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Oko zgrade nove bolnice postavljene su građevinske skele

ENERGETSKA OBNOVA POČELI VELIKI RADOVI NA BJELOVARSKOJ BOLNICI

Podignute skele oko nove
zgrade Opće bolnice Bjelovar
Slobodno možemo reći kako su pred Općom bolnicom Bjelovar velike građevinske investicije koje ne samo da će promijeniti vizure
bolnice, već će se osigurati novi standard i uvjeti liječenja prilagođene vremenu u kojem živimo, naglasio je župan Damir Bajs

• Vedran Cindrić
BJELOVAR – Prošli tjedan podignute
su građevinske skele oko nove zgrade
Opće bolnice Bjelovar, a radove su obišli
Bjelovarsko – bilogorski župan Damir
Bajs, ravnatelj bolnice Alli Alloucha i
Danijel Jukić direktor tvrtke Jukić-Dam
koja je izvođač radova. Podsjetimo, projekt
energetske obnove nove zgrade Opće
bolnice Bjelovar i zgrade stomatologije
vrijedan je 6,5 milijuna kuna, a najpovoljnija ponuda bila je od navedene tvrtke
iz Sinja.
Prije tri tjedna smo potpisali ugovor s
tvrtkom Jukić-Dam, a sada smo svjedoci
da su građevinske skele postavljene i da
za sada sve ide po planu. Na zgradi će se
obaviti energetska obnova, promijenit će
se sva stolarija kao i krov tako da možemo
reći da ćemo praktički dobiti novu zgradu.
Rok za dovršetak radova je 10 mjeseci. Mi
ćemo se potruditi da se u bolnici sve normalno odvija, ali molimo i naše korisnike
za malo strpljenja jer na kraju krajeva, ovo
sve se radi zbog njih – istaknuo je ravnatelj
bolnice Alli Aloucha i dodao da će nakon
završetka energetske obnove ušteda biti
preko 60 posto.
U obilasku radova bio je i Danijel Jukić,
direktor tvrtke koja je dobila posao putem
javnog natječaja.
Krenuli smo s montažom građevinske
skele. Ovaj tjedan će doći dodatni broj
radnika i krećemo u veliki posao. Imamo
iskustva s ovakvim poslovima i ako zima
ne bude jaka, vjerujem da ćemo posao
obaviti mnogo prije roka završetka - istaknuo je Jukić.
Župan Damir Bajs nije krio zadovoljstvo
početkom radova te je naglasio da je ovo
samo prva velika investicija u bjelovarsku
bolnicu.
Radimo jedan veliki iskorak u zdravstvu
na zadovoljstvo naših korisnika i liječnika.
Inače, druga je to po vrijednosti investicija
u Opću bolnicu Bjelovar, nakon gradnje
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Rok 10 mjeseci

Župan Bajs i
ravnatelj bolnice
sa suradnici obišli
su radove

nove zgrade bolnice vrijedne 165 milijuna
kuna za koju je u tijeku postupak javne
nabave. Stoga, slobodno možemo reći
kako su pred Općom bolnicom Bjelovar
velike građevinske investicije koje ne
samo da će promijeniti vizure bolnice,
već će se osigurati novi standard i uvjeti
liječenja prilagođene vremenu u kojem
živimo – naglasio je župan Bajs. Što se
tiče izgradnje nove zgrade Opće bolni-

ce Bjelovar, župan Bajs je dodao da rok
prijave za natječaj traje do 5. rujna nakon
čega će se znati koji izvođač ima najbolju
ponudu.

Brojni županijski projekti

Podsjetimo, Bjelovarsko-bilogorska županija sa svojim ustanovama trenutno
ima ugovoreno gotovo 600 milijuna kuna
europskih projekata. Od toga gotovo po-

lovica sredstava, dakle 300 milijuna kuna,
uložit će se na području grada Bjelovara.
Osim gradnje nove zgrade opće bolnice
Bjelovar treba istaknuti i projekte u školstvu poput gradnje nove zgrade Glazbene
škole Vatroslav Lisinski te Centar kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar.
Županijski su to projekti koji će doprinijeti
podizanju kvalitete javne usluge, u ovom
slučaju zdravstva i školstva.

