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Kivitelezői nyilatkozat
A
.............................................................................................................................
tárgyú gázellátás kivitelezési munkáira
Építési engedély száma*: ....................................................................................
Építési engedély kiadója: …..................................................................................
vagy,
OPUS TIGÁZ Zrt. szolgáltatói nyilatkozat száma*: ................................................
Szolgáltatói nyilatkozat kiadója:..........................................................................
Alulírott (név) .......................................................……………., mint a (szervezet neve)
....................................................................................

nyilatkozattételre

jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a …………………………………
........................................................................................................... településen
...........................

utcában

a

.........................

szelvényszám

és

..................

szelvényszám között
...........................

utcában

a

.........................

szelvényszám

és

..................

utcában

a

.........................

szelvényszám

és

..................

szelvényszám között
...........................
szelvényszám között
megépült gázelosztó vezeték(ek) / gázfogadó / gáznyomás szabályozó állomás*
kivitelezési munkáit a jóváhagyott kiviteli tervnek és a Bányafelügyeleti építési
engedélyének / az OPUS TIGÁZ Zrt. szolgáltatói nyilatkozatának* megfelelően végeztük
el.
A kivitelezés során a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéréseket a Bányafelügyelettel / az
elosztói engedélyessel* egyeztettük.
A munkakezdést a kivitelezés megkezdése előtt a műszaki felülvizsgálat időpontját a
nyomáspróba megkezdése előtt az előírásoknak megfelelően bejelentettük. A műszaki
felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv a megvalósulási dokumentáció részét képezi.
A kivitelezési munkákat a hatályban lévő rendeletek szerint Névjegyzékbe felvett,
jogosult személyek irányították.
A gázelosztó vezeték hegesztését a megfelelő minősítésű hegesztők végezték, a
hegesztési munkát az előírt képesítésű személyek irányították, a hegesztések
radiográfiai/ultrahang vizsgálatát arra jogosult szakcégek végezték.
A megvalósulási dokumentáció részét képező hegesztési napló a hegesztők, a hegesztés
irányítók, a felelős műszaki vezető adatait (név, azonosítószám, vizsgabizonyítvány
száma, érvényessége) tartalmazza.
A kivitelezés során alkalmazott hegesztőgépek a kivitelezés időpontjában érvényes
minősítéssel rendelkeztek.
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-2A munkálatok során elvégzett tevékenységek, munkafolyamatok megfeleltek a
kivitelezés időpontjában az OPUS TIGÁZ Zrt-nél hatályos technológiáknak, utasításoknak,
állásfoglalásoknak.
A talajtömörítés mértéke kielégíti a kivitelezési tervben előírt tömörségi fokot, a
szükséges talajcsere a dokumentációknak és előírásoknak megfelelően megtörtént.
Az elkészült munkáról állapotterv (D-terv) készült, a jóváhagyott kiviteli terv
felhasználásával. A megvalósulási állapotterv (D-terv) a helyszínnel mindenben
megegyezik, a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltérések (módosítások) piros színnel
kerültek átvezetésre.
A gázelosztó vezeték tartozékait jelző táblák, külterületen a piros jelzőgömbök és az
irányjelző zászlók elhelyezése az egymástól látótávolságon belül lévő oszlopokon
megtörtént.
A gázelosztó vezeték nyomvonala fölé az OPUS TIGÁZ Zrt. Technológiai utasításában
előírtaknak megfelelően műanyag jelzőszalag került elhelyezésre.
A beépített csövek, idomok, szerelvények anyagösszetétele, kivitele kielégíti a gázelosztó
vezetékbe való beépíthetőség szabványait és előírásait. Ezen követelmények kielégítését
a megvalósulási tervdokumentáció részét képező műbizonylatok igazolják.
Jelen nyilatkozat tárgyát képező vezetékszakasz belső tisztítása megtörtént, a
vezeték(ek) semmilyen szennyeződést nem tartalmaznak, erről a nyilatkozatot a
hatályban lévő OPUS TIGÁZ Zrt. „TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése” című
Technológiai Utasítás FN-02 formanyomtatványán megtettem.
A megépült gázelosztó vezetékre, mint annak kivitelezője 1 év garanciát, valamint 10 év
szavatosságot vállalok a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KMV. együttes
rendelete alapján.
Kelt: .............................hely, ............ év .......................hó........nap
Kivitelező képviselője:

......................................
olvasható név
.......................................
aláírás, bélyegző

Kivitelező felelős műszaki vezetője:
.......................................
olvasható név
.......................................
aláírás, bélyegző
* a megfelelő rész aláhúzandó
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