Projekt bemutatása

Projekt címe
Békéssámsoni Egészségügyi Centrum kialakítása
Azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00033
Kedvezményezett: BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt tervezett, Elszámolható összköltsége: 59.999.944 Ft.
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt keretében megújul az orvosi rendelő épülete. A projektben az épület homlokzati
hőszigetelését 16 cm EPS hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert fix, a padlás
hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel, homlokzati nyílászárók
cseréjét, akadálymentes Wc kialakítását, a rendelő akadálymentes megközelítésének
biztosítását tervezzük. Az épület fűtési rendszere megújul, új 24 kW-os kondenzációs kazán
kerül beszerelésre. Az épületre megújuló energia hasznosításra 6 kW napelem került
betervezésre.
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. Ez végső soron hozzájárul a foglalkoztatottság
növeléséhez, a munkaalapú társadalom megteremtéséhez. A jobb egészségügyi ellátás
csökkenti a településről való elvándorlást, és segít a népesség megtartásában.
1. Mérföldkőben elvégzett feladatok
Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői
nyilatkozattal igazoljuk, hogy az 5946 Békéssámson, Szabadság tér 1. HRSZ 2. sz. alatti orvosi
rendelő tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 2.,
és 5. bekezdése szerint 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 konzorciumi tag részéről 4 fő kolléga került
bevonásra (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 2 fő projekt asszisztens) és a
projektmenedzsment szervezet 2017.07.01-től felállításra került, részt vesz a projekt
megvalósításában, azonban 1. mérföldkőben projektmenedzsment költséget időarányosan nem
kívánunk elszámolni. A kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozat
a beszámolóhoz mellékelve.
A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs
csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő
feltételeknek való megfeleltetés megtörtént, melynek igazolását nyilatkozattal kezeltük. A KTK

szerinti ütemezésnek megfelelően a település honlapjáról elérhető a projekt aloldala, illetve
kihelyezésre került a fejlesztés helyszínén a „C” típusú tábla.

2. Mérföldkőben elvégzett feladatok
A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban
részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi
megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A Békéssámson Község Önkormányzata
és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS12016-00033 azonosító számú projekt megvalósítására már 2017. május 26-án aláírásra került.
3. Mérföldkőben elvégzett feladatok

A 3. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárásának lefolytatása. Békéssámson Község Önkormányzata a
közbeszerzési eljárást lefolytatta, melynek eredményeképpen megkötésre került a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés a beszámoló mellékletét képezi.
A főkedvezményezett az SSO rendszerbe a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat
feltöltötte. EMIR azonosító: 2018/01/É/00339. A Közreműködő Szervezet 2018. március 1-én
kiállította támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentését.
A kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátása folyamatosan biztosított. A Békés
Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés
hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában.

Közbeszerzési dokumentumok
Ajánlattételi Felhívás
Ajánlattételi felhivás Eü Centrum Békéssámson
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők
Bontási jegyzőkönyv, ajánlatok

4. Mérföldkőben elvégzett feladatok
A 4. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő építési
munkáinak 50 %-os készültségének elérése.
A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os készültséget. Műszaki ellenőr a szerződésében
vállalt feladatait folyamatosan ellátta.

5. Mérföldkőben elvégzett feladatok
Az 5. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő építési
munkáinak 75 %-os készültségének elérése.
A kivitelezési munkálatok elérték a 75 %-os készültséget. Műszaki ellenőr a szerződésében
vállalt feladatait folyamatosan ellátta.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet a támogatási
szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában, folytatja a
projektmenedzsmenti tevékenységet.

6. Mérföldkőben elvégzett feladatok
A 6. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett Egészségügyi Központ építési
munkáinak 100 %-os készültségének elérése.
A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készültséget, és ezáltal a vállalt eredményesség
mérési indikátor teljesítésre került. A Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait
folyamatosan ellátta.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet a támogatási
szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában, folytatja a
projektmenedzsmenti tevékenységet.

