Előterjesztés a 2012. március 29-én tartandó
Képviselő-testületi ülésre
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: Döntés VÁRÉPÍTŐ pályázat benyújtásáról
A Build-Communication Kft. VÁRÉPÍTŐ pályázat néven pályázatot írt ki, amely arra
hivatott, hogy integrálja az építőipari cégek felajánlásait, összefogja és szervezze a felajánlott
termékek, pályázati úton történő odaítélését gyermekintézmények és műemlékek építési- és
felújítási munkáihoz. A Build-Communication Kft. az építőipari marketingre szakosodott
tanácsadó cég, full service reklámügynökség, amely 2003 óta számos építőipari cég,
szervezet, egyesület, szövetség számára nyújtott marketing kommunikációs szaktanácsadást a
PR tevékenységtől a klasszikus, és integrált reklámkampányokig.
A VÁRPÍTŐ pályázathoz 14 cég felajánlásával 14 millió forint értékű építőanyag vár
gazdára.
Gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége
Gyermekintézmény kategóriában olyan, 2012-ben felújítási munkálatokat tervező,
Magyarországon működő oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények,
alapítványok, szervezetek pályázhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a
gyermekek képzésével, nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával,
rehabilitációjával. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyszerűbb ügyintézés érdekében
javasoljuk, hogy a pályázatot az intézményt fenntartó önkormányzat vagy az intézmény
alapítványa nyújtsa be.
Jövőkuckó támogatás
Az E-Build projektinformációs szolgáltatás, a ProIDEA termékinformációs katalógus és a
Magyar Építéstechnika szaklap munkatársai úgy fejezik ki egyetértésüket a Várépítő Pályázat
céljaival és szellemiségével, hogy cégeik egy a pályázók közül kiválasztott gyermekintézménynek idén is felajánlják a Jövőkuckó támogatást. A Jövőkuckó 500 000 Ft
készpénzzel járul hozzá az építési, felújítási munkához.
PÁLYÁZHATÓ TERMÉKEK:
• 2 400 000 millió Ft+ÁFA értékű Graboplast padlóburkolat
• 1 500 000 millió Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép
• 1 000 000 Ft+ÁFA értékű Buderus termékek (előzetes konzultáció szükséges a
Buderus Kft. képviselőjével)
• 750 000 Ft+ÁFA értékű Tondach kerámia tetőcserép
• 1 db HAGS Maxi Maggot csúszda telepítéssel 700 000 Ft+ÁFA értékben az S-TÉR
Kft. felajánlásából
• 700 000 Ft+ÁFA értékű Leier beton térkő
• 500 000 Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat
• 500 000 Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragasztók
• 1db melegvizes fűtési rendszer a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. felajánlásából, melynek
tartalma egy kondenzációs/vegyestüzelésű kazán a kapcsolódó tárolóval 420 000
Ft+ÁFA értékben.
• 250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hidegburkolati ragasztó és fugázó és aljzatkiegyenlítő
• 250 000 Ft+ÁFA értékű Ceresit hőszigetelő rendszer és színesvakolat
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250 000 Ft+ÁFA értékű Bachl hőszigetelő anyag
225 000 Ft+ÁFA értékű Galeco rézszínű ereszcsatorna rendszer anyaga PMMA
(polimetil metakrilát), amelyet egy, lehetőség szerint műemlék-jellegű épület,
gyermekintézmény felújítására ajánlott fel a Galeco Hungária Kft.
200 000 Ft+ÁFA értékben kerttervezés 1 gyermekintézmény számára (előzetes
konzultáció szükséges az S-TÉR Kft. képviselőjével)
1 db kétüléses laphinta 166 000 Ft + ÁFA értékben a Játszópark Kft. felajánlásából
150 000 Ft+ÁFA értékű Dörken vízelvezető termék és tetőfólia
21 m2 JPJ-40 ütéscsillapító gumilap 105 000 Ft + ÁFA értékben a Játszópark Kft.
felajánlásából
50.000 Ft értékben 1 db játszótér koncepciótervének elkészítése a Játszópark Kft.
felajánlásából

A pályázat keretében az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde
Intézményegységének a Könyves K. utcai óvoda épület és az Eötvös J. utcai óvoda épület
tetőhéjazatának cseréjét kívánjuk megvalósítani.
A pályázaton elnyerhető maximális támogatás 2.225.000.-Ft +ÁFA, melyhez szükséges
anyagok mint pl. a kémények mellé a bádogozás, az esetleges tetőléc cseréje, kúpcserép
rögzítő csavarok képezik a saját forrás költségét, melyet az Általános Művelődési
Központ a karbantartási költségei terhére biztosít.
Kérném a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemet megtárgyalni és a pályázat
benyújtásáról dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
____/2012. (III.29.) Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BuildCommunication Kft. által meghirdetett VÁRÉPÍTŐ pályázat című felhívásra
pályázatot nyújt be az elnyerhető 2.250.000,-Ft+ÁFA összegre.
A pályázat keretében az Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde
Intézményegységének Könyves K. és Eötvös J. utcai épületeinek tetőhéjazat cseréje valósul
meg.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásával.
Felelős:
Határidő:

Pap Tibor polgármester
Szarka Andrea igazgatási irodavezető
2012. május 11. – pályázat benyújtása

Dévaványa, 2012. március 22.
Szarka Andrea
igazgatási irodavezető
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