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Megrendelő iktatószáma: Szt / / 2019. sz.
Vállalkozó iktatószáma: / 2019. sz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.;
statisztikai számjel: 15727392-8411-321-07; adószám: 15727392-2-07; képviseli: Tóth István
polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő,

másrészről ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. (székhely: 8000
Székesfehérvár, Óvoda u. 2.; cégjegyzékszám: 07-10-001201; adószám: 11455796-2-07;
bankszámlaszám: 11736006-20381817-00000000; képviseli: Fülöp Ferenc András vezérigazgató) mint
vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó,

jelen szerződést kötő felek továbbiakban együttesen: Felek - között alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:

I. Előzmények

1. Jelen szerződés megkötését Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestületének „az egységes
elektronikus közműnyilvántartás előírásainak megfelelő digitális szakági térkép készítése” c.
napirendi pont alapján hozott 302/2019. (VI. 26.) sz. határozata képezi.

II. A szerződés tárgya, tartalma

1. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az egységes elektronikus
közműnyilvántartással kapcsolatos adatgyűjtési, szerkesztési és adatpublikálási feladatok
ellátása Gárdony csapadékvíz elvezető rendszere egyes elemei tekintetében.

2. Vállalkozó jelen Szerződés I/3. pontjában és jelen Szerződésben foglalt követelmények szerint a
feladatok teljesítése során - az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013.
(VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: eKözmű rendelet) előírásainak maradéktalan
betartása mellett – az alábbi főbb feladatokat végzi el (a továbbiakban: feladatok):

2.1. Ajánlatkérő regisztrációja az E-Közmű rendszerbe.

2.2. Gárdony város belterületi zárt csapadékvíz-elvezető rendszerének részletes felmérése és
digitális szakági térkép készítése.

2.3. Gárdony város belterületi zárt csapadékvíz-elvezető rendszer és a termálvezeték digitális
szakági nyilvántartási térkép átalakítása adatbázis építés céljából.

2.4. Önkormányzati vagyonkataszterben szereplő nyílt vízelvezető árkok közül maximum 7,7
km felmérése, digitális szakági térkép készítése, szakági nyilvántartási térkép átalakítása
adatbázis építés céljából.

2.5. A meta adatok és alapadatok kitöltéséhez szükséges adatok vizsgálata, minősítése.

2.6. A kiegészített digitális szakági nyilvántartásban szereplő nyomvonalas hálózati elemekhez
kapcsolt adattáblák létrehozása az eKözmű rendelet ÁSZF-nek megfelelően,

2.7. WMS, WFS szolgáltatás egyszeri szerverbeállítása.

2.8. Adatfeltöltés az E-közmű rendszer felé.

A II/2. pontban meghatározott feladatok részleteit a Műszaki specifikáció tartalmazza.



2/9

3. A feladatvégzés mennyiségi adatai:

- Gárdony város belterületi, önkormányzati kezelésben lévő zárt csapadékvíz elvezető
rendszere tervezett hossza: ≈ 9,4 km.

- Termálvezeték hossza: ≈ 4 km (minden szükséges adatot a Megrendelő biztosít)

- Önkormányzati vagyonkataszterben szereplő nyílt vízelvezető árkok közül
maximum 7,7 km.

4. Felek kijelentik, hogy a feladatvégzés nem terjed ki az eltakart, leaszfaltozott víznyelők, aknák
felkutatására, felnyitására továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közutak
vízelvezető rendszerére.

5. Megrendelő vállalja, hogy a feladatok ellátásához esetlegesen szükséges csatornatisztítási,
mosatási és kamerázási munkálatok megvalósítását, továbbá - a nyílt árkok/vízfolyások esetében
- a növényzetirtási munkák elvégzését díjmentesen biztosítja.

6. Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 20 napig jelezheti Megrendelőnek, ha a feladatai
ellátásához csatornatisztítási és/vagy kamerázási munkálatok megvalósítása szükséges.
Megrendelő a csatornatisztítási és/vagy kamerázási munkálatokat a jelen pont szerinti értesítéstől
számított 15 napon belül végezteti el.

7. Felek kijelentik, hogy a feladatvégzés nem terjed ki a létrehozott adatállomány
változásvezetésére.

8. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munkák nem tartalmaznak építési
hatósági engedély-köteles, egyszerű bejelentéshez vagy építési hatósági tudomásulvételi
eljáráshoz kötött tevékenységet, ezért a szerződés tárgyát képező munkák nem tartoznak az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése b) pontjának
hatálya alá, az általános forgalmi adót a Vállalkozó fizeti.

III. Teljesítési határidő

1. A feladatokok teljesítési határideje a Szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 60.
munkanap.

2. Az E-közmű rendszer felé történő alapadat publikálás az eredeti adatbetöltést követő első
munkanaptól kezdve folyamatos.

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítési határidőt követő Tesztidőszak alatt a Megrendelő nyomon követi az adatszolgáltatás
folyamatosságát az e-Közmű rendszerben. Tesztidőszak vége: az elsődleges betöltést követő 30.
(harmincadik) nap.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást (ingatlan-
nyilvántartási térkép, szakági térkép a zárt csapadékvíz csatornáról, valamint az önkormányzati
vagyonkataszterben szereplő vízelvezető árkokról) és az egyéb információkat (bemérési
helyszínrajzokat, megvalósulási térképet, javított kiviteli terveket, engedélyeket, egyéb
dokumentumokat) a Vállalkozó részére megadni. A termálvíz vezeték megvalósulási térképét,
EOV rendszerben térképezett, .dwg formátumban, adja át a Megrendelő. Az adatszolgáltatás
időpontja a Szerződés hatályba lépésének napja. Az adatszolgáltatás főszabály szerint papír
alapon történik, ha azonban a megfelelő digitális állományok (pdf-ek és/vagy szerkeszthető
állományok) rendelkezésre állnak, az adatszolgáltatás digitális formában is megvalósítható.
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2. Vállakozó nem felel a Megrendelő adatszolgáltatása tartalmáért és annak esetleges hiányosságai
következményeiért. Azaz, amennyiben a hibás vagy hiányos adatok a Megrendelő
adatszolgáltatásából származnak, a következményei a Megrendelőt terhelik, a hibás felmérésből,
szerkesztésből adódó hibák következményei a Vállalkozót terhelik.

3. Megrendelő gondoskodik a Vállalkozó által megadott személyek eKözmű rendszerbe történő
belépéséhez szükséges intézkedések megtételéről.

4. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Amennyiben a Megrendelő a
Szerződés alapján szükséges információkat, nyilatkozatokat késedelmesen bocsátja a Vállalkozó
rendelkezésére, a teljesítésre nyitva álló idő a Megrendelői késedelemmel arányosan
meghosszabbodik.

5. Megrendelőnek a feladatok esetében a Szerződés hatályba lépését követő 10. (tizedik) napig kell
a Vállalkozó számára tételesen meghatároznia a felmérési feladatokat, a Szerződés II/3. pontja
szerinti mennyiségnek megfelelően.

6. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését szakmailag ellenőrizni, a Vállalkozótól a
feladatok teljesítése során felvilágosítást kérni. Megrendelő e pont szerinti jogának gyakorlása
nem teheti a teljesítést lényegesen terhesebbé.

7. Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
biztosítani, beleértve az eKözmű rendszerbe feltöltött adatok tárolását a tesztidőszak alatt.

8. Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére utasításokat adni a feladatok elvégzésével
kapcsolatban. A Megrendelő e pont szerinti utasítási joga nem terjed ki a munka
megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé.

9. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításainak betartására, és a feladatok megrendelői utasítások
szerinti elvégzésére. Köteles továbbá a célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítások esetén a
Megrendelőt erre, illetve ennek következményeire figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő -
a Vállalkozó indokolt figyelmeztetése ellenére - az utasítását fenntartja, akkor a Vállalkozó a
feladatokat a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.

10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
feladatok elvégzésének az eredményességét, vagy a feladatok kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, illetve akadályozza.

11. Leadandó munkarészek: digitális szakági térkép (dwg formátumban), valamint az eKözmű
rendelet szerint - a Lechner Tudásközpont felé továbbítandó - publikálandó adatok.

12. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:129.
§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel közreműködő igénybevételére jogosult. Ha a
Vállalkozó közreműködőt vesz igénybe, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése alapján a közreműködő személy
magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

V. Kötbér

1. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződés III/1. pont szerinti teljesítési
határidőt elmulasztja, kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő felé. Megrendelő a
kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és
összegét. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes napra 20.000,- Ft/nap. A kötbér
érvényesítése a Megrendelő részéről a vállalkozói díjból való levonással történhet. A késedelmi
kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól.
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2. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződés III/2. pont szerinti folyamatos
teljesítést elmulasztja, kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő felé. Megrendelő a
kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és
összegét. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes napra 1.000,- Ft/nap. A kötbér
érvényesítése a Megrendelő részéről a vállalkozói díjból való levonással történhet. A késedelmi
kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Vállalkozó nem
felelős az eKözmű rendszer működése körébe tartozóan esetlegesen bekövetkező leállásokért,
hiányosságokért.

3. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződés szerinti teljesítési határidőt
elmulasztja, és 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a
Szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú nyilatkozattal - a teljesítés megkezdése előtt - elállni,
ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelmi
kötbér helyett a nettó 600.000,- forint összegű meghiúsulási kötbérre lesz jogosult.

4. Ha a Vállalkozó által szolgáltatott munkarészek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a
szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak és az előírt, legfeljebb 20 napos póthatáridőben
a hibák kijavítását, a hiányosságok pótlását Vállalkozó elmulasztja, késedelembe esik (hibás
teljesítés) és kötbér felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja az
érintett rész nettó vállalkozói díja.

VI. Szavatosság, jótállás

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a hibás teljesítésből eredő szavatossági igényét
a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

2. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a teljesítésigazolás kiadását követően a szakszerű teljesítésre a
Ptk. 6:171. §-a alapján 12 (tizenkettő) hónap teljes körű jótállást vállal.

3. Megrendelő köteles a munka befejezése után, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti jótállási
időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére
írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, hibásan
teljesített munkarészek kijavítását egy munkanapon belül köteles térítésmentesen megkezdeni,
és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni.

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jótállási időszakban elvégzett javításokért ellenszolgáltatást,
költségtérítést nem követelhet.

VII. Együttműködés

1. Felek jelen Szerződés időtartama alatt kötelesek egymással együttműködni, és megadni a
másiknak a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges tájékoztatást.

2. Felek a jelen Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást
időben tájékoztatni.

3. Az együttműködési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felel,
a mulasztás következményei kizárólag őt terhelik.

4. Ha a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó olyan körülményeket észlel, melyek meggátolják
az időben történő teljesítést, köteles azonnal írásban értesíteni a Megrendelőt a késedelemről,
annak okáról, valamint várható időtartamáról.
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VIII. Titoktartás

1. Felek megállapodnak abban, hogy minden adat, tény és információ, amelyet akár szóban, akár
írásban - közvetlen vagy közvetett módon - egymás tudomására hoznak, bizalmasan kezelendő.

2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információkat
kizárólag jelen szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azokat harmadik
személynek nem adhatja át.

3. Vállalkozó köteles gondoskodni az átadott dokumentumok bizalmas jellegének megőrzéséről. Az
ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Vállalkozó köteles biztosítani.

4. Felek jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is 24 (huszonnégy) hónapig
bizalmasan kezelik mindazokat az adatokat, amelyeket szóban vagy írásban, közvetve vagy
közvetlenül egymás számára átadtak, vagy amelyekről az egymással történő együttműködés
során tudomást szereztek.

IX. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

1. Vállalkozót a feladatok elvégzéséért tételes elszámolás mellett kilométerenként a következő
vállalkozói díjak illetik meg:

- Gárdony város belterületi, önkormányzati kezelésben lévő zárt csapadékvíz elvezető
rendszerének felmérése, digitális szakági térkép szerkesztése: 190,- Ft + Áfa/fm, azaz
százkilencven Ft + Áfa/fm

- Gárdony város belterületi, önkormányzati kezelésben lévő zárt csapadékvíz elvezető
rendszer, valamint a termálvízvezeték digitális szakági térkép átalakítása és adatbázis építése
(csak zárt csatorna, illetve vezeték szakaszok): 50,- Ft + Áfa/fm, azaz ötven Ft + Áfa/fm

- Gárdony város belterületi, önkormányzati kezelésben lévő Önkormányzati
vagyonkataszterben szereplő nyílt vízelvezető árkok közül maximum 7,7 km felmérése,
digitális szakági térkép szerkesztése: 200,- Ft + Áfa/fm, azaz kettőszáz Ft + Áfa/fm

- Gárdony város belterületi, önkormányzati kezelésben lévő Önkormányzati
vagyonkataszterben szereplő nyílt vízelvezető árkok közül maximum 7,7 km digitális
szakági térkép átalakítása és adatbázis építése: 75,- Ft + Áfa/fm, azaz hetvenöt Ft + Áfa/fm

becsült hossz adatok alapján a fentebbi tételek várható vállalkozói díja összesen:
4.573.500,- Ft + Áfa

- WMS, WFS szolgáltatás szerverbeállítás egyszeri költsége: 90 000,- Ft + Áfa, azaz
kilencvenezer forint + Áfa

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a IX/1. pontban meghatározott vállalkozói díjak magában foglalják
a jelen Szerződés teljesítése kapcsán felmerülő valamennyi költséget. Vállalkozó a vállalkozói
díjon felül semmilyen jogcímen nem tarthat igényt többletköltségre.

3. Megrendelő teljesített feladattípusokat követően (tételes elszámolás mellett) 1 (egy) darab
(rész)számla benyújtását teszi lehetővé.

4. Megrendelő előleget nem biztosít. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy (rész)számla benyújtására
kizárólag a Megrendelő kapcsolattartója által kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult. A
teljesítésigazolás részenként a feladatok hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a
Szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén állítható ki.

5. Megrendelő kapcsolattartója a teljesítésigazolást az egyes számlákhoz kapcsolódó feladatok
elvégzését követő 5 (öt) napon belül állítja ki, amennyiben a feladatok elvégzése
szerződésszerűen megtörtént.
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6. Vállalkozó a számlát a teljesítésigazolás kiállítását követő 5 (öt) napon belül köteles benyújtani
Megrendelő részére.

7. Megrendelő a számla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül utalja
át a Vállalkozó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11736006-20381817-00000000 számú
bankszámlájára.

8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult
felszámítani.

X. A szerződés módosítása, kapcsolattartás

1. Felek kapcsolattartásra, teljesítés igazolásra kijelölt képviselői és elérhetőségük:

Megrendelő részéről:
Tóth István polgármester
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: +36-22-570-094
Fax: +36-22-570-182
e-mail: titkarsag@gardony.hu

Vállalkozó részéről:
Fülöp Ferenc András vezérigazgató
Tel.: +36-22-511-150
Fax: +36-22-511-152
e-mail: levelek@albageotrade.hu

2. Teljesítéssel kapcsolatos napi operatív kérdésekben a Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői
és elérhetőségük:

Megrendelő részéről:
Fekete György vagyonkezelő
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: +36-22-355-122/225
Fax: +36-22-570-182
e-mail: fekete.gyorgy@gardony.hu
(aki egyben a megrendelői adatszolgáltatásért is felelős).

Vállalkozó részéről:
Nagy Gábor projektigazgató
Tel: +36-22-511-158
Mob: +36-30-681-2439
e-mail: nagy.gabor@albageotrade.hu

3. Vállalkozó írásban - a teljesítéssel kapcsolatos - észrevételt, utasítást csak a kijelölt
kapcsolattartókon keresztül kaphat.

4. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy az operatív kérdésekben kapcsolattartóként
megnevezett személyek semmilyen olyan kérdésben nem tehetnek jognyilatkozatot, amely a
Szerződés módosítását tenné szükségessé.
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5. Amennyiben a Szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó
érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása érdekében a Megrendelő - amennyiben erre
jogosult - haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik.

6. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint jogosult a jelen Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére,
továbbá van olyan tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy, aki
rendelkezik a vállalkozási tevékenység ellátásához szükséges jogosultsággal, szakképzettséggel,
és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában.

XI. Egyéb rendelkezések

1. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogcíme a szerződő felek jogos érdeke,
azokat szerződő felek csak jelen szerződés teljesítésével összefüggően, célhoz kötötten, az
adatkezelési szabályzatuk keretei között használhatják fel.

2. Felek a Szerződés megkötése és teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését
közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a
Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól
függetlenül a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

4. Felek képviselői nyilatkoznak, miszerint jogosultak jelen Szerződés aláírására, az abban foglalt
kötelezettségek vállalására.

5. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Szerződést - mely 5 egymással mindenben egyező eredeti példányban készült, és 8 oldalból, 11
fejezetből és a folyó számozás mellett 2 oldalas mellékletből áll - Felek annak elolvasása, közös
értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 2019. július …..

………………………………………
Gárdony Város Önkormányzat

Tóth István polgármester
Megrendelő

………………………..…………
ALBA GEOTRADE Fővállalkozó,

Tervező és Földmérő Zrt.
Fülöp Ferenc András vezérigazgató

Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:
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1. sz. melléklet

Műszaki specifikáció

Előzmények:

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
(továbbiakban: eKözmű rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja vonta be a csapadékvíz elvezetést az e-
Közmű rendszerben adatszolgáltatásra kötelezettek körébe. Az eKözmű rendelet 5. § (1) bekezdése
határozza meg az e-Közmű rendszer részére adatszolgáltatásra kötelezett szervezeteket, mely szerint:

„Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett:

a) a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által
szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért,”

Mivel az eKözmű rendelet az 5. § (3) bekezdésben meghatározta a kötelező csatlakozást Ajánlatkérő
számára és a 6. § (1) bekezdés előírja a folyamatos adatszolgáltatást az eKözmű rendelet ÁSZF szerinti
adatcsere és megjelenítési műszaki követelmények alapján, a feladat a jelen műszaki specifikációban
meghatározott keretek között az egységes elektronikus közműnyilvántartás létrehozásával
kapcsolatos adatgyűjtési, szerkesztési feladatok elvégzése Gárdony város csapadékvíz elvezető
rendszere egyes elemeire vonatkozóan.

Megrendelő adatszolgáltatása:

Az alapadatokat (ingatlan-nyilvántartási térkép, szakági térkép zárt csapadékvíz elvezető rendszerekről,
termálvezetékekről, nyílt elvezető rendszerekről) Megrendelő térítésmentesen biztosítja.

Megrendelő az adattáblák feltöltéséhez szükséges további adatok közül a bemérési helyszínrajzokat,
megvalósulási térképet, javított kiviteli terveket, engedélyeket, egyéb dokumentumokat a Vállalkozó
számára papír alapon és amennyiben rendelkezésre áll digitális formában (pdf-ek és vagy szerkeszthető
állományok) térítésmentesen átadja.

Mivel az ajánlattételi felhívás kiadásáig nagy, átfogó, teljes körű ellenőrzésre és a feltárt hiányosságok
felméretésére eddig még nem került sor, lehetnek hiányosságok a digitális szakági nyilvántartásban.

A feladat ellátásához esetlegesen szükséges csatorna tisztítási, mosatási, kamerázási munkák elvégzését
Megrendelő díjmentesen biztosítja.

A feladat részletezése:

Az eKözmű rendelet előírásainak maradéktalan betartása mellett:

1. Ajánlatkérő regisztrációja az E-Közmű rendszerbe.

2. Gárdony város belterületi zárt csapadékvíz-elvezető rendszerének részletes felmérése és digitális
szakági térkép készítése:
- meglévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat vízszintes és magassági értelmű felmérése, 1:500

léptékű digitális szakági helyszínrajz készítése.
- az feladatnak nem része a termálvezeték digitális felmérése, mert annak felmért állományát

szerkeszthető digitális formátumban a Megrendelő térítésmentesen szolgáltatja.
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3. Gárdony város belterületi zárt csapadékvíz-elvezető rendszer és a termálvezeték digitális szakági
nyilvántartási térképe átalakítása adatbázis építés céljából (a meglévő szakági térkép vonalas és
pontszerű elemeihez adatbázis kapcsolat létrehozása)

4. Önkormányzati vagyonkataszterben szereplő nyílt vízelvezető árkok közül maximum 7,7 km
felmérése, digitális szakági térkép készítése, szakági nyilvántartási térkép átalakítása adatbázis építés
céljából.

- árkok keresztszelvény-szerű felmérése, meder burkolat meghatározása,

- átereszek felmérése (folyásfenék szintek, hossz, átmérő, anyag).

5. A meta adatok és alapadatok kitöltéséhez szükséges adatok vizsgálata, minősítése.

6. A kiegészített digitális szakági nyilvántartásban szereplő nyomvonalas hálózati elemekhez kapcsolt
adattáblák létrehozása az eKözmű rendelet ÁSZF-nek megfelelően,

7. WMS, WFS szolgáltatás egyszeri szerverbeállítása.

8. Adatfeltöltés az E-közmű rendszer felé

9. 30 napig adatpublikálás az E-közmű rendszer felé. Vállalkozó a Gárdony város által üzemeltetett
csapadékvíz elvezető rendszerek tekintetében folyamatos WMS és WFS szolgáltatást biztosító
környezetet alakít ki és üzemeltet. (a 324/2013 Korm. rend. szerint publikálandó adatok 24 órás
elérésének biztosítása a Lechner Tudásközpont felé.)

A munka terjedelme:

- Gárdony város belterületi, önkormányzati kezelésben lévő zárt csapadékvíz elvezető rendszere
tervezett hossza: ≈ 9,4 km.

- Termálvezeték hossza: ≈ 4 km (minden szükséges adatot a Megrendelő biztosít)

- Önkormányzati vagyonkataszterben szereplő nyílt vízelvezető árkok közül maximum 7,7 km.

A feladatvégzés nem terjed ki az eltakart, leaszfaltozott víznyelők, aknák felkutatására, felnyitására. A
feladatvégzés nem terjed ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közutak vízelvezető
rendszerére.

Leadandó munkarészek:

Meglévő vízelvezető rendszer felmérése és digitális szakági térkép szerkesztése, adatbázis építés:
digitális szakági térkép .dwg formátumban.

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rend. szerint publikálandó adatok.

Felelősség:

Amennyiben a hibás vagy hiányos adatok az adatszolgáltatásból származnak, a következményei az
adatszolgáltatót terhelik, a hibás felmérésből, szerkesztésből, illetve adódó hibák következményei a
Vállalkozót terhelik.


