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1. Albertirsai Lurkó Bölcsőde bővítése

A Lurkó
Bölcsőde
épülete
korábban
bölcsődeként
és
óvodaként is
funkcionált.
Jelenleg a
83/12.105/9/
2008
számon
kiadott
építési
engedély és
a 82/17.902-
9/210 számú
végleges
használatbav
ételi
engedély
alapján,
bölcsőde
bővítése
felújításának
és
átalakításán
ak
megfelelően
4 csoportos
bölcsődeként
üzemel. A
jelenlegi
tervezett
toldásra
vonatkozóan
Albertirsa
Város
Önkormányz
ata érvényes
engedélyeze
tt tervvel
rendelkezik
(ÉTDR.:2018
00056222).
A nyertes

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 115. § Nyílt
eljárás 2020. március 2020. Negyedik

negyedév



ajánlattevő
feladata
további két
csoportszob
ával és
hozzákapcso
lódó
mosdóval,
öltözővel
bővíteni a
meglévő
létesítményt.
A bővítést
egy
közlekedő
folyosós
nyaktaggal
terveztük
összekötni, a
meglévő
épület
közepén lévő
két
csoportszob
a között
kialakított
közlekedővel
. Mivel az új
közlekedő
folyosó a két
csoportszob
ában
területveszté
ssel jár, így
ezeket
bővítettük a
fedett terasz
beépítésével
, a meglévő
nyílászárók,
azok
parapettjéne
k
kibontásával.
A toldott rész
aljzatát a



meglévő
szoba
padlószintjér
e kell
kiépíteni. A
helyiségbe új
burkolatot és
új kazánt
terveztünk
beépíteni. Az
épület
villámvédelm
ét,
elektromos
és tűzjelző
hálózatát is
ki kell
építeni.
Feladat a
meglévő
épület teljes
festése is,
valamint 8
db
kerékpártárol
ó kialakítása.
A tervezett
bővítés
helyiségei:
B/2
öltöző16,56
m2
B/3
mosdó24,30
m2
B/4 WC1,80
m2
B/5
raktár2,60
m2
B/6
csoportszob
a50,40 m2
B/7
csoportszob
a50,40 m2



B/8
terasz23,28
m2
B/9 WC2,40
m2
A tervezett
bővítés
helyiségei
összesen:
171,74 m2.
A tervezett
építmény
bruttó
alapterülete:
245.61 m2.
Opció: a
meglévő
csoportszob
ák elé
tervezett
terasz és a
hozzájuk
tartozó
napernyők.
A beruházás
az
"Önkormány
zati tulajdonú
bölcsődei
ellátást
nyújtó
intézmények
fejlesztéséne
k
támogatása
Pest
megyében"
című
pályázati
felhívás
keretében
elnyert BPM-
ÁPI/14555-
4/2019
iktatószámú
támogatási



szerződésbe
n vállaltak,
valamint az
építési
engedélyes
és kiviteli
tervben leírt
előírások
betartásával
kerül
megvalósítás
ra.


