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A budapesti Déli Összekötő Vasúti Duna-híd átépítésének tervezése

Vállalási ár (nettó Ft)

Tétel

I.

BUDAPEST KELETI PU. - HEGYESHALOM OH. VASÚTVONAL 82+94 HM SZELVÉNYÉBEN LÉVŐ
BUDAPESTI DÉLI ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI DUNA-HÍD
Mérföldkő

1.

Környezetvédelmi munkák

1.1

Környezetvédelmi dokumentáció
(hatástanulmánnyal) benyújtása a
hatósághoz környezeti hatásvizsgálati
eljárásra, környezetvédelmi engedély
megszerzése céljából

Főbb feladatok

- Környezeti hatástanulmány készítése
- Megrendelői egyeztetés
- Szükséges előzetes egyeztetések,
adatgyűjtések lefolytatása (azok díjainak
megfizetése)
- Szakhatósági, kezelői hozzájárulások
és üzemeltetői jóváhagyások megszerzése
- Hatásvizsgálati eljárás megindítása

2.

Helyszíni és előkészítő munkálatok:

2.1

Meglévő hidak szerkezeti részeinek
vizsgálata megfelelőség szempontjából

- Talajmechanikai vizsgálatok (parton és vízben)
elkészítése,
- Geodéziai állapotfelvétel elkészítés, az adatok
digitális feldolgozása
- Vízügyi szakvélemény megszerzése
- Tervezett híd vázlattervének (műszaki
megoldási javaslatnak) elkészítése
- Tervezői diszpozíció az alapozás módjára,
esetlegesen a meglévő alapozás és falazatok
megtartására, a felszerkezet kialakítására
- Megrendelői egyeztetés alapvető tervezési
feladattal kapcsolatban
- Szükséges előzetes egyeztetések,
adatgyűjtések lefolytatása (azok díjainak
megfizetése)

2.2

Geodéziai felmérés, a meglévő műtárgy
és helyszínének felvétele

2.3

Talajfeltárások végzése, laborálással,
kiértékeléssel

2.4

Tervezési alapadatok felvétel,
megszerzése, egyeztetése

3.

Tervek elkészítése

3.1

- Engedélyezési tervek (létesítési, átalakítási,
bontási) elkészítése
ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK
- Munkaközi egyeztetések lefolytatása
A tervezői alapadatok és adatgyűjtés
az üzemeltetőkkel, szükség szerint a
alapján az engedélyköteles
hatóságokkal
létesítményekre vonatkozó engedélyezési - Megrendelői egyeztetés
tervek elkészítése (a 3.2 pontban
- Jóváhagyásra történő benyújtása, a jóváhagyás
foglaltak nélkül)
megszerzése
- Megfelelőség-értékelő szervezettel vagy bejelentett
szervezettel való egyeztetés

Főbb eredmények

Vasúti híd terve

I. szerkezet

II. szerkezet

III. új szerkezet

A/1

A/2

A/3

Csatlakozó vasúti
pályaszakasz
terve

Vízügyi tervek

Kábel és biztosítóberendezési tervek

Felsővezeték
átalakítás terve

B.

C.

D.

E.

Egyéb kapcsolódó
létesítmények
Könyezetvédelem(közművek, távközlés,
mel összefüggő
Egyéb dokumentációk
érintés- és
tervek, dokumentációk
villámvédelem,
megfigyelőrendszer)

F

I

Tételek összesen

J

SZUM

- Környezetvédelmi hatástanulmány
- Szakhatósági és kezelői hozzájárulások
- Környezetvédelmi engedély
- Határozat engedély jogerőre
emelkedéséről
- Az engedélyezési terv készítése során a
környezetvédelmi engedély alapján előírt
szempontok és korlátozások listája

0,00

0,00
- Talajmechanikai szakvélemény
- Állapotterv
- Vízügyi szakvélemény,
- Egyéb kezelői egyeztetési jegyzőkönyvek a
kiindulási adatok tekintetében
- A javasolt hídszerkezet főbb kialakításának
vázlatterve
- Alapozási és a meglévő szerkezeti elemek
felhasználására vonatkozó tervezői javaslat
- Megrendelői egyeztetési jegyzőkönyv

0,00

0,00

0,00
Részösszeg:

3.2

KIVITELI SZINTŰ TERVRÉSZLETEK,
DOKUMENTÁCIÓK

- Részletes geotechnikai tervek
- Felszerkezet statikai számítása
- Jellemző csomópontok, tartóbekötések, illesztések
tervrészletei
- Megfelelőség-értékelő szervezettel vagy bejelentett
szervezettel való egyeztetés

- Helyszíni és időbeli építési organizáció elkészítése
(fázisokkal)
- Vasúti forgalom optimális lebonyoíltása
érdekében forgalmi vizsgálat, műszaki változatok
kidolozása, a kiválaszott megoldás szerinti
átalakítások engedélyezési terv szintű kidolgozása
- Közúti és hajózási feltételek építés közbeni
organizációja, terelések

0,00

- Munkaközi tervegyeztetési jegyzőkönyvek
- Engedélyezési tervek
- Megbízói és üzemeltető jóváhagyást kérő
levél és a tervek befogadása
- Tanúsítás vagy megfelelőség-értékelés

0,00

- Részletes geotechnikai tervek
- Felszerkezet statikai számítása
- Jellemző csomópontok, tartóbekötések, illesztések
tervrészletei
- Tanúsítás vagy megfelelőség-értékelés

0,00

- A beruházás időbeli lefolyását bemutató
ütemterv
- Fázisokra lebontott építési helyszíni
organizációs javaslat
- Többváltozatú forgalomlebonyoíltási és
ideiglenes pályatervek (vázlattervi szinten)
- Válaszott műszaki megodás alapján
kidolgozott engedélyezési szintű fázistervek
(pálya és szakágak)
- Ideigelenes építési segédlétesítmények
(állványzatok, behuzópályák, provizóriumok,
emelőszerkezetek, víztelenítés, munkatér
megtámasztás, szakági szerkezetek) vázlattervi
elrendezése, engedélyköteles létesítmény esetében
engedélyezési teve

0,00

- Szakhatósági és kezelői hozzájárulások
- Megrendelői (üzemeltetői) jóváhagyás
- Létesítési és egyéb (bontási) engedélyek
- Határozat engedélyek jogerőre
emelkedéséről
- Hatósági záradékkal ellátott tervek átadása

0,00

3.3

ORGANIZÁCIÓS TERVEK

3.4

- Szakhatósági, kezelői hozzájárulások
és üzemeltetői jóváhagyások megszerzése
- Létesítési, átalakítási, bontási,
engedélyezési eljárás kezdeményezése az
Hatósági engedély megszerzése a hozzá
érintett hatóságoknál
kapcsolódó szakhatósági közműkezelői
- Hatósági és egyéb eljárási díjak megfizetése
hozzájárulásokkal és üzemeltetői
- Létesítési és egyéb engedélyek kiadása
jóváhagyásokkal együtt
- Jogerős létesítési és egyéb engedélyek
megléte
- Engedélyezési eljárás során felmerült
tervmódosítási igények átvezetése

4.

Műszaki tenderdokumentáció készítése

4.1

TENDERDOKUMENTÁCIÓ
Műszaki ajánlatkérési
tenderdokumentáció és költségvetés
összeállítása a kivitelezési munkák
vállalkozásba adásához

- A tárgyi munka keretében elkészült tervek alapján a
kiviteli tervek elkészítéséhez és a kivitelezéshez
szükséges műszaki tenderdokumentáció elkészítése
figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a - Műszaki ajánlatkérési tenderdokumentáció és
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról jogszabályt
is

4.2

KÖLTSÉGVETÉS

- a KKK 6 számjegyű tétellistája szerinti felosztásban
árazatlan költségvetés kidolgozása
- mérnökár kidolgozása

5.

Tervezéssel összefüggő szerzői és kapcsolódó jogok

5.1

SZERZŐI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGOK
ÁTADÁSA

Részösszeg:

0,00

0,00

- A tárgyi munka keretében készült tervek
alapján a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak
megfelelő árazatlan költségvetés
- árazott költségvetés

0,00

Részösszeg:

0,00

- A tervezéssel összefüggő szerzői és kapcsolódó
jogok átadása a Szerződés szerint

0,00

Nettó díj összesen:

0,00

MEGJEGYZÉSEK:
A költségvetésben szerepeltetni kell minden olyan költséget, amely a Megrendelői cél (a tárgyi hidak és az átépítésük következtében érintett létesítmények kivitelezhetősége érdekében szükséges valamennyi - az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott szintű - terv és engedélyek megléte) elérése érdekében szükséges.
A költségvetésben külön nem jelölt tervek, tervlapok elkészítésének, illetve feladatok elvégzésének költségeit azon sorokon és oszlopokban kell szerepeltetni, amely munkafázisban felmerültek, illetve amely létesítményhez tartoznak.

p.h.
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aláírás

