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Szolnok VJJ darupálya javítása
MÁV-START Zrt. Szolnok Járműjavító Dízel csarnok II. hajó darupályájának geometriai bemérése során, olyan
pályahibák kerültek megállapításra, mely alapján a pálya nem megfelelő, a javítást el kell végezni. A darupálya
sínjeinek toldásai több helyen kitörtek, illetve magassági eltérések vannak, ezért a daru áthaladásakor zöttyen. A
darupálya magassági eltérései nagyok, valamint a pálya keresztdőlése is jelentősen meghaladja a szabványban
rögzített értékeket, ezért a daru haladásakor átcsúszik, és fokozott igénybevételt okoz a daru kerekeire is.
A munkaterület biztosítása folyamatos előzetes egyeztetést fog igényelni, mivel a csarnokban nappali munkarend
szerinti munkavégzés folyik. Két részterületre való bontással kell tervezni a munkavégzést, ennek megfelelően két
egymásba kapcsolódó munkaterület átadás-átvétel fog történni. A munka elvégzéséhez a hétvégi napok is
tervezhetők, a terület nem lesz lezárva, biztosítjuk a munkavégzés lehetőségét.
A további részletezést a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet és a Műszaki leírás részletesen
tartalmazza .
MÁV-START Zrt. Szolnok Járműjavító Dízel csarnok II. hajó darupályájának geometriai bemérése során, olyan
pályahibák kerültek megállapításra, mely alapján a pálya nem megfelelő, a javítást el kell végezni. A darupálya
sínjeinek toldásai több helyen kitörtek, illetve magassági eltérések vannak, ezért a daru áthaladásakor zöttyen. A
darupálya magassági eltérései nagyok, valamint a pálya keresztdőlése is jelentősen meghaladja a szabványban
rögzített értékeket, ezért a daru haladásakor átcsúszik, és fokozott igénybevételt okoz a daru kerekeire is.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít.
A bejáráson való részvétel nem kötelező!

A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot a jelentkezők legkésőbb 2020. december 15.
16 óra 00 percig kötelesek jelezni a foldesi.jozsef2 [KUKAC] mav-start.hu e-mail címen a bejáráson részt vevők neve,
mobiltelefonos elérhetősége megadásával.
Jelentkezés hiányában a bejárás nem kerül megtartásra.
A helyszíni bejárás időpontja: 2020. december 17. 10 óra 00 perc
Bejárás helyszíne: MÁV-START Zrt. Szolnok VJJ, 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.
Ajánlat benyújtásának határideje: 2021.01. 14. 15:00 óra
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Meghirdetés
2020. december 7. hétfő, 16.00
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