
Kérdések a 7 db vasúti híd korróziós szakértéséhez 

 

 

 A korrózióvédelmi tervek előtt van-e lehetőség közös helyszíni bejárásra? 

A konkrét tervezés előtt természetesen van lehetőség, amennyiben igény merül fel rá. 

 

 Mennyiségi kimutatás van-e a hidakról? 

A mennyiségi kimutatás készítése jelenleg zajlik, hamarosan rendelkezésre fog állni a 

kész verzió, jelenleg a kiírt mennyiségek az irányadóak. 

 

 A tervezett vágányzárak, illetve befejezési határidők ismertek-e hidanként? 

 Kimle, Levél, Öttevény – vágányzár nincs, várható kivitelezés a 2. negyedévben 

 Godisa – Komló – várható kivitelezés áprilisban, vágányzár nem kapcsolódik a 

feladathoz 

 Pécs gyalogos felüljáró – vágányzár: 2016. május – 2016. június 5. 

 Szászberek Zagyvahíd – vágányzár: 2016. július 1. – július 31. 

 Jászberény Zagyva híd – vágányzár nincs, várhatóan szeptember-október hónap a 

kivitelezés időpontja. 

 

 A hidak felületvédelme hány ütemben készül (vágányzár nélkül is végeznek 

felületvédelmi munkát)? 

 Kimle, Levél, Öttevény – Nincs vágányzár, 3 db aluljáró lefedő acélszerkezet, 

kézi/gépi felülettisztítással, kézi festéssel szeretnénk kivitelezni, tekintve hogy az 

űrszelvény közel van a vonal pedig kiemelt, nem tudunk biztonságosan elhatárolni 

homokszóró sátorral, úgy hogy az űrszelvényt ne érintsük, vágányzárat pedig nem 

kapnánk. A munka egy-egy ütemben készülne. 

 Godisa – Komló – Egy ütemben készülne a munka, a recéslemez felületvédelme 

eltérhet az ütemezéstől, de egy kalap alatt szeretnénk alapvetően ezt is végezni. 

 Pécs gyalogos felüljáró – Két ütem, ledaruzást követően az áthidaló szerkezet a 

földön lenne kivitelezve, majd visszaemelve. A pillérek korrózióvédelme ezt 

követően kerülne kivitelezésre. 

 Szászberek Zagyvahíd – Két ütemben készülő munka, az űrszelvényi 

vágányigényes rész előbb, majd 2. ütem az űrszelvényen kívüli. 

 Jászberény Zagyva híd – Két ütem, először egy rövidebb vágányzár, amelyben 

felső öv és recéslemezek, majd 2. ütem ősszel, vágányzárral nem érintett részek. 

 

 Mit jelent a 4. oldalon/7. pont, hogy….”régebbi technológiával történő munkavégzés” 

Ezt általánosságban minden felhívásunkban szerepel, hogy amennyiben releváns egy 

munkavégzésnél, abban az esetben ez is vizsgálati szempont lehet. 

 

 Alvállalkozói szerződést objektumonként kötnek? 

Nem, egy szerződést kívánunk kötni. 

 

 Erőforrás biztosítási nyilatkozatokat nem mellékeltek. 

Nem mellékeltünk, ugyanis erre vonatkozóan nincs formanyomtatvány. 

 

 Referencia nyilatkozatot nem mellékeltek. 

Nem mellékeltünk, ugyanis erre vonatkozóan nincs formanyomtatvány. 

 



 Mi a helyzet abban az esetben, ha a „Kivitelező” hibájából, nem megfelelő minősítés 

esetén többlet kiszállásra kerül sor? Összes nettó árat? 

A többszöri kiszállás esetére opciós tétel a pluszkiszállás. 

 

 A vállalkozói nyilatkozat 1. pontjához mit kell írni a válaszok és a megjegyzés 

rovatba? 

A vállalási árukat kell megadni, lehet hivatkozni az árajánlatra, de akár megadhatják 

egyesével is, amelyik szimpatikusabb. 

 

 A vállalkozói nyilatkozat 4. pontjához mit kell írni a válaszok és a megjegyzés 

rovatba? „Referencia nyilatkozat” szerint? 

A válasz rovatba igent vagy nemet kell írni arra vonatkozóan, hogy a MÁV FKG Kft.-

nél, illetve jogelődjeinél végzett korábbi munkákat. A megjegyzés rovatba megfelel, 

ha azt írják, hogy a referencia nyilatkozat szerint. 

 

 Vannak-e képek az egyes hidakról? 

Vannak, melyet a holnapi nap folyamán tudunk csatolni. 

 

 A 2016. március 02-i beadási határidőt korainak tartom, javaslom 2016.03.07. 

Elfogadható a későbbi időpont, kivéve a Godisa – Komló, Kimle, Öttevény, Levél 

munkáknál. 

 

 

 


