
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 címek
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)  

Hivatalos név: Kerepes Város Önkormányzata  

Postai cím: Vörösmarty utca 2.  

Város: Kerepes Postai 

irányítószám: 
2144 

Ország: Magyarország  

I.2) Kommunikáció  

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: Az Eljárónál, Nyergesi Ferencnél a 
nyergesi@nyergesi.hu e-mail címen. Felvilágosítás a +36-70/582-0925 számon kérhető. 

 

II. szakasz: Tárgy  

II.1) Meghatározás  

II.1.1) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés  

II.1.2) A szerződés tárgya: Egészségügyi központ tervezése Kerepesen 

Kerepes város területén a jelenleg beépítetlen fejlesztési területen (2144 Kerepes, 4504, 4507 

és 4460 hrsz-ú ingatlanokon) Egészségügyi centrum generál tervezési feladatainak elvégzése. 
Tervezési határ az ingatlanok által befoglalt terület. 

Elvégzendő feladatok: 
1., Vázlatterv / tervezési előkészítési munkálatokhoz szükséges műszaki dokumentáció 

elkészítése 

2., Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 
3., Kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

4., Tervezői művezetés 
5., Egyéb feladatok – tervezéshez kapcsolódó 

 
Tervezett épület nettó alapterülete kb. 700 m2 

 

 

II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
Időtartam hónapban: [ 36 ] vagy napban: [ ] 

vagy a teljesítés határideje: (     /   /   ) 

 

II.1.4) A teljesítés helye:  
2144 Kerepes, 4504, 4507, 4460 hrsz. 

 

 

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  

mailto:nyergesi@nyergesi.hu


IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 
Dátum: (2018/01/31) Helyi idő: (10:00) 

 

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
 

 

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/01/23/)  

  

1
 szükség szerinti számban ismételje meg 

2
 adott esetben 

 

 


