Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT
(Gerincvezeték fektetése és rákötések kiépítése)
VEZETÉK ÉPÍTÉSI MUNKÁIRÓL:
☐Ivóvíz bekötővezeték

☐Szennyvíz bekötővezeték

☐Ivóvíz gerincvezeték

☐Szennyvíz gerincvezeték

Kivitelezési tervszám:
Kivitelezés helye, település:
Közterület:
Házszám, Em., Ajtó:
HRSZ:
Elérhetősége:
Kivitelező neve:
Kivitelező cég neve:
Kivitelező (cég) címe, székhelye:
Felelős műszaki vezető neve:
Kamarai azonosítószám:
Felelős műszaki vezető Címe/Székhelye:
Létesítmény megnevezése:
Szolgáltatási hely kód*:
Elérhetősége:
Fogyasztó neve:
A fentiekben jelzett építési munka kivitelezője kijelenti, hogy a kivitelezést a vonatkozó szabványoknak, műszak irányelveknek,
üzemeltetői előírásoknak és az engedélyeztetett tervben foglaltaknak megfelelően I. osztályú minőségben és I. osztályú alapanyagból
végezte el. A 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendeletben foglaltak szerint a tárgyi létesítményre vonatkozó műszaki
garanciát vállalja. Vízszerelési munka esetén, a vízvezetéken a nyomáspróbát 10 bar próbanyomással megtartottam és a rendszeren
nyomásesést nem tapasztaltam. Szennyvízcsatorna-szerelési munka esetén a II. pontban feltüntetett ingatlan szennyvíz-bekötővezetékének
kivitelezési munkái megkezdése előtt a közműhelyzetről tájékozódtam. A keresztező közműveket a munkálatok során nem sértettem meg,
visszatöltésnél gondoskodtam a védelméről. A tömörítést az érvényes szabályok előírásainak megfelelően végeztem el. Az esetleges
utólagos burkolatsüllyedésért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.
A bekötőcsatorna végéhez a szolgáltatáshatári tisztítóakna tervben jóváhagyott kötéssel lett csatlakoztatva illetve a szabad átfolyás és
megfelelő lejtés is biztosítva van. A csatorna teljes hosszában semmilyen építési törmelék és egyéb szennyvíznek nem minősülő idegen
tárgy nincs.
Mint kivitelező, a leendő tulajdonost tájékoztatta arról, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje alatti
szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a mindenkori felhasználónak (tulajdonosnak) kell az ingatlan elöntés elleni védelmét
visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével és jólkarbantartásával biztosítani. A visszaáramlás elleni védelem szükségességére a
víziközmű szolgáltató (DPMV Zrt.) az üzletszabályzatában, rákötési szándék esetén a terv elbírálásakor, illetve jelen műszaki szemlével
és átvétellel együtt hívta fel a felhasználó vagy a megbízottja figyelmét!
A csőhálózat kivitelezését követően- betemetést megelőzően, nyílt árokban- annak geodéziai bemérése szükséges. Az erről készült
324/2013 (VIII.29.) kormányrendeletnek megfelelően a geodéziai dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 15
nappal a felmérést végző személy/cég megküldeni minősítésre és ellenőrzésre köteles. A pontos ügymenetről a Geodézia csoport nyújt
tájékoztatást. (geodezia@dpmv.hu e-mail címen, valamint a 24/510-535-ös telefonszámon).
*Amennyiben bekötés is létesül olyan ingatlanra/ ingatlanokra, amely már rendelkezik Szolgáltatáshely kóddal.

Kelt:
PH.
Kivitelező aláírása:
Felelős műszaki vezető aláírása:
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