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Előzmények:  

 

Az Aggteleki nemzeti park igazgatóság 2 tervezési szerződést kötött a KBFI-ALFA 

Geotechnológia Kft-vel az alábbiak szerint: 

 

a)  

- Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi 

értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó 

sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az 

Aggteleki Nemzeti Park területén 

- Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015 

- Tervezési szerződés kelte: 2015. november 30. 

- Tervezési szerződés tárgya: 

• Közreműködés az engedélyezési eljárás lefolytatása során – ezzel 

összefüggésben folyamatos rendelkezésre állás és szakértői szolgáltatás 

biztosítása, az esetleges korrekció átvezetése; 

• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a jogerős engedély alapján; 

• Tervezői költségbecslés elkészítése (tételes árazott és árazatlan költségvetés) 

• Közreműködés a Kivitelezési munkák megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás az ajánlattételi dokumentációjának műszaki tartalmában való 

összeállításában. 

- Tervezési díj: nettó 7.540.000 Ft + ÁFA, 

- Tervdokumentációk elkészítésének határideje 2016. február 15., továbbá közreműködés 

a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmának 

véglegesítéséig, melynek teljesítési határideje: 2016. 09. 02. 

 

b) 

- Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ 

megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén 

- Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 

- Tervezési szerződés kelte: 2017. január 5. 

- Tervezési szerződés tárgya: 

• Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (átadása elektronikus és nyomtatott 

formátumban is); 

• Tervezői költségbecslés elkészítése (tételes árazott és árazatlan költségvetés is), 

olyan részletességgel, mennyiségek megadásával, amely alapján a kivitelezési 

munkálatok elvégzésére kiírandó közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők 

megalapozott, teljes körű ajánlatokat legyenek képesek benyújtani. 

- Tervezési díj: nettó 2.750.000Ft + ÁFA 

- Teljesítési határidő: 2017. február 10. 

 

Tervezői művezetés feladatleírás: 

 

- Tervező a tervezői művezetés keretében közreműködik a kiviteli tervnek megfelelő 

maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel 

kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.  
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- Tervező figyelemmel kíséri a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, 

tanácsadással elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült 

szakkérdések megoldását, terveket értelmezi, anyagkiválasztásokat műszakilag 

véleményezi. 

- Tervező a tervezői művezetése során a Megbízó érdekében jár el. 

- Tervező a tervezői művezetést a kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési 

munkaterület átadása) a kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás 

befejezése) terjedő időszakban látja el. 

- Tervező a művezetési feladatainak ellátása során a Megbízó külön igénye nélkül is 

havonta köteles megjelenni a beruházási helyszíneken, valamint a kivitelezést érintő 

kooperációs megbeszéléseken. 

- Tervező a művezetés során tapasztalt észleléseit köteles az építési naplóban rögzíteni, 

különös figyelemmel a tervtől való eltérésekre, a hibás, hiányos kivitelezésre, illetve 

közvetlenül (e-mailben, faxon, ajánlott levélben) Megbízónak megküldött állásfoglalásban 

rögzíteni. A Megbízó – ha Tervező művezető álláspontját az adott kérdésben igényli – 

köteles a Tervezőt minden olyan munkafázis megkezdése előtt legalább 2 nappal 

értesíteni, amelynek során szerkezeti részeket vagy részleteket véglegesen eltakarnak. 

- A helyszínen történő megjelenést, a tervezői művezetési tevékenység ellátásának 

elvégzését Tervező az építési napló mellékleteként kezelt feljegyzésével, illetve a 

Megbízónak küldött írásbeli állásfoglalásával, észrevételével, feljegyzésével igazolja. 

- Műszaki átadás-átvétel eljárásban való közreműködés. 

A Tervező az Megbízó írásbeli értesítése alapján, Megbízó érdekében, vele együtt eljárva, 

szakmailag közreműködik Megbízót terhelő vizsgálati kötelezettségek teljesítésében. 

Ennek során Megbízóval együtt megvizsgálja az elkészült kivitelezési tevékenységet, és 

a kiviteli tervekben és a kivitelezési vállalkozási szerződésben foglaltak teljesülését. A 

vizsgálat eredményétől függően felhívja Megbízó figyelmét az esetleges mennyiségi, 

minőségi hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja az 

Megbízó észrevételeit (pl.: szerződéstől eltérő megoldások esetén), segít megjelölni a 

Megbízó által érvényesíthető szavatossági igényeket (kijavítás, pótlás, csere; ezek módja, 

határideje stb.). 

- Utófelülvizsgálati eljárásban való közreműködés. 

Tervező, a Megbízó írásbeli értesítése alapján, a megjelölt időpontban, szakmailag 

közreműködik a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy éven belül 

megtartott utófelülvizsgálati eljárás lefolytatásában. Ennek során Megbízóval együtt, 

szemrevételezéssel megvizsgálja az elkészült beruházást. A vizsgálat eredményétől 

függően felhívja Megbízó figyelmét az esetleges mennyiségi, minőségi hibákra, 

hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja Megbízó észrevételeit, 

segít megjelölni az általa érvényesíthető szavatossági igényeket (hibák kijavítása, 

kijavítás módja, nem működő részek cseréje, hiányok pótlása, ezek határideje stb.).  

A vizsgálat, valamint Megbízó és a kivitelező által szolgáltatott adatok alapján segít 

ellenőrizni az elvégzett javításokat, pótlásokat. 

- A tervezői művezetői tevékenység a műszaki ellenőr megbízását nem helyettesítheti.  
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