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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Solymár, Szabad Waldorf Nevelési Alapítvány telkén engedélyezett tornaterem kiviteli tervezési 

pályázat 
 
Kiíró: Parthus Sportegyesület 

székhelye: 2220 Vecsés, Üllői u. 812., 
telephely: 2083 Solymár, József Attila u. 26 
bejegyzésének száma: Fővárosi Törvényszék 10.750 sorszám 
Adószám: 18249822-2-13 
Képviseli: dr. Kátai Szabolcs alelnök, a kosárlabda szakosztály elnöke 

 
Kiírás tárgya I.:  
 
Solymár, Hrsz.: 4078 alatti tornacsarnok komplex kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) tartalmi előírásai 
alapján. 
 
Jogerős építési engedély száma: ÉTDR-201400051714; IR-000520783/2014 
Jogerő kelte:2014. dec. 3. 
 
Adatszolgáltatás:  
Építési engedélyezési tervdokumentáció (papíralapú igénylés esetén dokumentálási költség 
befizetése után, 20.000 Ft) 
 
Tervezési feladat:  
 
I/1. Építési és bontási engedélyezési tervdokumentáció 
 
Példányszám: 6 darab papíralapú és 3 darab CD-re kiírt elektronikus példány 
 
Tartalma: Megfelel az építési kivitelezési dokumentációra vonatkozó tartalmi és jogszabályi 

előírásoknak, illetve a szakhatóságihatósági engedélyeztetések lefolytatása.  
 
Szakági területek: 

§ Építészet, tűzvédelem, munkavédelem 
§ Statika: munkatér-határolás, alapozás, víztelenítés, felmenő szerkezet, szerkezeti 

kiváltások 
§ Épületgépészet: vízellátás, csatornázás, szellőzés, hűtés, fűtés, gázellátás 
§ Épületvillamosság: erős-, gyengeáramú rendszerek  
§ Sprinkler és tüzivíz hálózat 
§ Kertterv, külső ideiglenes és végleges kerítés 
§ Telken belüli külső közműterv: csatorna, víz, elektromos, gáz, hírközlő 

hálózatok,”közműgenplán” 
§ Telken belüli forgalomtechnika: útépítés, vízelvezetés,  
§ Berendezési és sportberendezési terv 
§ Árazott és árazatlan költségvetés 



 
A tervek  elkészítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap - módosítható vállalás 
szerint 
 
Ajánlatok tartalmi követelménye: a mellékelt épületenkénti felolvasó lapokat kitöltve, esetleges 
műszaki észrevételeket külön kiegészítésként kérjük csatolni.  
 
Az Ajánlat teljes körű legyen, minden kapcsolódó munkát és költséget tartalmazzon! 
 
Helyszíni bejárás:   Tervezői igény alapján 
 
Beadási határidő: 2015. március 13. – 12.00 óra. A pályázatokat zárt borítékban a megbízott 
bonyolítói irodába, 1222 Budapest, Nagytétényi út 2. eljuttatni személyes, vagy ajánlott levélben 
postai úton. 
 
Ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb ár és tervezési feltételeknek való megfelelés 
 
Tervezés elnyerésének feltételei: 
 
- a pályázó és altervezői rendelkeznek a szakági tervezési jogosultsággal 
- megfelelő tervezési tapasztalat, hasonló nagyságrendű épületek tervezése az elmúlt 3 évben 
- a pályázónak nincsenek köztartozásai, nem áll végrehajtás alatt 
 
Kiíró fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az érvényes pályázatot határidőre benyújtó 
Ajánlattevők részvételével az eljárást tárgyalásos formában folytassa és a végleges döntését ezt 
követően hozza meg. Amennyiben erre sor kerül, a tárgyalásos pályázati szakasz időpontjairól, a 
pályázat e szakaszában résztvevő Ajánlattevők külön írásbeli értesítést kapnak.  
 
Fizetési feltételek:  teljesítés igazolás alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül 
átutalással. 
 
Amennyiben további felvilágosításra van szükség a megbízott bonyolító cég képviselőjét keressék, a 
06-70-7744-922 telefonszámon.  
 
Mellékletek:  
 
- Felolvasó lap 
- építési engedélyezési határozat 
 
Budapest, 2015. február 26. 
 
 
      Parthus Sportegyesület megbízásából: 
 
 
               Molnár Judit üv. 

bonyolító 
   Elektro Universal Kft. 

 


