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II.szakasz: Tárgy

Előzmények:
Az ingatlanon a település jelenleg is működő óvodája és bölcsődéje található. A fenntartó a meglévő bölcsődei férőhelyek bővítését 
tervezi. A tervezett fejlesztés TOP pályázat keretében valósul meg. A szükséges építési engedélyt az építtető beszerezte. A kiviteli 
tervek rendelkezésre állnak.
 Jelenlegi állapot:
A meglévő épületben négy óvodai és egy bölcsődei csoport kapott helyet. Az épületen kívül tágas kert található, melyben önálló 
épületben található a kerti játék és általános raktár.
 Tervezett állapot ismertetése:
A meglévő épület bővítésével egy újabb bölcsődei csoport létesítését tervezzük. A 
bővítés a meglévő épület fő közlekedési zónájára kapcsolódik. A konyha, étkező, és tornaszoba épületen belül megközelíthető lesz az 
új rész számára is. A biztosított helységek: csoportszoba és a hozzá kapcsolódó, a gyerekek ellátását biztosító helységcsoport, 
akadálymentes vizesblokk. A bölcsődei funkció számára önálló bejáratot létesítünk.

Meglévő óvoda épület bővítése bölcsődei helyiségekkel.
A bővítmény hasznos alapterülete: 133,53 m2
Hagyományos sávalapozással és vasbeton aljazttal cca 53 m3
Külső falszerkezet: 30 cm vastag vázkerámia falazat 14 cm vastag grafitos EPS szigeteléssel vékonyvakolati felülettel cca 207 m2
Vasbeton zárófödém egyenes rétegrendű hő és csapadék szigeteléssel cca 185 m2
Műanyag kültéri nyílászárók 15 db
6 kW teljesítményű napelemes rendszer

FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A meg-valósítás során a 
tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani. 

A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített konkrét termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek 
megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos vagy magasabb teljesítményű műszaki paraméterekkel bíró 
termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!

A megvalósítás során a tervdokumentációban megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

Mennyiség kiírásokat részletesen lásd Költségvetésekben!
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