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1. ØU - Tillægsbevilling til Birkehøj Plejecenter på grund af entreprenørs konkurs - I
Sagstype: Åben
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/2384

Baggrund
Byrådet har givet bevilling til opførelse af Birkehøj Plejecenter. Entreprenøren Jønsson, som
skulle opføre plejecenteret, har indgivet konkursbegæring 19-11-2013.
Administrationen har efterfølgende forhandlet med underentreprenørerne, for at få afklaret,
hvad det vil koste at færdiggøre projektet. Der forventes en meromkostning på 7,3 mio. kr.
inkl. moms, som der søges tillægsbevilling til.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Der på politikområde 2 28 26 bevilges og frigives en tillægsbevilling i 2014 på
6.209.500 kr.
2. Der på politikområde 2 27 26 bevilges og frigives en tillægsbevilling i 2014 på
1.090.500 kr.
Sagsfremstilling
Byrådet har truffet beslutning om at etablere Birkehøj Plejecenter.
Arbejdet har været i udbud og Jønsson vandt entreprisen. Opførelsen af det nye plejecenter
blev igangsat medio 2012 og skal stå klar til indflytning 01-05-2014.
19-11-2013 indgav entreprenøren Jønsson konkursbegæring. Arbejdet stoppede omgående på
pladsen og byggeriet har stået stille siden.
Kurator og Høje-Taastrup Kommune har anmodet voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udpege skønsmand. Efterfølgende har administrationen 26-11-2013 medvirket i
stadeopgørelse på byggepladsen. 09-12-2013 har administrationen modtaget skønserklæring /
stadeopgørelse som viser, at værdien af de samlede ydelser opgøres til 49.316.941 ekskl.
moms.
Færdiggørelsen af byggeriet er forhandlet med underleverandørerne og udgør en samlet meromkostning i forhold til den indgåede kontrakt på kr. 7,3 mio. kr.
Økonomi
Jønsson’s konkurs i forbindelse med opførelse af Birkehøj Plejecenter betyder en ekstraomkostninger for Høje-Taastrup kommune som der søges tillægsbevilling til.
Ekstraomkostningen skal fordeles mellem boligdelen og servicearealer og fordeler sig således:
Servicearealet 1.090.500 kr. ekskl. moms
Boligdelen 6.209.500 kr. inkl. moms
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Ekstraomkostningen er gjort gældende over for sikkerhedsstiller.

Bilag:
1 Åben Brev fra Viltoft, Jønsson under konkurs - totalentreprisekontrakt vedr.
nybyggeri af Birkehøj Plejecenter - Brev.pdf

286559/13

3

