A PROJEKT BEMUTATÁSA

Kedvezményezett neve: Kaszaper Község Önkormányzata
Projekt címe: Egészségház épületének fejlesztése Kaszaperen
Szerződött támogatás összege: 44,39 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00026
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a Kaszaper, Árpád u. 52. sz. alatti
Egészségház felújítása, korszerűsítése történik meg. A projekt konkrét célja egy teljesen
akadálymentes, modern egészségház kialakítása, amely az elkövetkező évtizedekben biztosítja a
magas színvonalú egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférést az itt élőknek. Ezt a célt a meglévő
Egészségház teljes felújításával és energetikai korszerűsítésével lehet elérni. A projekt speciális
célja a település közszolgáltatásainak fejlesztése, minőségük javítása, valamint a helyben elérhető
vizsgálatok számának növelése révén a lakosság elégedettségének, és ezen keresztül a község
népességmegtartó képességének növelése. A projekt eredményeképpen javulni fog az
egészségügyi alapellátás színvonala a településen, a preventív szűrővizsgálatoknak köszönhetően
pedig megelőzhető a betegségek kialakulása, csökken a betegállományban töltött idő.
Pályázati anyagok:












Ajánlattételi Felhívás
Ajánlattételi Dokumentáció
Vállalkozási szerződés
Nyilatkozatminták
Top Kaszaper_orvosi_rendelo_tervezoi_arazatlant
Top_Kaszaper_rendelo_szakagi_elektromos_es_gepesz_kiiras_mennyisegszamitas
Műszaki leírás
Kiegészítő tájékoztatás
Top Kaszaper rendelő szakági mennyiségszámítás
Bontási jkv és Jelenléti ív
Felkért ajánlattevők

Újraindított Eljárás
Módosított dokumentáció:






Ajánlattételi Dokumentáció Kaszaper Egészségház Újraindított
Ajánlattételi Dokumentáció Kaszaper Egészségház Újraindított Aláírt
Műszaki Leirás Újraindított
Bontási jegyzőkönyv
Összegezés 0525









Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők
Ajánlattételi Felhívás Kaszaper Egészégház Újra Aláírt
Ajánlattételi Dokumentáció Kaszaper Egészségház Újraindított
Vállalkozási Szerződés Kaszaper Egészségház Újra Aláírt
Top Kaszaper Rendelő Szakági Elektromos És Gépész Kiírás 0307
TOP Kaszaper Egészségház Tervezői Árazatlan 0307
Műszaki Leirás És Tervek

1. mérföldkő – 2017. 09. 30.
Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra került a kivitelezésre alkalmas
tervdokumentáció. Tervezői nyilatkozattal igazoltuk, hogy az 5948 Kaszaper, Árpád u. 52. HRSZ 706
sz. alatti orvosi rendelő tervezett energetikai felújítása építési engedély nélkül végezhető építési
tevékenység. Elkészítésre és benyújtásra kerültek a tervezői költségvetés, az akadálymentesítésről
szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről az energetikai tanulmány. A Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet 2017.07.01-től felállításra került,
részt vett a projekt megvalósításában.

2. mérföldkő – 2017. 12. 31.
A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített
projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi megállapodás részletes
tartalmának meghatározásával. A Kaszaper Község Önkormányzata és a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00026 azonosító
számú projekt megvalósítására már 2017. május 26-án aláírásra került és a Támogatási szerződés
7. sz. mellékletét képezi. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba
lépésétől részt vett a projekt megvalósításában.

3. mérföldkő – 2018. 05. 31.
A 3. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárásának lefolytatása. A lebonyolítás során egy eljárás sikertelenül
zárult. Ezt követően Kaszaper Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárást újra lefolytatta,
melynek eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötése
megtörtént. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet a
támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vett a projekt megvalósításában.

4. mérföldkő – 2018. 12. 15.
A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os készültséget. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal,
mint projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vett a projekt
megvalósításában.

5. mérföldkő – 2019. 02. 15.
A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készültséget. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal,
mint projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vett a projekt
megvalósításában.

6. mérföldkő – 2020. 08. 31.
Projektzárás

