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2019. január 29.

Megvalósítás határideje:
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2020. május 14. – a módosított vállalkozói
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2020. május 5.
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Műszaki átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontja:
2020. május 13.
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának:
2020. május 13.
Műszaki ellenőr üdvözölte a jelenlévőket. Tájékoztatást adott arról, hogy a
Vállalkozói negyed kialakítása Pilisen – PM_VALLPARK_2017/8 – című egyedi szerződést a
G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft. (2330 Dunaharaszti, Gárdonyi utca 6.) ajánlattevő
nyerte. Vállalkozó a beruházást 2020.05.05-n küldött elektronikus levelében készre jelentette. A
műszaki átadás-átvételi eljárást a mai napon megkezdtük.
Műszaki tartalom:

Az engedélyes tervek alapján készített kiviteli tervek szerint.
Vállalkozó nyilatkozata:
A létesítményt hiba és hiánymentesen első osztályú minőségben elkészítettük 2020.05.05-n készre
jelentettük. A műszaki átadási eljárást megelőzően a minősítő vizsgálatok elkészültek, az átadási
dokumentációt elkészítettük, a mai napon 3 pld.-ban átadjuk. Az elektronikus építési naplóban a
szükséges nyilatkozatokat megtesszük, a munkaterületet vissza adjuk.
Az átadott dokumentáció alkalmas a módosított üzemelési vízjogi engedélyek beszerzésére.
Amennyiben az engedélyező hatóság külön dokumentációt ír elő, úgy azt a Vállalkozó
haladéktalanul pótolja, amennyiben az a Vállalkozó hatáskörében merül fel.
Műszaki ellenőr nyilatkozata:
A létesítmény a funkciója ellátására alkalmas, az átadott dokumentáció megfelelő, a minősítő
vizsgálatok alapján a létesítmény első osztályú minőségben hiba és hiánymentesen elkészült.
Műszaki ellenőr a csatolt nyilatkozatok, és a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a
létesítmény átvételét, a napló zárását, a teljesítés igazolás kiállítását és a végszámla befogadását.
A garanciális időszak kezdő időpontja 2020.05.13.
Üzemeltető nyilatkozata:
A létesítményt a mai napon a Beruházótól üzemeltetésre átvesszük. 2 pld. megvalósulási
dokumentációt átveszünk. Üzemeltető tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a létesítménybe
beépített gépészeti elemeket ki kívánja szerelni és a Beruházónak megőrzésre átadja külön
jegyzőkönyv szerint.
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Megbízó nyilatkozata:
Megbízóként a Műszaki ellenőr, a Vállalkozó és az Üzemeltető nyilatkozata alapján az eljárás
lezárásához hozzájárulok a létesítményt átveszem, azt üzemeltetésre átadom.
1 pld. megvalósulási dokumentációt átvettem.

Mai napon 5 eredeti példányban aláírta:
Aláírások:

Beruházó

Vállalkozó

Üzemeltető
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Műszaki ellenőr

