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A Sopronhorpácsi Általános Iskola korszerűsítése 

 

1.mérföldkő: 2018.07.31. 

A projektmenedzsment 2017. november 16-án megkezdte tevékenységét a projekt sikeres 
lebonyolítása érdekében. A projektmenedzseri és projektasszisztensi feladatokat célfeladat, a 
pénzügyi vezető munkaszerződés, a szakmai vezető pedig megbízási szerződés keretében látja el. A 
Közbeszerzési Értesítőben 2018. február 23-án megjelent az építési kivitelezésre vonatkozó felhívás, 
három másik iskolával együtt, részajánlattételi lehetőségeket biztosítva. A megadott határidőig a 
Sopronhorpácsi Általános Iskola tekintetében 3 árajánlat érkezett be. A tárgyalási szakaszt követően 
végső árajánlatot két gazdasági szereplő adott, melyek közül a kedvezőbb árajánlatot adó került 
kiválasztásra. Az ajánlattevők 2018. 05.17. napjáig megtették végső árajánlataikat, a bíráló bizottság 
ezeket elbírálta, és 2018. 05.25-én a KFF tanúsítvány kiállítása miatt az EMIR felületen csatolásra került 
valamennyi dokumentum, a KFF pedig 2018. június 7-én kiállította a közbeszerzési záró tanúsítványt. 
A vállalkozási szerződés 2018. 06.18-án megkötésre került, 2018. június 22-én megtörtént a 
munkaterület átadása, és egyben megkezdődött a kivitelezési tevékenység. Az eszközbeszerzésre 
vonatkozóan, a közbeszerzési szakértővel egyeztetve folyamatban van a beszerzés előkészítésé, 
figyelembe véve az egybe számítási szabályokat a folyamatban lévő további projektekkel együtt. Az 
építési kivitelezés közbeszerzése mellett párhuzamosan a műszaki ellenőr személyét illetően is 
lefolytattuk a beszerzést, melynek eredményeképpen 2018. április 3-án megbízási szerződés 
megkötésére is sor került. A kötelező nyilvánosság keretében a „C” típusú tábla beszerzésre és 
kihelyezésre is került a beruházás helyszínén.  

 

2.mérföldkő: 2018.10.15. 

A projektmenedzsment 2017. november 16-án megkezdte tevékenységét a projekt sikeres 
lebonyolítása érdekében. A projektmenedzseri és projektasszisztensi feladatokat célfeladat, a 
pénzügyi vezető munkaszerződés, a szakmai vezető pedig megbízási szerződés keretében látja el. A 
vállalkozási szerződés 2018. 06.18-án megkötésre került, 2018. június 22-én megtörtént a 
munkaterület átadása, és egyben megkezdődött a kivitelezési tevékenység. A vállalkozási 
szerződésben meghatározott feladatokat a kivitelező a vállalt határidőig elvégezte, a műszaki átadás-
átvétel megtörtént. Az eszközbeszerzés keretében a kültéri sporteszközök és az iskolában használatos 
eszközök (bútorok, szekrények, székek, padok, egyéb eszközök) beszerzése megtörtént.  A 2. 
mérföldkőhöz kapcsolódó időszakban megvalósításra került a kivitelezési tevékenység és beszerzések 
teljes egészében megvalósultak. A kivitelező 2018. október 30-án készre jelentette a kivitelezést, a 
műszaki átadás-átvétel 2018. október 15-én megkezdődött és 2018. október 30-án lezárult.  

 

 

 



 
3.mérföldkő:2018.10.30. 

Projektünk 3.mérföldkövéig a projekt beruházási munkálatai és a beszerzések megvalósultak. 
Projektmenedzsmentünk tevékenysége folyamatos. A projektre vonatkozó környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk. Kommunikációs tevékenységünk folyamatos, a „C” tábla a 
megvalósítás helyszínén kihelyezésre került.  

 

4.záró mérföldkő:2018.10.31. 

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a 
támogatási kérelemben vállalt tevékenység maradéktalanul megvalósult. A kivitelezés határidőben 
befejeződött, az eszközbeszerzés keretében beszerzett eszközök leszállításra kerültek. 

A projekt kommunikációs tevékenységei szerződés szerint megvalósultak: A Soproni Tankerületi 
Központ oldalán folyamatosan frissítésre került a tájékoztató a projektről. A projekt megvalósítás 
kezdetén C típusú tábla került kihelyezésre, mely a projekt megvalósítás időszak alatt folyamatosan 
kint volt és a fenntartási időszakban is kihelyezve marad, jelezve a megvalósult fejlesztést. A 
megvalósítás időszaka alatt folyamatosan fotóztunk, amelyből fotódokumentációt készítettünk, 
melyet elektronikusan csatoltunk, míg a Kedvezményezett székhelyén nyomtatva is rendelkezésre áll. 
Sajtóközleményt adtunk ki a projekt zárásáról és a sajtómegjelenéseket összegyűjtöttük. TÉRKÉPTÉRRE 
történő feltöltést a rendszer hibájából adódóan még nem tettük meg, azonban amint lehetővé válik, 
feltöltjük kommunikációs kötelezettségünknek eleget téve. 

Horizontális elveknek való megfelelésről szóló nyilatkozatot csatoltuk.  

Tervezett műszaki-szakmai eredményünk: A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást 
segítő, valamint közösségi kül-és beltéri helyiségeinek száma 22 db. Ezen célérték teljesült, ennek 
alátámasztásául csatoljuk a műszaki átadás-átvételt igazoló dokumentumot. 

Tervezett indikátoraink:  

1. Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma, célérték: 1 db 
2. Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények 

kapacitása, célérték: 180 fő 
Indikátoraink a projekt fizikai befejezésére teljesültek. 

  

 


