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A projekt címe: „Zsadány község szociális étkeztetési infrastruktúrájának fejlesztése”

A projekt tervezett kezdésének időpontja: 2011.06.01

A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2013.05.31

A beruházás a Zsadány, Béke u. 108-114. szám (15. hrsz.) alatt lévő ingatlanon valósul meg.

Megítélt támogatás: 50.000.000 Ft

A projekt összköltsége: 53.215.625 Ft

A közbeszerzés tárgya: nettó 34.393.000 Ft értékben építési beruházás,
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valamint nettó 3.980.500 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzés.

Közbeszerzési eljárást indítottunk 2011. július21.-én.

A közbeszerzés tárgya:"Zsadány Község szociális étkezési infrastruktúrájának fejlesztése új
szociális konyha létrehozásával" című projekt megvalósítására.

I. rész: Építési beruházás

Új konyha építése nettó 34.393.000 Ft értékben

Beépített alapterület: 309,42 m2

Épület magassága átlag: 5,135 m

Épület belsejének alapterülete: 262,69 m2

Komplex akadálymentesítés
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II: rész A konyhához kapcsolódó eszközbeszerzés értéke: 3.980.500 Ft

Az eljárás eredménytelenül zárult. Az eredményhirdetés időpontja: 2011. szeptember 05.

Az eredménytelenség indoka:

Egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére
tekintettel – megfelelő ajánlatot.
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2011. szeptember 21.-én újabb közbeszerzést indítottunk. A közbeszerzés tárgya változatlan, a
választott eljárás fajtája általános egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás.

2011. október 13.-án sor került az eredményhirdetésre, az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő:

Layer Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Kft. (5520 Szeghalom, Kandó Kálmán u. 1.)
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2011. október. 24.-én megkötöttük a vállalkozási szerződést a Layer Kft - vel, a beruházás
elkezdődött. Az építés folyamata képekben:
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Alapozás

Alapozás

Betonozás

Ácsszerkezet

Belső Munkálatok

Falazás

Födém, belső falazás

Szinezés

A kivitelezés és az eszközbeszerzés 2013. szeptemberében befejeződött, a projekt teljes
lezárására októberben kerülhet sor. Az új konyha hivatalosan is megkezdheti a működését, már
csak a hatóságok jóváhagyására várunk.

Sajtóközlemény a zárásról.
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Zsadány Község Önkormányzata által támogatást nyert, „Zsa
dány község szociális étkeztetési infrastruktúrájának fejlesztése új szociális konyha
létrehozásával”
elnevezésű,
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azonosítószámú pályázata a mai nappal hivatalosan is lezárult. Az engedélyezési eljárás
jelenleg is folyamatban van, lezárása után az új konyha megkezdheti működését.

2013. október 23.
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