
TERVEZÉSI PROGRAM (műszaki specifikáció) 

Bp. VIII. Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszán meglévő vízvezeték 

kiváltása 

1. Előzmények 

A Józsefvárosi Önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel a Tömő utca Leonardo da Vinci utca és 

Szigony utca közötti szakaszának (hrsz.: 36162/2) közterületi megújítása. A GEOMETER Kft. (1087 

Budapest, Baross tér 2.) elkészített a vonatkozó útépítés, forgalomtechnikai és növénykiültetési 

terveket (1. számú melléklet) és megkezdte annak engedélyezését. 

Az engedélyezés során a Fővárosi Vízművek kiadta a tervre vonatkozó közműnyilatkozatát (2. számú 

melléklet), amiben előírta, hogy a tervezési területen meglévő DN 100 öntöttvas és DN 300 

azbesztcement vízvezeték átépítése szüksége, mivel a tervezett fák és a vízvezeték között nem tatható 

a minimális védőtávolság. 

2. A tervezési feladat 

Tervező feladata Bp. VIII. Tömő utca Leonardo da Vinci utca és Szigony utca közötti szakaszán meglévő 

vízvezeték átépítési terveinek elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások 

beszerzése.  

3. Tervezési szempontok 

- a tervezett vízvezeték nyomvonalának meghatározásakor figyelembe kell venni a tervezett fák 

elhelyezésének biztosítását, 

- a vízvezeték kiváltás kivitelezése tervezetten az útépítéssel egy beruházásban valósul meg, ezért a 

burkolatbontás és helyreállítás opcióként szerepeljen, mind tervben, mind a tételes 

költségvetésben. 

4. Tervfajták, tervszállítás, engedélyek, határidők 

Tervfajta 

Szállítási határidő a 

szerződés aláírásától 

számítva 

Példányszám 

Vízvezeték kiváltás kiviteli terv 

engedélyezési eljáráshoz 
30 nap 1 pld papír, 1 pld elektronikus 

Megvalósításhoz szükséges hozzájárulások, 

engedélyek beszerzése. Vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárás lefolytatása 

(amennyiben szükséges) 

90 nap* - 

Közbeszerzési eljárás megindítására 

alkalmas kiviteli terv, tételes árazatlan és 

tervezői árazott költségvetés 

120 nap** 5 pld papír, 1 pld elektronikus 

*nem kötbérterhes határidő 

**az engedélyek beszerzésének elhúzódásával meghosszabbítható 

 



6. Számlázási feltételek 

Tervező a szerződés teljesítése során két részszámlát nyújthat be: 

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele Számla összege (a tervezési díj 

%-ában) 

1. részszámla Engedélyezési eljáráshoz szükséges vízvezeték 

kiváltás kiviteli terv leszállítása, engedélyezési 

eljárás megkezdése 

80% 

2. részszámla Közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas 

kiviteli tervdokumentáció, megvalósításhoz 

szükséges engedélyek, árazott és árazatlan tételes 

költségvetések szállítása 

20% 

 

Mellékletek: 

- GEOMETER Kft. (1087 Budapest, Baross tér 2.) elkészített a vonatkozó útépítés, 

forgalomtechnikai és növénykiültetési terv 

- Geodéziai felmérés 

- Fővárosi Vízművek Zrt. 169838564 e-közmű azonosítójú közműnyilatkozata 


