NAPELEMES
PELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE
TEL
TUZSÉR TELEPÜLÉSEN
KEOP – 4.10.0/N/14 – 2014 - 0112
TÁJÉKOZTATÓ
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZAT 2015 januárjábanközel 21,48 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a „Fotovoltaikus
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
kialakítása című, a Környezet
örnyezet és Energia Operatív
Program keretében az Európai Unió támogatásával. A közel 21,48 millió forint összköltségvetésű
összköltségvetés beruházás
által 4 napelemes rendszer
endszer telepítése történik az Önkormányzat tulajdonában álló épületekre (Polgármesteri
Hivatal, Óvoda, Egészségház, Sportöltöző).
Sportöltöz
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által kiírt pályázat keretében 2014 augusztusában, majd a pozitív támogatói döntést követően
követ
a Támogatói
Okirat 2015.04.24-én
n lépett hatályba. A projektjavaslat a KEOP-4.10.0/N/14-2014--0112 azonosító számot
kapta. A projekt címe: „Napelemes rendszer telepítése Tuzsér településen”.
A tervek szerint azz alábbi helyszíneken történik a kivitelezés:
-

Polgármesteri Hivatal - 4623 Tuzsér, Kossuth L. u. 70. hrsz: 644/4
Óvoda - 4623 Tuzsér, Kossuth L. u. 72. Ahrsz: 654
Egészségház - 4623 Tuzsér, Kossuth L. u.
u 64. A, E épület, hrsz: 644/2
Sportöltöző - 4623 Tuzsér, Rákóczi F u. 2. A ép hrsz: 880/12

A napelemes rendszereket azSolarSide
SolarSide Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1172
1172 Budapest, Dormánd utca
6/B.)tervezte. A projekt előkészítéseként
készítéseként a megvalósítási helyszínek épületeinek tet
tetőszerkezetei
vonatkozásában a statikus (FC 99 Bt.) elkészítette a tartószerkezeti szakértői
szakért i nyilatkozatokat. Szintén a
projekt előkészítéseként
készítéseként készült el a
az előzetes technológiai audit, melyet a PS-Solartechnika
Solartechnika Kft. (Posta
Sándor)végzett.
A projekt vonatkozásában a projektmenedzsment tevékenységet a Vanessia Magyarország Kft. látja el.
A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztására. A legjobb ajánlatot aSolarSide
a
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tette. Feladata a rendszerek telepítése.
A kivitelezés2015. májusvégén kezdődött
kezdő
el, ésa tervezettek alapján 2015.08.31-re
re a napelemes rendszer
berendezései műszaki átadás-átvétel
átvétele meg fog történni.
A műszaki ellenőrzést
rzést Glacz István E.V.végzi a projekt során.
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