17.

Kajdócsi Jenő, építész



Ajánlatkérö::

Felolvasóla

Dunavarsány Város Onkormanyzata

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Az Ajánlat tárgya: Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kódszámú Bölcsödefejlesztés targyú
beruházás kiviíeli terveinek elkészííése

Az Ajánlattevő neve: ARCHmEA Kft.

Az Ajánlattevo címe: 1037 Budapest, Bécsi út 321.

Ajánlati ár: 14. 980. 000. - Ft + AFA

Alulirott Jóföldi Szabolcs Zaláa, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés
összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Budapest, 2020. év október hó 21. nap
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Nyilatkozat

Alulirott Jófoldi Szabolcs Zalán, az Archidea Kft. cégjegyzésre jogosult képviselöje nyilatko2om,
hogy a "Dunavarsány, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/5 kodszamú Bölcsöde fejlesztés tárgyú
beruházás kiviteli terveinek elkészitése" targyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb
költségek a mimkák elvégzését
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Archidea Kft

1037 Budapest, Bécsi út 321
Tel. :+3670-332 1735

Tervezési leirás Dunavarsány Onkormányzata részére részére

Dunavarsány helyrajzi számú ingatlanon tervezett
4 termes bölcsöde épület generál kivitelezési terveinek elkészítésére.

A tárgyi épület a rendelkezésre álló engedélyezési terv fetdolgozásával készült.
A terv feldolgozásánál figyelembe vettem az engedélyezési terv által meghatározott
paramétereket, műszaki megoldásokat.

^pitészeti és Szakági Kivitelezési tervek
Generáltervezési dij: 1 000 OOO,- + áfa

szakágak koordinálása, tervharmonizáció, munkaközi tervszolgáltatás
3 alkalommal tervezői művezetés

Épitész kivitelezési terv: 3 000 OOO,- + áfa
Tervlapok (kitűzés, helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, fedélszékten/,
lépcsőtervek, támfal és kerítés tervek, konszignációk, részletrajzok)
műleírás, tervismertetés

Belsőépitészeti alapterv: 1 250 OOO,- + áfa
Berendezési koncepcióterv, álmennyezeti- és világitási koncepció, szaniter kitűzés

Statikai kivitelezési terv*: 2 250 OOO, - + áfa
alapozási terv, zsaluzási-, vasalási tervek, lépcsőtervek, kerítés. előlépcső

Arazatlan koltségvetés - szerkezet és szakipar: 450 OOO,- + áfa
Épületgépészeti kiviteli terv: 2 350 OOO,- + áfa

alapgépészet: ivóviz, HMV, fűtés-hűtés, csatornázás, szellőzés (gáz nélkül)
Konyhatechnológiai kivitelezési terv*: 250 OOO, - + áfa
Külső közmű kiviteli tervek*: 1 250 OOO, - + áfa

külső vízcsatlakozás, közüzemi csatorna, csapadékvíz gyűjtés és elvezetés
Épületvill kiviteli terv: 1 500 OOO, - + áfa

Villamos nyomvonalterv az áramszolgáltatói csatlakozástól az áramköri végpontokig,
Villamos fogyasztásmérés terve, Elosztó berendezések terve, Fővez-terv,
Érintésvéd., túlfesz. véd., Informatikai hálózat - aktív elemek nélkül, Vagyonvéd.
hálózat, Video megflgy. rendszer - védőcső terv, készülék kiosztás

Villámvédelmi kiviteli terv: 200 OOO, - + áfa
Villámvédelem tervdokumentációja, villámvédelmi kockázatelemzéssel

Közútcsatlakozás kivitelezési terve: 450 OOO, - + áfa
Tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció: 300 OOO, - + áfa
Tűzjelző rendszer kivitelezési tervdokumentáció: 350 OOO,- + áfa
Kertépitészeti en edél ezési terv: 380 OOO, - + áfa
Összesen: 14 980 000, - + áfa

Budapest 2020. október 20,
<

Jóföld S olcs, e te z
+3670- 21735
'ofoldisz archidea. hu
archidea. hu

Különszolgáltatás
Tervezői művezetés a kivitelezés során : 50 OOO, - + áfa/alkalom (fél nap)
kiszállással, 2 óra helyszini és 2 óra irodai utómunkával



TERVEZÉSI SZERZÖDÉS

Amely létrejött egyrészről Dunavarsány Viros Önkormányzata
Székhely: 2336 Dimavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
Adóigazgatási szám: 15730875-2-13
Bankszámlaszám: 11742180-15393197
Telefon- és faxszám: +36-24/521-040

Kapcsolattartó: Kovács Aliz Réka Beruházási és műszaki osztályvezető

mint Megrendelő,

misrészről a Karsádi és Fia Bt.

Székhely: 2316 Tököl, Duna u. 5/7.
Képviseli: Karsádi Zsolt ügyvezető
Cégjegyzékszám: 13-06-027205
Adószám:24611910-2-13
Bankszámlaszám: 61200278-10000355-00000000
Mobil: 06-20-954-1279
E-mail: karsadizsolt@gmail. com

mint Tervező,

a továbbiakban együttesm Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

11 Megrendelö Dunavarsány Város Önleormányzata Képviselő-testOletének 121/2019. CVII.26. ) számú
határozata alapján megrendeli, Teryező pedig elvállalja az alábbi tervezési feladat elvégz'ését.'
.

Dullavarsarly;, 4. cs°p°rtsa'bás, főzőkonyhás bölcsőde épületének megtervezése a jogszabályban foglaltak és
vonatkozó műszald szabvényok szerint, melynek megvizsgálása, betartása Ter/ezó fdadata'esköt

A kötelezően alkalmazandójogszabályok az alábbiak
-a személyes gondoskodást^yújtó_gyenneig61éti, gyermekvédelmi mtézmények, valamint
szakmai feladatairól és működésűk feltételeiről szóló 15/1998. (rV. 30.) NM rendelet;
^- a Magyar Szabványugyi Testölet MSZE 24210-1:2012 szabványa - a'játszótéri eszközők
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27. ) GKM rendelet;
^ az országos településrendezési és építési követelményeb-ől szóló 253/1997. (XII. 20.
Komiányrendelet;

- az épuletek energetikai jellemzőinek meghatározásáról S2ÓI6 7/2006. (V. 24. )TNM rendelet;
- az épületek energetikaijellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VÍ. 30. ) KoimányrendeÍet.

Afelsorohakon kiwl, minden más vonatkozó és betartandó. a tervezésnél figyelembe veendö szabái
betartása a tervezésifeladat részét képezi.

A^tervezés szempontja, hogy olym 4 ̂ csoportszobás, 48 gyermek elhefyezésére szolgáló bölcsődei
intézményt tervezzen, mely a későbbiekben akár 2 db csoportszobával is b'ővithető legyen,-egyideíűi
megfeldjen -^ a vélhetően 2021. évtől hatályos - magasabb szintű energeti?i~hatóko~nysáe1
követelményeknek is.

Á^ 0..^
^
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Az általános követelmények részét képezik az alábbi szempontok is:
Altalános elvárások:

Minimális csoportszoba alapteriilete: 50 m2
Csoportszoba bútorzat nélküli hasznos alapterülete:>3 m2/fő
Csoportszoba száma: 4 db
Csoportszobánként tervezett létszám: 12 fő
Tervezett maximális létszám: 48 fő

Minimálisan tervezendő helyiségek:
Bejárati előtér - gyermekkocsi tároló
Akadálymentes mosdó-WC
Gyermeköltöző-átadó
Fürösztő-biliző, gyermekmosdó, WC
Gyermekszoba
Gyeimekszobai játék - heverő - ágynemű-textilraktir
Kerti játék-matractároló
Játszókerthez csatlakozó gyermek WC és kézmosó
Játékraktár
Közlekedők
Takaritószer-és eszköztároló
Gazdasági folyosó-közlekedőtér
Tálaló kocsi tároló

Tejkonyha
Dolgozói étkező
Etelhulladék tároló
Kukamosó

Dolgozói szociális blokk
főzökonyha-és kiszolgáló helyiségei
Igazgatási helyiségek
Feüiőtt öltöző

Mosdó-zuhanyzó
WC-előtérrel
Mosoda-vasalóhelyiség
Irattár

Az epitésre kijelölt hdyszín Dunavarsány, 3702/1 helyrajzi számú, 5212 nm nagyságú, kivett beér
lerület művelési ágú ingatlan.

AE- engedélyezé!SÍ"dokumentáció _készítése: Épitési engedélyezési tervdokumentáció elkészitése a
PM.J30L-CSODEFEJLESZTES-20,19, Pályázati. kiirasnak' megfdelően, a mimkaközi "'áUorónyok
Megrendelö felé torténö bemutatasával. A terv részét képezi az árazatlan és árazott, tételes-költs'egvetés"a
pályázati beadási időponthoz igazitva, azt megelőzően legkésőbb 2019. augusztus 16-ig.
Az engedélyezési tervdokumentóció részét képezik a szakági tervrészek^ azok engedélyeztetései, hatösági

egyeztetései, az engedélyek megszerzése.

Gondoskodni kell a szükséges szakhatósági és közmű egyeztetésekről, a szükséges mértékben.

1'2'1 Te"'ező. kijde"ti'. tl,osy a. munka elvégzéséhez szükséges szakértdemmel és jogositványokkal,
technikai-, eszközfeltételekkel rendelkezik. Tervező jogosult altervezők igénybevételére.

1. 3 Tervező kijelenti, hogy az általa vállalt munka elvégzéséhez szükséges hatályos jogszabályi ismerelek
és műszaki előirások birtokában van, szerződéses kötelezettségét ezek betartasával teljesfti.

^Q^ ^v



1.4 Megrendelo köteles az 1. 1 pontban meghatározott ingatlam-a a jelen szeiződésben meghatározott
kötelezettségek elvégzése érdekében a Tervező beléoésének és zavartalan munkavégzésénekfeltéteieít
biztosítani.

2 Teljesftési hatóridő

2. 1 Tervezo vallalja, hogy az 1. 1 pontban meghatározott kötelezettségeit (tervszállítás) az alábbi
határidőkig hibátlanul és hiánytalanul teljesíti:

Az engeáélyezési tervek elkészítésének és az engedélyezési eljárás megmdításának határideje: 2019.
augusztus 19.

2.2

2.3

2.4

Tervező jogosult a szerzödésben meghatározott kötelezettségeit a 2. 1 pontban meghatározott
időtartamnál korábban teljesiteni.

Pelek megállapodnak abban, hogy Tervező teljesítése aldcor minősül szerződésszerűnek és határidőben
tejesítettnek, ha a 2. 1 pontban meghatározott határidőn belül az 1. 1 pontban meghatáro20tt
kötelezettséget teljesíti és a tervdokumentációt a Megrenddő a 2. 1 pontban'meghatározott határido
napján 15 óráig kézhez veszi. A Tervező köteles a fenti dofcumentummal egyidejűleg megküldeni
(vagy átadni) a teljesitési igazolást, amelynek a Megrendelő általi elfogadása szintén a szerződésszerű
teljesítés elfogadásának feltétele.

Tervező vállalja, hogy az 1. 1 pontban meghatározott dokumentumokat,
. az engedélyezési teryd okumentációt tervezfi által aláfrt 5 példány papír alapú és 2 példány

elektronikus (pdf) példányban (CD-n vagy elektronikus levelben)
* a. dok"me°táció mmden részelemét "erkeszthető forrisformátumban, a szöveges

allományokat és táblazatokat MS Office (vagy ezzel egyenértékfi), a rajzállományokat
Autocad (vagy ezzel egyenértékű) formátumban

adja át a Megrendelőnek.

3 Tervezési díj

3. 1 Felek kozos megegyezéssel az 11 pontbm meghatározott munka hibátlan és hiánytalan elvégzéséért a
nettó 5.900.000, - Ft + 27% ÁFA, bruttó 7.493. 000, - Ft, azaz ' bruttó Hétmillió-
négys2ázkilencveiiháromezer forint tervezési díjban állapodnak meg.

3.2

A tervezési dij nem tartalmazza a hatósági engedélyezési eljárasok dijat.

Megrendelő vállalja hogy a 2. 1 pontban meghatározott határidőben történő Tervezői teljesítés esetén a
3. 1 pontban meghatározott tervezési díjat az eredeti teljesítési igazolások, valamint a hozzá kapcsolt
számlák elleneben Dunavarsány Önkormányzatáiiak székhelyére'történő beérkezést követő 15. -naptári
napon belül bankszámlára történő átutalással megfizeti a Tervezőnek, amennyiben a Tervező a
szerződést hibátlanul és hiánytalanul teljesitette.

3.3 Terrező késedelembe esik (tervezői késedelem), ha a Szerződésben vagy annak mellékletében
megallapított határidőben nem teljesit Késedelem esetén kötbért tartozik fízetm, mely kötbér összege az
esedékes tervezési díjból levonható. A kötbér mértéke 5.000 forint " +
AFA/naptári nap.

3. 4 A szerzödő felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési határidő 30 naptári nappa] történő túllépése
esetén, vagy olyan hibas vagy hiányos teljesités esetén, amelynek a kijavítása, vagy pótlása a 30 napot
meghaladja a Megrendelönekjogábanáll - vilasztása szerint - a szerződésszegés következményeinek
érvéayesitése mellett a szerződéstől elállni. Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szensődés az'onnali
hatályú felmondására vagy az elállásra, ha a Tervező a Megrendelő feiszólftására a Megrendelő által
kifogásolt vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül.

i^^CL^ -



3.5

4.2

Megrendelő a fmtiekben meghatározott jogait a szerződés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerződés már teljesitett részei a további kötelezettségek teÍjesíTese'nelküÍ
rendeltetesszerűen nem vagy csak viszoxiylag magas költséggel, azaz nem gazdaságosan hasznáihatók
fel, az egész szerződésre nézve gyakorolhatja.

Az átadott dokumentácio birtokaban a hatósági engedélyezési eljárást a Megrendelő megbízásával
Terrező kezdeményezi Megrendelő érdekeit képviselve, a hiánypótlások terveket énntó°resrenek
határidőre való teljesitése külön díjazás nélkül.

Hibás teljesi'tés

Felek megállapodnak abbm, hogy mindkét fél önhibaján kivül meghiúsuló teljesítés esetén egyarant
yiseli a meghiúsulas megállapitásaig felmeriilt kőltségeiket és egymással szemben egyéb igén?t~nem
érvényesitenek, abban az esetben, ha a meghiúsulás valamelyik felnek felróható, úgy az a féT k&teles~a
másik fél fdmerült kárait megtéritem a kártérftésre vonatkoző hatályos jogszabályokban
szermt.

Szerzői jogok

Megrendelő tudomással bír arról, hogy a részére átadott tervdokumentáció Tervezö szellemi teiméke.
mely^aszerzői jogról szóló 1999. évi LXXVJ. törvény 1. § (2) k) pontja alapján szerzői jogí vedelem
alatt áll.

A hivatkozott törrény alapján Tervező Idzárólagos joga a tervek olyan átdolgozása, mely
eredményeként az eredeti műből más műjön létre (pl. az engedélyezési tervekfeUiasználásávalÍdviteÍi
terv)'. A tervek harmadik személy általi átdolgozásához Tervező külön irásbelihozzáiáruiása
szükséges.

Felek megállapodnak abban hogy a szerződés szerinti dokumentációt Megrendelö csak a jelen
szerződésben meghatározott célra használhatja fel.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerzödésben rögzítettek körén tóvül esö felhasználás
jogosulatlan felhasználásnak igy a Tervező szerzőijogai megsértésének minősül, aminek poígárijogi
kovetkezményeit az SzjL 94. ̂ §-a rögziti. A felhasználói'jog jelen szeiződesben meghataroam
feltételek roellett is csak Terrezö külön frasbeli hozzájarulásával ruházható át más felhasznátó reszere.

6 Adatszolgáltatás

6.2 Megrendelő által S2olgáltatott, vagy a munka során beszerzett adatok csak a tervezési munkával
kapcsolatban használhatók fel, a Tervező hannadil; személy számára csak a Meerendelő ióváhaevá<
követően engedhet betekintést.

7 AlváUaIkozók

7.2 Tervező a munkát alvállalkozók bevonásával végzi. Tervező harmadik fél közreműködéséért úgy felel,
mintha a munkát maga végezte volna el.

8 Egyéb rendelkezésck

5.2

5.3

5.4

5.5

8.2 Megrendelőjogosult a munkát fígyelemmel tísémi, Tervező kivánságára konzultációkon részt venni.
a már elkészült munkarészekkel kapcsolatban, a lényeges kérdésekben állást foglalni. Amemiyibenaz
elkészült munkarészekkel egyetértett a későbbiek során ezeket a megoldásokat nem kifogásolhatja,
illetve módositása esetén köteles viselni ezek többlet koltségeit.

c^1-



8.3

8.4

Felek megállapodnak abban, hogyjelen szerződéssel kapcsolatban támadt minden vitás kérdést, békés
úton, egyeztetö tárgyalás útján kisérelnek meg rendezni, ennek sikertelensége esetén Ídkötik
perértéktől ffiggően a Budapest Kömyéki Törvényszélt kizárólagos illetékességét.

Tervező a munkátjelen szerződés alapján megkezdi. Tervező az I. pontban megfogalmazott feladat
reszleges, vagy teljes változása, Megrendelő érdekmúlása esetén, továbbá a tervezési munkák nem a
Tervezö mulasztásából eredő 30 napon túli elhúzódása esetén jogosult ajelen szerződés módositását
kezdeményezni, illetve az addig elvégzett munkát készültségi foknak megfelelően MegrendeÍőrészére
leszámlázni Felek megallapodnak hogy a Megrendelő ériekmúlása esetén, annak írásbeli jelzésévei
egyidőben, bármelyik készültségi fokban a szaződést közös megegyezéssel megszüntetik.

8.5 Tervező koteles a szerzödés targyában tartott Képviselő-testületi és Bizottsági űléseken - ameimyiben
a Megrendelő ezen ülésekre előzetesen meghiyja - személyesen részt venni, a felmerült kérdésekben'a
lehetséges válaszokat megadni.

8. 6 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.7 Felek kijelentik, hogy a szerződés minden pontj'át dolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás
után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezfien tükrözi szerződéses akaratukat.

8. 8 Jelen tervezési szerződés 4 (négy) számozott oldalból áll, 6 (hat) eredeti, egymással teljes egészében
megegyező^példányban, magyar nyelven készült, amelyből 4 (négy) példány'a Megrend'előt, 2 (kettö)
példány pedig a Tervezőt illetí.

Dunavarsány, 2019. július 26.

/-. :y-;7':>
s;- -^.\

A?^,. ^Jt-^^y^
j JDunavjirsány Város Ohk.oan^zíta
"Gergoné Varga Tünde dr. SziÍágyi Ákos

polgármester jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő

Karsádi és Fia Bt.
Karsádi Zsolt

ügyvezető
Tervező

' Pénzügyi E::lenjesyzö:

/ WSoW
atáírás cís-jm



FetolyasólaD

AJánlatkéró:

Dunavarsány Város Önkormány
2336 Dunavarsány, Kossufh Lajos utca 18.

Az Ajánlaf tárgya;

rD-unavcIr!áncy' b?lcsőde építés en3Rdélyezésl tervdokumentációjónak elkésa'tése'
elvégzése

Az AJánIattevo neve:
Karsódi és Fia BT

Az AJdnlattevfi címe:
2316. Tököl, Duna utca 5/7.

Ajánlati ár.
5.900.000 Ft + ÁFA

A,Mfro.ttKa"°dl&°"' m'nfaz Aíánlattevő fá^s°g cégjegyzésre j-ogosult képvjselője.
Ajánlatkérés összes feltétetét elfogadja és magára nézve1<ötelezőérvenyűnek"fekin"ti.

Kelh
Tököl, 20) 9.év július hó 21. nap

Í^SflCÚ ísr^
KABiSÁDIÉSFIABT
2316T6)E61, Duniu. 5/7.
AMuu2<611910-2-13

cégszerü atófrós

->-i .<^->- - A- -



Nyllatkozat

Alulírott Kaisádl Solt, mint o Karsddl ét Ra BT cégjegyzésre jogosult kéDWselők
ny"aJtozorrL. hc'9y . a". "Dunava"dny' bötes<5de épftes" engeclélyezesi
te^dokumenfaciólának elkészítése" tárgyában adott egyösszegű áraiár
kívűl egyéb költségek a munkák elvégzéséf

terhelik/nem terhellk'

Kelt:
Tököl. 2019 07. 2T

^^Cb'
KARSÁBIÉSFIABr
2M6retBI, DDa*n.,OT.
AdiB, ;24iSimo-Z-13

cégszerű aláfrás

"A megfelelő rész kiföltendő, illetve aláhúzandó

^_a^-
rr'̂ .r



MŰSZAKI LEÍRÁS -TERVEZENDŐ BÖLCSŐDE ÉPÜIET.

Epfftnény megnevezése
4 csoportszobás bötesőde épftése

Építmény helye
2336. Dunavarsány, Habitat utca
HBlyraja szóm: 3702/1.

Épfttető
Dunavarsóny Város Önkományzoto
Aépviseli: Gergoné Vorga TOnde polgórmester/
2336. Dunavarsúny. Kossufh lajos utaa 18.

Épftésltefekterutete
5212 m2

Vóihafó nettó tervezéat alapferűleft
600-<620m2

ÉpBéti övezel
Lke-Z-1

Áttalónoa adatok
Nevelé5;-gond02ásj egységek száma: 2
Fol;ozaiJeto:B)(puiú
Csoportszobák szama: A db /bövftés lehetősése i i
Minlmólls csoportszoba atopterülete: 50 m2
Csoportszobónkénf tervezett iétszóm: maximum 12 tő
Tervezett maxlmálls léfszám: 4S f6

Várhatóan minlmálisan tervezendo i
bejárot! elötéf
gyermekkocsi tóroló
akadalymentes mosdó-WC
gyermek61töi6-á)ad6
fOrosztS-blllzö, gyermekmosdó. WC
gyermekszobák
gyemfiekszobai jdték - heverő - ágynemO-textilraktár
kerti jáfék-malractóroló
j"átsz6kerth$z csatlakozó gyermek WC és kéanosó
játékraktár
ködekedök
lakaflószer-és esztórféroló
gazdasági folyosó-közletedotér
tálaló kocsi fárolö
lejtonyha
dolgozói étkezó
ételhulladék tároló
kukamosó
dolgozól szociális blokk
főzotonyha-és kiszolgáló helyiségel
igazgatási helyiségek
felnőtt öltözö
mosctö-zuhanyzó
WC-elfitérrel
mosodo-vosalőhelyiség
irattár

Á^d.-^ "



Tewezésre vonatkozó főbb rendelefek
15/I998. (IV.30.) NMrendelet
MSZE242SO-12012
78/2003. (X1.27.)GKM rendelet
253, ) 997. 1XN.2D.) OTÉK
7/2006. (V.24. )rNM rendetet
17í/2008. fW.30. )l;ormányT endete+

Helyi ̂ >Bési Szabúlyzat /HÉSZ/
Szabályozásl Terv /SCT/

Helysan bemutatása

^s^^'s^^'^^^^^^
SyatogkÖzletederrekMetó^'Te^Tl6^? f^^"dvő^M ^^^
^=a^nSeS^^^^^
Akadálymenterósie vonafkozó informádók
Az épOlef telfes mértékben tomptex atodálymentesBéssel fervezendő.

F°!k°,Im'ifelé''y:íarmffvekelhelyezéaére v°""tk"ó Igények, Információk.

en8edé^He, vdok^níác^S6^, keo^eürteog s'^Sn'^0"5" I9énv: A2 épnésl

Tököl, 2019. j(i]ius20.

jE^/Söbtt'/fe^t-
KABSADIÉSÍTABl
2M6TOlBI, DBmu, S/7.
AdSat--24(11910-2-13

Épfélriervezo
Karsádi és Ra BT.
2316. Tölcöl, Duna ufca 5/7.
Féleloí terveiő
KarsádiZsolt
Okteveles fervező épftészmémök
É13-1S15

Q. ^.


