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Bőcs Község Önkormányzata a tulajdonában álló Bőcs Rákóczi út 102.
914/22 hrsz alatti ingatlanon a meglévő használaton kívüli óvoda épületét szeretné
felújítani. A fejlesztés egyik célja egy eddig hiányzó közösségi szolgáltatás kialakítása,
egy CIVIL KÖZÖSSÉGI HÁZ kialakítása, mely programjaival hozzájárul a helyben
lakók szabad idejének hasznos eltöltéséhez, információval való ellátásához, a helyi
civil kezdeményezések megerősödéséhez, a helyi sportélet színesebbé tételéhez.
A fejlesztés célja az enyészetre ítélt hajdani óvoda épület megmentése, új funkciókkal
való ellátása. A sportélethez kapcsolódó lakossági igények kielégítésére új gyakorló
terek kialakítása, valamint a mezőgazdasági közmunka program irányításának és a
megtermelt javak tárolásának helyszín kialakítása. A fejlesztéshez szükséges
szolgáltatások bemutatása: A fejlesztés megvalósulásához a pályázó szerződést köt
a közbeszerzési tanácsadóval, aki a hatályos jogszabályoknak megfelelően lefolytatja
az eljárást, eredményes eljárást követően közreműködik a kivitelezővel történő
vállalkozási szerződés megkötésében. A kivitelezés jogszabályoknak megfelelő
lebonyolításában továbbá közreműködik a műszaki ellenőr. A támogató döntésnek
megfelelő fejlesztés teljes körű dokumentálását a projektmenedzser látja el. A kötelező
nyilvánosság biztosítása a fejlesztés megvalósulása idején folyamatosan biztosított
lesz.
A fejlesztés műszaki paraméterei:
Az épület komplett külső felújítása és energetikai korszerűsítésére kerül sor: Az épület
külső homlokzatára 15 cm-es nikecell hőszigetelő lemez kerül ragasztásra majd új
vakolatot kap az épület, és szigetelésre kerül a lábazat. új hőszigetelt, hőhíd mentes
műanyag tokszerkezetű, dupla üvegezésű, nyílászárok beépítésére kerül sor, külső és
belső párkányokkal. A jelenlegi hullámpala héjazat eltávolításra kerül, a meglévő
tetőszerkezet új hőszigetelést és lécezést és új cserepeslemez fedést kap.
A beruházás során a régi, atmoszférikus gázkazán cseréjére kerül sor kondenzációs
fűtő fali gázkazánra. A gázkazánok külön szivattyús blokkot kapnak. Az épületben lévő
radiátorok illetve csővezetékek bontásra kerülnek. Új fűtési vezetékek kiépítésére kerül
sor lapradiátorok elhelyezésével, melyek termosztatikus szelepekkel lesznek
felszerelve.
A tetőfelület déli irányú felületén kerül elhelyezésre a 25 kW teljesítményű napelem
rendszer, fém tartószerkezetre rögzítve.
Megvalósítási helyszín:
Bőcs, Rákóczi utca 102.

