SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Műszaki Dokumentáció

1.Az építmény, építési munka megnevezése
A Szent Márton Program keretében II. ütemben a Szombathely, Szent Márton
templom előtti tér felújítása.
1.1. Építéssel érintett ingatlanok
Hrsz
6615/18,
6615/19,
6615/20,
6615/21,
6615/22,
6615/23,
6615/11,
6612

Cím
Szent Márton
templom előtti
területek

Tulajdonos /Kezelő
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1-3.

1.2. Iratok
1.2.1 Jogerős, végrehajtható és érvényes engedélyek:
építési engedély száma: VA/UO/NS/A/580/28/2015.
jogerő: VA/UO/NS/A/46/0/2016.
Örökségvédelmi bejelentés tudomásul vétele
VA-06/D/EOH/1515-2/2015
1.2.2. Egyéb engedélyek, állásfoglalások
Az ajánlat készítésekor az építési engedélyben, a közműkezelői nyilatkozatokban
foglaltakat figyelembe kell venni. A lejárt közműkezelői és egyéb nyilatkozatok
meghosszabbítása, új nyilatkozatok beszerzése a nyertes Vállalkozó feladatát
képezi.
Minden, az itt felsorolt engedélyeken kívül a munkák megvalósításához, valamint a
hibák kijavításához szükséges engedély, hatósági hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői
állásfoglalás, stb. beszerzése a Vállalkozó feladata.
Az engedélyekben felsorolt előírások, kikötések maradéktalan betartása a Vállalkozó
feladata.
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1.3 A kivitelezésre vonatkozó adatok:
Közvilágítás:
A felújítandó területen a Fő téren alkalmazott lámpaoszlopok, lámpakarok és
világítótestek kerültek beépítésre. Az új lámpákhoz új közvilágítási kábeleket kell
lefektetni.
Az új kandeláberes közvilágítást a SPAR transzformátor állomás Kis utcai
elosztójából induló és mért meglévő SZAMKAsM 1kV 3x50 +50/3mm 2 méretű
földkábeles áramköréről kell biztosítani a következő módon:
A kábelt a Szent Márton utca D-i oldalán fel kell tárni és toldással NYY 0,6/1 kV 4x16
mm2 méretű kábellel kell egy új áramkört felfűzötten kialakítani, amelyre valamennyi
új lámpaoszlop beépítésre kerül. A régi kábelhálózat bontandó.
Az áramkör végét a Barátság utca TR állomásról üzemelő első közvilágítási oszlopba
kell befordítani tartalék ellátás lehetőssége céljából.
A tervezett szakasz hossza 295 m nyomvonalban, amely 336 m –es kábelhosszt
eredményeznek.
Az alkalmazott lámpatestek teljesítménye 100 W os nátrium izzós lámpa, fényárama
9000 lumen.
Díszvilágítás:
A tervezési területre az alábbi díszvilágításokat tervezzük: Szent Márton Templom,
tér felöli homlokzata, Szent Márton szobor és Mária szobor.
Villamosenergia ellátás:
A térre a következő erőátviteli berendezések kerülnek: 2 db energia oszlop, locsoló
berendezés, Szent Márton kút vízcsap működtetése, 2 db térfigyelő kamera és 1 db
parkolóóra.
Az erőátviteli berendezéseknek külön fogyasztásmérést kell kialakítani a
díszvilágítási mérővel közös szekrényben.
Út- térburkolat, csapadékvíz építés, távközlési hálózatok kiváltása
Az építési területet É-ról a Szent Márton utca jelenlegi kiemelt szegélye, K-ről a
Temető, a Templom és Plébánia területe határolja, D-i és Ny-i irányban pedig a
lakóépületek határozzák meg. A gépjármű közlekedésre tervezett utak a terület
határában visszacsatlakoznak a meglévő szervizúthoz, kerékpárúthoz és Barátság
utcához.
A tér úgy kerül kialakításra, hogy az alkalmas legyen mind hétköznapi használatra
mind kisebb ünnepi rendezvények megtartására is.
Valamennyi felület gépjármű közlekedésre is méretezett. A természetes kő és a
beton burkolóelemek vastagsága egységesen 8 cm.
Az utcabútorok kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy a Fő téren alkalmazott
és ott jól bevált bútorok használatával erősödjön a belváros egységes megjelenése.
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Burkolatok:
Aszfalt útburkolat
7 cm
7 cm
20 cm
15 cm

Térkő burkolat:
8 cm
4 cm
15 cm
min. 15 cm, vált. vtg.

Járda:
4 cm
15 cm
10 cm

AC16 alap kopóréteg
AC16 alap kötőréteg
soványbeton alapréteg
homokos kavics védőréteg
Geotextília
Altalaj Trγ=90%
kő burkolat
zúzott ágyazó homok
C 12/15 beton burkolatalap
M22 mechanikai stabilizáció
Geotextília
Altalaj Trγ=90%
AC-8 hengereltaszfalt kopóréteg
Ckt hidraulikus kötőanyagú stabilizációs
alapréteg
homokos kavics védőréteg

Csapadékvíz elvezetés
A térről elvezetésre kerülő csapadékvizek befogadója a terület alatt húzódó
egyesített rendszerű csatorna. Az új víznyelők meglévő aknákon keresztül
csatlakoznak az üzemelő rendszerhez.
Az építési területen távközlési hálózatok (INVITEL, UPC, T-KOM, Gts Hungary,
Perint Lakásszövetkezet) találhatók, melyeknek egy részét ki kell váltani, illetve
védelembe kell helyezni. A kivitelezést az érintett szolgáltatók szakfelügyelete mellett
csak az arra jogosult vállalkozó végezheti.
Vízi közmű rekonstrukció
Vízvezeték:
A templom előtti tér északi részén halad egy jó állapotú DN 400 méretű eternit
nyomóvezeték, mely a Barátság utca jelenlegi csatlakozásánál két 90°-os
iránytöréssel éri el a Szent Márton utcát. Az iránytörések acélcsőből épültek, koruk
miatt fokozottan fenn áll a korrózió okozta meghibásodás veszélye, ezért a burkolat
építés előtt indokolt a vízvezeték szakasz cseréje.
A tervezett teret Észak – Déli irányban kettészeli egy DN 150 méretű, eternit csőből
épült vízvezeték, mely fölé teljes hosszában új burkolat épül. A vezeték cseréje kora
és állapota miatt indokolt.
A vízvezeték felújítás során megszüntetésre kerülnek a tér kialakítását nehezítő,
esztétikai megjelenését rontó tolózár aknák, illetve egy vízmérő hely. Jelenleg a téren
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üzemelő tűzcsapok is áthelyezésre kerülnek, a föld alatti tűzcsapokat föld felettire
cseréljük.
A temető vízmérő aknája helyett új épül, a jelenleg itt található egy mérő helyett
három mérő kerül elhelyezésre az új aknába (az öntözés és az ivókút
fogyasztásának mérése is itt történik). Megújul a templom (plébánia hivatal) és a
rendház vízóra aknája, a jelenlegi rossz állapotban lévő két akna helyett egy akna
épül, ide kerül elhelyezésre három vízóra.
V-1 jelű vezeték
vezeték összekötések:

PE100 SDR17 D 160×9.5
PE100 SDR17 D 160×9.5
PE100 SDR17 D 450×26.7

67.7 m

DN 400 ív kiváltások
tűzcsap leágazás
vízbekötés

PE100 SDR17 D 450×26.7
PE100 SDR17 D 90×5.4
PE100 SDR17 D 63×3.8

21.8 m
1.6 m
28.8 m

PE100 SDR17 D 63×3.8
PE100 SDR11 D 40×3.7
PE100 SDR11 D 32×3

15.0 m
4.0 m
12.0 m

PE100 SDR17 D 450×26.7
PE100 SDR17 D 160×9.5
PE100 SDR17 D 90×5.4
PE100 SDR17 D 63×3.8
PE100 SDR11 D 40×3.7
PE100 SDR11 D 32×3

24.8 m
81.4 m
1.6 m
43.8 m
4.0 m
12.0 m
167.6 m

Templom és Barátság u. 40.
bekötések:

Épülő vezetékek átmérőnként:

Összesen:

13.7 m
3.0 m

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az üzemelő vízvezetékhálózattal való összekötést, arra rákötést kizárólag a szolgáltató Vasivíz Zrt.
végezheti el, ezeket a munkákat Vállalkozónak az üzemeltetőtől kell
megrendelnie.
Szennyvízcsatorna:
NA 35/45 beton csatorna bélelése 76 m hosszban és NA 30 beton csatorna bélelése
96,3 m hosszban.
A kivitelezési munkák alatt a vízszolgáltatást ás szennyvízelvezetést folyamatosan
biztosítani kell!
2. Pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani.
A teljesítések igazolása és a kifizetés a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. § szerint történik.
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3. Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontjai
kezdés: szerződés aláírását követő 15. napon belül
befejezés: 2017. november 30.
Előteljesítés lehetséges
4.

Az
ajánlatkérő
által
meghatározott
körülmények, szolgáltatások

különleges

követelmények,

4.1

Forgalomkorlátozás
A
Vállalkozónak
a
tervezett
forgalomkorlátozásokra
vonatkozóan
forgalomtechnikai tervet kell készíteni, majd jóváhagyásra a közút kezelőjéhez
be kell nyújtani.

4.2. Környezet- és természetvédelmi követelmények
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásait betartva a
Vállalkozónak a munkálatokat úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető
legkisebb mértékben zavarja, és az alkalmazott gépek, berendezések és
technológiák környezetkímélőek legyenek.
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint
azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A
Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel
fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb
szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt
járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére
azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési
forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön
óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy
egyéb szennyezés megelőzésére.
Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes
hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.
4.3. Kulturális örökségvédelmi követelmények, régészeti munkálatok:
A építési munka során be kell tartani a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait.
A földmunkák csak folyamatos régészeti szakfelügyelet (megfigyelés) mellett
végezhetők. A szakfelügyelet költségei Vállalkozót terhelik.
4.4. Munkavégzési időszak korlátozása
A munkavégzés során a lakóterületekre vonatkozó éjszakai 40 Db zajterhelési
korlátozást be kell tartani. Egyéb korlátozással nem kell számolni.
4.5. Építési terület fémanyag (lőszer) szennyeződés mentesítése
Rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn fémszennyeződés az
építési munkával érintett területen. A munkák során a megszokott eljárást kell
követni.
4.6. A Megrendelő által nyújtott szolgáltatások
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A Megrendelő a teljes munkaterületet átadja a Vállalkozónak. A létesítmény
megvalósításához szükséges minden egyéb feltétel (építési víz, csatorna és
villamos energia) biztosítása a Vállalkozó feladata.
A beruházás kiviteli terveit is a Megrendelő készíttette el, ami nem jelenti azt,
hogy Vállalkozónak nem kell gondoskodnia a kivitelezéshez esetleg még
szükséges további részletrajzokról, műhelytervekről, stb.
Amennyiben a Vállalkozó ajánlata benyújtásához a területről a jelen
dokumentációban szereplőkön túl további adatokat igényel, a hiteles
közműnyilvántartás a Varga Geodézia Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi utca
19.) irodájában megkérhető.
5.

Vállalkozóval szembeni követelmények
Általános tevékenységek
Vállalkozónak a területről és a felvonulási útvonalról a munkák megkezdése
előtt állapotfelvételt kell készítenie. Az állapotfelvétellel érintett terület
kiterjedését a munkaterület átadáson megrendelő, műszaki ellenőr és vállalkozó
rögzítik.
Geodéziai munkák
A munkákkal kapcsolatos valamennyi geodéziai munka (pl. felmérés, kitűzés,
földmérési jel áthelyezése, megépült létesítmények bemérése, stb.) mely a
megvalósításához, dokumentáláshoz szükséges a Vállalkozó feladatát képezi.
Tervezési feladatok, a tervek tartalma, Vállalkozó felelőssége a Tervekkel
kapcsolatosan
„Ajánlati tervek jelentik a Megrendelő által szolgáltatott mindazon terveket,
melyek jelen kötethez csatolva ajánlatadás céljából lettek kibocsátva. Az ajánlati
tervek kiviteli terv szintűek.
„Kiviteli (építési) tervek” jelentik a Megrendelő által eddig készített terveket
(Ajánlati tervek), valamint a Vállalkozó által elkészíttetett mindazon terveket,
melyek szükségesek a létesítmény teljes kivitelezéséhez.
„Részlettervek”
jelentik a Vállalkozó által, a Kiviteli tervek és / vagy
Ajánlati tervek alapján, vagy a műszaki ellenőr utasításai szerint elkészített
mindazon terveket, rajzokat, számításokat, melyek szükségesek a létesítmény
szakszerű és előírt minőségű megvalósításához és a hibák kijavításához.
"Kiegészítő tervek” jelentik mindazon a Vállalkozó által, a műszaki ellenőr
utasításai szerint elkészítendő terveket, amelyek szükségesek a Létesítmény
teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.
„Forgalomtechnikai terv” a Vállalkozó által elkészítendő terv - amennyiben
szükséges - mely az építés ideje alatt a biztonságos forgalom fenntartását
szolgálja. A kivitelezés alatt szükséges forgalomkorlátozási feladatok és
költségek a Vállalkozót terhelik.
„Megvalósulási tervek” jelentik a Vállalkozó által elkészítendő mindazon
terveket, melyek a megvalósult létesítményt mutatják be. A megvalósulási
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terveknek valamennyi részletet tartalmazniuk kell oly módon, ahogy azt
ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után felmérték. A megvalósulási
terveket digitális formában is el kell készíteni és átvezetés céljából a központi
közműnyilvántartó Varga Geodéziai Kft.-nek (9700 Szombathely, Kőszegi u.
19.) be kell nyújtani. Az Átadás-átvételi Igazolás addig nem adható ki, amíg a
megvalósulási terveket a közműnyilvántartó nem ítéli átvezetésre alkalmasnak,
melyet bélyegzőjével igazol.
A tervek készítése során Vállalkozónak figyelembe kell venni az 1999. évi
LXXVI. Szerzői jogról szóló törvény előírásait.
Az itt felsorolt terveken túl a Szerződés szerinti műszaki tartalom
megvalósításához szükséges bármely egyéb terv elkészítése is a Vállalkozó
feladatát képezi.
A tervezés során a Vállalkozó köteles a megrendelővel és a műszaki ellenőrrel
folyamatos konzultációt tartani. Konzultációra lehet szükség a leendő
üzemeltetőkkel, közművállalatokkal is, de a Vállalkozó számára utasítást csak a
műszaki ellenőr ad.
Az elkészült tervdokumentációk engedélyeztetésének lebonyolítása, a
szükséges engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése Vállalkozó
feladata.
A terveket csak megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el.
Tervezői művezetés
A kivitelezés során szükséges tervezői művezetés költségei Vállalkozót terhelik.
Szakfelügyelet
Az építési engedélyezés során, az építési engedélyben előírt szakfelügyeleteket
Vállalkozónak meg kell rendelnie. Azok költségei Vállalkozót terhelik.
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények létesítése
A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és
költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes
melléképítmények
létesítésével,
üzemeltetésével,
fenntartásával
és
elbontásával kapcsolatos.
Közterület használat
Az átadott munkaterületen kívül egyéb közterület építőanyag, építési törmelék,
illetve gép tárolására nem vehető igénybe.
A Beruházó által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele
előtt az érintett területtulajdonosok engedélyét be kell szerezni a Vállalkozónak.
Ezen területek használatának esetleges díja, és az egyéb felmerülő költségek a
Vállalkozót terhelik.
Bontási munkák, veszélyes hulladék
Az újrahasznosításra kerülő bontott építési anyagokat szétválogatással (bontott
aszfalt és betontörmelék különválasztva) a SZOVA Zrt. (9700 Szombathely,
Körmendi u), vagy más erre jogosult vállalkozó telephelyére kell beszállítani.
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A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a
befogadó helyekre a Vállalkozó köteles gondoskodni.
Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása
A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat
folyamatosan tisztán kell tartani. A munka végeztével Vállalkozó feladata az
eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás is. Az esetlege viták elkerülése
érdekében a kivitelezési munkák megkezdése előtt Vállalkozónak
állapotfelvételt kell készítenie a felvonulással érintett területről, melyet 1 pldBeruházó részére át kell adni.
Anyagminőségek, műszaki követelmények meghatározása, figyelembe veendő
szabványok
Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a
munkát is úgy kell kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen
Ajánlatkérési Dokumentációban, valamint a Magyar Szabványok, Szabályzatok
és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt követelményeknek.
Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje
A mintavételi és minősítési tervet az építési munka megkezdése előtt kell a
műszaki ellenőr által meghatározott formában a Vállalkozónak elkészítenie és
felülvizsgálatra benyújtania. Építési tevékenység a műszaki ellenőr által
elfogadott mintavételi és minősítési terv nélkül nem kezdhető meg.
Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a
Vállalkozó feladata az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél.
Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, őrzéssel stb.) meg kell
előzni, hogy a munkaterületre illetéktelen személy belépjen és az építkezés
következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen.
A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell
elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi,
balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.
A projekt kivitelezőjének együttműködése:
-

Amennyiben a projektet érintő közbenső- és utóellenőrzések során a
kivitelezéssel összefüggő dokumentumokra vonatkozóan kérdések merülnek
fel az ellenőrök részéről a Vállalkozó köteles a projektre vonatkozó fenntartási
időszak végéig rendelkezésre állni.

- A kivitelezés idején folyamatosan – legalább heti rendszerességgel – szükséges
a kooperációkon való jelenlét.
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- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a Megrendelővel, ill. az általa kijelölt
képviselőivel, és a műszaki ellenőrrel.
- A kivitelezéssel érintettek (vállalkozások, cégek, egyház, lakók stb.) értesítése,
tájékoztatása a beruházás ütemezéséről, bejutásuk biztosítása a Vállalkozó
feladata
- A távközlési kábelek kiváltását csak a közműtulajdonos által akkreditált
vállalkozó végezheti!
- A parképítési munkákat az arra jogosult vállalkozó végezheti.

Szombathely, 2017. március 30.

Lakézi Gábor
osztályvezető
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