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„Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2011. augusztus hó 10.
napi megküldéssel, 2011. augusztus hó 11. napi megjelenéssel a tárgyban, a
www.ted.europa.eu hivatalos honlapon, 2011/S 155-257827 számon Ajánlati felhívás
megjelentetésével közösségi rezsimben keret-megállapodás megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárást indított, amelynek eredményeképpen az eljárás nyerteseként 2011.
november hó 17. napján a ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.) került
kihirdetésre. A keret-megállapodás aláírására 2011. december hó 20. napján került sor a
felek részéről.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat a 10/2012. (IV.16.) számú Közbeszerzési
Bizottsági határozatban foglalt javaslat alapján 2012. április 27. napon a ZÁÉV Építőipari Zrt.vel (8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.) az építési munkák megvalósítására vonatkozó
egyedi vállalkozói szerződést megkötötte. Ugyan ezen a napon a munkaterület átadásátvételi eljárásra is megtörtént.
A kivitelező cég a munkaterületet körül határolta az ideiglenes létesítményeit letelepítette.
Az építkezés ideje alatt szükséges Szekeres József u. ideiglenes forgalmi rend kialakítása
megtörtént. A meglévő útburkolat bontását, a tervezett épület alatti földmű kiemeléseket, a
közmű kiváltásokat, és az alapozási munkákat követően jelenleg az épület szerkezet építésén
dolgoznak. A beruházó, a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervező, és a projekt menedzsment
szervezet folyamatosan egyeztet, valamint heti gyakorisággal koordinációs egyeztetéseket
tart az építkezés aktuális állapotáról és a jövőbeli feladatokról.
Az orvos-technológiára vonatkozó dokumentációt a projektmenedzsment a Kanizsai
Dorottya Kórházzal együttműködve pontosította, az új közbeszerzési törvénynek megfelelő
felhívást a menedzsment megküldte az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részére
minőségellenőrzés céljából.
Az informatikára vonatkozó dokumentációt a projektmenedzsment a Kanizsai Dorottya
Kórházzal együttműködve pontosította. Az új közbeszerzési törvénynek megfelelő felhívást a
menedzsment műszaki-szakmai szempontú ellenőrzés céljából megküldte a Közreműködő
Szervezet részére.

A bútor beszerzésre vonatkozóan a projekt menedzsment, változási kérelmet nyújtott be a
Közreműködő Szervezethez a támogatási szerződésben, valamint a kiviteli tervekben
szereplő mennyiségiségek összehangolása érdekében. A kérelmet a Közreműködő Szervezet
jóváhagyta. A projektmenedzsment a változtatásokkal jóváhagyott közbeszerzési
dokumentációt műszaki-szakmai szempontú ellenőrzés céljából megküldte a Közreműködő
Szervezet részére.
Továbbra is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a projekt információs központja a kórház, illetve
a város honlapján közzétett telefonszámon (93/500-774) folyamatosan elérhető.
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