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Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése 

 

1. rész: Berzsenyi utcai szabadstrand eszközbeszerzése 

 

Új, soha nem használt termékek. 

 

MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK: 
 

Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db):  

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 

360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern.  

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 

db):  

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 

1000, Anyag fém, Súly (kg) 14. 

 

Támlás pad (6 db):  

Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg Anyag: 

alapozott, porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület.  

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Fedeles fa szelektívhulladékgyűjtő (4 db):  

Teljes magasság 106 cm Hossz 112 cm szélesség 37 cm Kapacitás 3x75 L. Szín: mahagóni, 

tíkfa.  

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Kültéri ágy (25 db):  

fém/fa: Horganyzott acélváz mely égetett porfestéssel van ellátva. Az ülőkét és a támlát masszív 

falamellák alkotják. Méret: 1630x930x600 mm. 

Helyszínre szállítva. 

 

Térhangosítás rendszer (1 db):  

CPA-180C keverőerősítő FM tunerrel és MP3 lejátszóval, 180W 1 db CS-326, oszlopsugárzó, 



 

100V rendszerhez 6 db 2x1mm réz kábel 100V hálózathoz (MTL) 400 m, Kötő doboz 2 db, 

VE-9120 hangerő szabályzó 3 db, Bardl BD-260, PA asztali kondenzátor mikrofon 1 db, 

Szállítási költségek 1 db, Egyéb szerelési anyagok 1 cs, FrankischeF32 Gégecső (lépésálló) 32 

350 m, Kiépítés, szerelés konfigurálás 1 alkalom 

 

Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db):  

1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve. 

 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a 

tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden 

esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése 

 

2. rész: Hullám úti szabadstrand eszközbeszerzése 

 

Új, soha nem használt termékek. 

 

MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK: 
 

Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db):  

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 

360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern.  

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 

db):  

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 

1000, Anyag fém, Súly (kg) 14. 

 

Támlás pad (6 db):  

Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg  

Anyag: alapozott, porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: 

Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Fedeles fa szelektívhulladékgyűjtő (3 db):  

Teljes magasság 106 cm, Hossz 112 cm, szélesség 37 cm, Kapacitás 3x75 L. Szín: mahagóni, 

tíkfa. Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Nem akadálymentes mobil stég beszerzése, telepítése, engedélyeztetése (1 db):  

Általános műszaki leírás: 105 m2 alapterületű (10,50 * 10,00 m) elemekből összeállított napozó 

stég 1 lépcsős lejáróval.  

Lakatos műszaki leírás:  

Napozó stég: 16 db 250 x 150 cm-es 60 x 40-es zártszelvény keretből, amelyhez a végén 

csatlakozik 2 db 40 x 40 –es zártszelvény láb, mely 180 cm hosszú, alul 20 x 20 cm-es V=5 mm 

vastag talppal ellátva. A lábak 90 cm-nél 30 x 30 zártszelvénnyel összekötésre kerülnek a 

stabilitás miatt. Innen van megtámasztva 30 '-os szögben megtámasztva 30 x 30 x 2 



 

zártszelvénnyel, 190 cm hosszúságban a felső 60 x 40 x 2 zártszelvény kerethez, ami a lábaknak 

vízszintes irányú merevítést jelent. Felső 250 x 150 cm keret közepén össze van kötve egy 40 

x 20 x 2 zártszelvénnyel. Keret 4 sarkában rögzítő fülek vannak elhelyezve a felső fenyőbetétek 

rögzítéséhez. Mellette 250 x 150 cm-es betétek vannak, amelyek hosszirányú 250 cm-es részen 

2 db M8 x 90 mm-es csavarral vannak hozzárögzítve a lábas keretekhez.  

Lábas keretek körbe 8 db 40 T vas 8 cm hosszan van hozzáhegesztve a 40 x 40 zártszelvény 

kerethez.  

Betétek 250 x 150 cm, 12 db van belőle.  

Lejárók: A stég 1 db fémlépcső lejáróval készül. 

Asztalos műszaki leírás:  

Padlózat 250 x 150 cm nagyságú elem 15 cm 150 cm hosszú 4 cm vastag 3 oldalról gyalult 

szlovák lucfenyő. Alsó heveder 10 cm széles 4,5 cm vastag padló. A padlózat nincs 

felületkezelve. 

 

Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db):  

1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve. 

 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a 

tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden 

esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. 

 

Melléklet: 

- Balatonszemes_Hullam_steg É-1 alaprajz M=1_100 

- Balatonszemes_Hullam_steg É-2 Stég rajzok M=1_20 

- Balatonszemes_Hullam_steg É-3 Stég nézetrajzok 

- Balatonszemes_Hullam_steg muszaki leiras 

 

 

 

 



 

Balatonszemes V. Strandpályázat eszközbeszerzése 

 

3. rész: Vígadó melletti szabadstrand eszközbeszerzése 

 

Új, soha nem használt termékek. 

 

MŰSZAKI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK: 
 

Kültéri kerékpártároló, mely 2+3 kerékpár tárolására alkalmas legyen (2 db):  

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 600, Magasság (mm) 

360, Hosszúság (mm) 2150, Anyag fém, Súly (kg) 29, Stílus modern.  

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Kajak/kenu szárazföldi rögzítési (kikötési) lehetőséget biztosító fordított U alakú fém tartó (2 

db):  

Felszerelés helye talaj, Rögzítés talplemezen keresztül, Szélesség (mm) 850, Magasság (mm) 

1000, Anyag fém, Súly (kg) 14. 

 

Támlás pad (6 db):  

Ülőfelület magasság: 450 mm Hosszúság: 1870 mm Szélesség: 500 mm Tömeg: 65 kg  

Anyag: alapozott, porfestett acél; 2 rétegben festett borovifenyő ülőfelület. Telepítés: 

Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Fedeles fa szelektívhulladékgyűjtő (3 db):  

Teljes magasság 106 cm, Hossz 112 cm, szélesség 37 cm, Kapacitás 3x75 L. Szín: mahagóni, 

tíkfa.  

Telepítés: Betonsávalapba fúrva, helyszínre szállítva. 

 

Nem akadálymentes mobil stég beszerzése, telepítése, engedélyeztetése (1 db):  

Általános műszaki leírás: 105 m2 alapterületű (10,50 * 10,00 m) elemekből összeállított napozó 

stég 1 lépcsős lejáróval.  

Lakatos műszaki leírás:  

Napozó stég: 16 db 250 x 150 cm-es 60 x 40-es zártszelvény keretből, amelyhez a végén 

csatlakozik 2 db 40 x 40 –es zártszelvény láb, mely 180 cm hosszú, alul 20 x 20 cm-es V=5 mm 

vastag talppal ellátva. A lábak 90 cm-nél 30 x 30 zártszelvénnyel összekötésre kerülnek a 



 

stabilitás miatt. Innen van megtámasztva 30 '-os szögben megtámasztva 30 x 30 x 2 

zártszelvénnyel, 190 cm hosszúságban a felső 60 x 40 x 2 zártszelvény kerethez, ami a lábaknak 

vízszintes irányú merevítést jelent. Felső 250 x 150 cm keret közepén össze van kötve egy 40 

x 20 x 2 zártszelvénnyel. Keret 4 sarkában rögzítő fülek vannak elhelyezve a felső fenyőbetétek 

rögzítéséhez. Mellette 250 x 150 cm-es betétek vannak, amelyek hosszirányú 250 cm-es részen 

2 db M8 x 90 mm-es csavarral vannak hozzárögzítve a lábas keretekhez.  

Lábas keretek körbe 8 db 40 T vas 8 cm hosszan van hozzáhegesztve a 40 x 40 zártszelvény 

kerethez.  

Betétek 250 x 150 cm, 12 db van belőle.  

Lejárók: A stég 1 db fémlépcső lejáróval készül.  

Asztalos műszaki leírás:  

Padlózat 250 x 150 cm nagyságú elem 15 cm 150 cm hosszú 4 cm vastag 3 oldalról gyalult 

szlovák lucfenyő. Alsó heveder 10 cm széles 4,5 cm vastag padló. A padlózat nincs 

felületkezelve. 

 

Természeti értékeket bemutató tájékoztató tábla (1 db):  

1920 X 1900 mm 1 db, horganyzott acélból, kétoldalas, kihelyezve. 

 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében jelen felhívásban és az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a 

tárgy/műszaki tartalom jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, minden 

esetben odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. 

 

Melléklet: 

- Balatonszemes_Vigado_steg É-1 alaprajz M=1_100 

- Balatonszemes_Vigado_steg É-2 Stég rajzok M=1_20 

- Balatonszemes_Vigado_steg  É-3 Stég nézetrajzok 

- Balatonszemes_Vigado_steg muszaki leiras 

 

 

 


