
SAJTÓKÖZLEMÉNY

LÁTVÁNYOSAN  HALAD  A  BUGÁT  PÁL  KÓRHÁZ  ÚJ  SZÁRNYÁNAK
ÉPÍTÉSE A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0017 PROJEKT KERETÉBEN

2014. JÚNIUS 10.

Mint ismert, a pályázat keretében újonnan felépülő négyszintes, 3112 m2-es
szárny kivitelezésére 2013. november 27-én ünnepélyes keretek között kötötte
meg a Kórház a kivitelezői szerződést a nyertes ajánlattevő Prím Építő Kft.-vel.

Az alapkő 2014. március 26-i ünnepélyes letétele idején már kirajzolódott az új
épületrész  tartószerkezete.  Azóta  is  látványosan,  a  rendkívül  szoros
ütemtervnek megfelelően halad a munka.

2014. januárjában befejeződött az 1960-as évek elején épült régi SZTK épület bontása,
majd  sor  került  a  felvonulási  terület  kialakítására,  a  déli  szárny  alaplemezének
elkészítéséhez  szükséges  közműkiváltásokra,  földkiemelésekre  és  feltöltésekre.  Ezt
követően felállításra került az építkezést kiszolgáló toronydaru és februárban elkészült az
épület  vasbeton  alaplemeze.  Márciusban  a  vasbeton  szerkezet  már  a  terepszint  fölé
emelkedett és elkészültek az első emeleti vasbeton szerkezetek.

Április  folyamán  befejeződtek  az  új  szárny  szerkezetépítési  munkálatai,  beleértve  a
pinceszintre  lehajtó  rámpát.  A  kivitelezés látványos  elemeként elkészültek a meglévő
hotel diagnosztika szárny és az új építésű déli szárny összekötő folyosói, továbbá a külső
térelválasztó  falszerkezetek. Májusban  megtörtént  az  épület  külső  állványozása  külső
nyílászárók elhelyezése, valamint a hőszigetelés és a külső színvakolatának az elkészítése
érdekében.

Jelenleg folyamatban van a tető hő-, és vízszigetelésének a készítése, mely napokon
belül  be  is  fejeződik.  Az  épületben  ezalatt  javában  zajlik  a  gépészeti  alapvezetékek
kivitelezése (víz és szennyvíz hálózat, fűtés és légtechnika). Hamarosan megkezdődnek a
belső  térelválasztó  gipszkarton  és  gipsz  falak  kivitelezési  munkálatai,  mellyel
párhuzamosan folynak majd az elektromos kivitelezési munkálatok.

A  korábban  138  millió  forint  értékben  beszerzett  korszerű  orvostechnikai  műszerek,
berendezések és informatikai eszközök üzembe helyezését követően a projekt részeként
márciusban  sikeresen  zárult  a  VIR-  és  kontrolling  rendszer  beszerzésére  kiírt
közbeszerzési  eljárás  is,  melynek  eredményeképpen  kiépül  az  intézmény  irányítását
támogató  korszerű  Vezetői  Információs  Rendszer.  Elindult  a  medikai  mobiliák
beszerzésének előkészítése, így a tervek szerint legkésőbb tél elejére megtörténhet az új
épületszárny berendezését alkotó korszerű bútorok leszállítása.

Bugát Pál Kórház
Cím: 3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22.
Telefonszám: + 36 (37) 312-491
Fax: + 36 (37) 311-689
E-mail: korhaz@bugatpal.hu
www.bugatpal.hu

1


