Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006
Projekt címe: Óvodai infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság
jegyében Acsádon

Acsád Község Önkormányzata a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal alkotott
konzorciumban 2016.05.19-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra.
A 2017.05.01-jei támogatói döntés alapján a konzorcium 48 057 290 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült, a projekt elszámolható összköltsége 48 400 000 Ft 99,29 %-os
támogatási intenzitás mellett.
A
TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00006
azonosítószámú,
Óvodai
infrastruktúraés
szolgáltatásfejlesztés az energiatakarékosság jegyében Acsádon című projekt támogatási
szerződése 2017.05.31-én lépett hatályba.
A projekt keretében megvalósult beruházás nem volt építési engedély köteles tevékenység. A
beszerzési eljárással kiválasztott építész- és gépésztervező 2017.06.20-ára szerződésszerű
teljesítéssel elkészítette a kiviteli szintű műszaki tervdokumentációt, melyet a 2. számú
szakmai beszámolóban nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet részére.
A tervezéssel párhuzamosan megtörtént a közbeszerzési szakértő kiválasztása is, aki az
elkészült műszaki dokumentáció alapján 2017.06.29-én indította meg a Kbt. 115. § szerinti
(ajánlattételi felhívással megindított) nyílt eljárást az építési beruházásra vonatkozóan.
A 2017. július 14-i ajánlattételi határidőig 3 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot
nettó 33 734 334 Ft + Áfa összeg értékben az Alpok Pro Kft. adta. A nyertes ajánlattevővel a
vállalkozási szerződést 2017. augusztus 15-én kötötték meg.
A kivitelezési munkák a munkaterület átadása után kezdődtek meg a beszerzési eljárás során
kiválasztott műszaki ellenőr folyamatos felügyelete mellett. A Kbt. 141. § (6) bekezdése
alapján, műszaki módosítások miatt a vállalkozási szerződés egy alkalommal módosításra
került, mely a vállalkozási díj összegében, valamint a befejezési határidőben változást nem
eredményezett. A munkálatok az eredetileg tervezett ütem szerint valósultak meg, a műszaki
átadás átvételi eljárásra 2018.03.03-án sor került.
Az elnyert európai uniós támogatás segítségével az acsádi Mézeskalács Óvoda közel 350
négyzetméteres épülete teljes egészében megújult. A komplex energetikai korszerűsítés
keretében modernizálták a fűtésrendszert, a napenergia hasznosítása érdekében
napkollektorokat telepítettek az új tetőn. Az épület gépészeti rendszerének cseréje mellett
homlokzati- és padlásfödém hőszigetelés is készült a beruházás során.
A belső burkolatok, villamos szerelvények, konyhai csaptelepek felújítása és cseréje is
megtörtént, valamint az új festéssel az óvoda belső és külső megjelenése is tetszetősebbé
vált.

Az akadálymentesítés megvalósulásával új mozgássérült parkolót alakítottak ki, a bejárat
akadálymentesítése érdekében előlépcsőt és rámpát építettek, és elkészült az akadálymentes
mellékhelyiség is.
Az épület felújítása mellett a támogatási kérelemben tervezett eszközök beszerzése is
megtörtént. Ennek keretében informatikai eszközök (2 notebook, 1 projektor és 1
vetítővászon), játszótéri eszközök, valamint kigépjármű játékok emelik az óvoda
szolgáltatásának színvonalát a projekt eredményeképp.
A projekt keretében beszerzett játszótéri eszközök rendelkeznek tanúsítvánnyal arra
vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3-6 éves korosztály) igényeinek megfelelnek.
A beruházást követően a felújított épület energetikai minőségi besorolás szerint „CC –
Korszerű” kategóriába tartozik.
A támogatási szerződésben vállalt műszaki-szakmai eredmény (az óvoda felújításra kerül)
megvalósult.
A projekt indikátora a szerződésben vállaltak szerint megvalósult, Fejlesztett, 3-6 éves
gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 55.

