A projekt bemutatása

Kedvezményezett neve: Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe: „DOMBEGYHÁZ EGÉSZSÉGHÁZ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”
Projekt azonosító száma: TOP- 4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege: 20.802.242 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.
A projekt tartalmának bemutatása:
Dombegyház település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási
kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
alapján végzi. A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat
biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A
feladatok ellátására egy épületben kerül sor. Jelen projektben az Kossuth utca 2. szám alatti
ingatlan érintett, ahol a település teljes körű egészségügyi szolgálata megtalálható. A
rendelőintézetben 2 db háziorvosi, 1 db védőnői és 1 db fogorvosi és 2 db iskola egészségügyi
szolgálat és tanácsadója található. Ebből az épületből végzi a két körzetes, vegyes praxissal
rendelkező háziorvos a munkáját (ellátottak száma összesen 2 160 fő). A fogorvosi szolgálat által
ellátott lakosok száma 2 937 fő (3 település érintett). A rendelők látogatottsága meghatározó,
kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport,
azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú egészségügyi szolgáltatásokat
ellátó rendelők felújítására. A gyerek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény mutatkozik
a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl. pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A
célcsoport igényeit megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik
az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó
önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.
Specifikus célok:
Háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés
elősegítése. Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és
megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, megújuló
energiaforrások bevonása.
1. mérföldkőben elvégzett feladatok:
Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra került a kivitelezésre alkalmas
tervdokumentáció. Tervezői nyilatkozattal igazoltuk, hogy az 5836 Dombegyház, Kossuth u. 2. HRSZ
478/4 sz. alatti orvosi rendelő tervezett energetikai felújítása építési engedély nélkül végezhető
építési tevékenység. 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 3 fő kolléga került bevonásra, a
projektmenedzsment szervezet 2017.07.01-től felállításra
került, részt vesz a projekt megvalósításában.







A Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés
tekintetében a Fajlagos költségkimutatás benyújtásra került. Elkészült az arányosítás
alátámasztására készített kimutatás. A Felhívás 3.2. pontjának való megfeleltetés
nyilatkozatok benyújtásával bemutatásra került.
Változásként jeleztük, hogy az eddig önkormányzati szakfeladatként üzemeltetett védőnői
szolgálat és iskola-eü ellátás, valamint a fogorvosi szolgálat 2017. június 1-től az
önkormányzat által fenntartott Gondozási Központ költségvetési szervbe integrálódott.
A KTK szerinti ütemezésnek megfelelően elérhető a projekt aloldala, kihelyezésre került a
„C” típusú tábla.
Az Önkormányzat már a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozatot tett arra
vonatkozóan, hogy a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak
megfelel.

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. Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034 azonosító
számú projekt megvalósítására már 2017. május 25-én aláírásra került és a Támogatási szerződés
7. sz. mellékletét képezi. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba
lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában.

3. mérföldkőben elvégzett feladatok:
A 3. sz. mérföldkőben került ütemezésre a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések lefolytatása.
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata a kivitelezésre
vonatkozó beszerzési eljárást sikeresen lefolytatta. 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.
Az építési kivitelezésre egyszerű beszerzési eljárás lett kiírva 2018. március 5-én, az ajánlattételi
határidő 2018. március 21-én 11.00 óra volt.
Felkért ajánlattevők:
1. Deta-Ép épületszervíz Kft., 1163. Budapest, Cziráki út 26-32,
2. Maxicargo Kft., 6100. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/a ép. 14.
3. Trínium Alfa Kft., 6400. Kiskunhalas, Majsai út 10.
4. Agrippa Kft. 6800. Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20.
5. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei u. 10.
A megjelölt határidőig 3 ajánlat érkezett, ajánlatot adott:
Maxicargo Kft., 6100. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/a ép. 14.
Trínium Alfa Kft., 6400. Kiskunhalas, Majsai út 10.
Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei u. 10.


A Képviselő-testület a 484/2018. (V.14.) Kt. határozatával a Szonita Hungary Kft. 1063
Budapest, Szinyei u. 10. ajánlattevőt nyilvánította az eljárás nyertesének, mert ő tette a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot.





Szerződés összege: 15.589.249 Ft + 4.209.097 Ft ÁFA = bruttó 19.798.346 Ft
Szerződéskötés ideje: 2018.05.17.
Munkaterület átadása: 2018.05.24- én megtörtént.

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/ellátja.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet a támogatási
szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában, folytatja a
projektmenedzsmenti tevékenységet.

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/ellátja.
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 orvosi rendelő építési munkáinak
100 %-os készültségének elérése.
A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készültséget, és ezáltal a vállalt eredményességmérési
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.

