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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ SZENTGOTTHÁRD TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT JELENLEGI STÁTUSZA
A "Szentgotthárd térségi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat támogatási szerződése
2013. október 22-én került aláírásra. A támogatás összege 198 365 124 Ft, melyből a Vasi Volán Zrt.
része 162 921 500 Ft. A projekt keretében Szentgotthárd Város Önkormányzata konzorciumi
együttműködésben a Vasi Volán Zrt.-vel, a GYSEV ZRt.-vel, illetve 4 településsel (Alsószölnök,
Felsőszölnök, Kétvölgy, Szakonyfalu) komplex, közösségi közlekedés-fejlesztési projektet hajt végre.
Alsószölnök Község Önkormányzata autóbuszváró építést, kerékpártároló telepítést.
Felsőszölnök Község Önkormányzata az autóbusz forduló aszfaltozását, kerékpártároló telepítést.
Kétvölgy Község Önkormányzata egy új utas-váró létesítését egyedi hulladékgyűjtő elhelyezésével és
kerékpártároló telepítést.
Szakonyfalu Község Önkormányzata a felső buszmegállónál a buszforduló javítását, útburkolat felújítást, a
buszmegálló felújítását, valamint az alsó buszmegálló és annak kivilágításának felújítását, kerékpártároló
telepítést valósítja meg.
Szentgotthárd Város Önkormányzata a meglévő buszpályaudvar épületének és a körülötte lévő
aszfaltburkolatnak, járdáknak és szegélyeknek a felújítását, kerékpártároló telepítését végzi.
A GYSEV Zrt. a vasútállomás épületében Volán üzemi helységeket alakít ki, váróteremre nyíló pénztárral.
A Vasi Volán Zrt. feladata az új autóbusz-pályaudvar építése, a vasútállomás előtt parkolók kialakítása, az
útburkolat felújítása, valamint dinamikus utas tájékoztatási rendszer kiépítése a peronon és a váróteremben,
továbbá térfigyelő kamera-rendszer kialakítása.
A tervezőkkel, a kiválasztott műszaki ellenőrrel, továbbá a közbeszerzési tanácsadó Okfon Zrt.-vel 2014.
július és augusztus hónap közepén lefolytatott egyeztetéseket követően 2014. augusztus 27-én
megbeszélést tartottunk a közbeszerzési eljárás lebonyolításának módjáról az alábbiak szerint:
A kivitelezéshez kapcsolódó feladatok az engedélyeztetési eljárások szerint, illetve helyszínek alapján meg
vannak bontva. Külön-külön szerepel az egyes konzorciumi tagok által vállalt projekt-rész. Az érvényes
Támogatási Szerződés szerint mindegyik konzorciumi tag a saját projekt részére folytat le beszerzési
eljárást.
A jogszabályok adta lehetőségeknek megfelelően célszerűnek tartottuk a beruházást abból a szempontból
megvizsgálni, hogy esetlegesen mely részek kezelhetőek önállóan, melyek azok amelyek önállóan is
megvalósíthatóak.
A kistérségi településeken a munkát 2014. október közepén szeretnénk elkezdeni, és november végéig meg
is valósítanánk a beruházás őket érintő részeit.

A Vasi Volán Zrt. a közbeszerzési eljárás lefolytatását 2014. október hónapra tervezi, a nyertes kivitelezővel
legkésőbb 2014. decemberben kíván szerződést kötni.
A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint a befejezési határidő 2014. 12.31-e, amely módosítható
2015. június 30-ra.

