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Kérdések, válaszok:

Kiváltandó biztosítóberendezés kábelek mennyisége, típusa, Üzemeltetői nyilatkozat?

A térvilágítási vezérlőkábel típusa?

- Tervezési feladatnak tartalmaznia kell:

1, A Béke úti híd felszerkezetének szigetelési munkálataival érintett munkaterületén ( I, II és a csonka vágány)

található kábelek beazonosítása (típus, darabszám). 

Az eddig kiderült kábelek nyilatkozatát és helyszíni feltárás képet tájékoztató jelleggel mellékelve megküldöm.

2, A beazonosított kábeleknek az építés idejére vonatkozó védelembe helyezésének, kiváltásának, 

alátámasztásának tervezése, figyelembe véve minden ide vonatkozó előírást, szabványt, munkavédelmi 

előírást.

Tervezés során figyelembe kell venni, hogy a kábelek jelenleg beton vályúban vannak, ami elbontásra kerül.

3, Az elkészült terveket minden illetékes szakág felé véleményezésre el kell küldeni.

4, A véleményezett terveket ( a következő pontban részletezett címre) jóváhagyásra be kell adni.

5, A terveket 7 példányban kell beadni.

6, A kivitelést követő két héten belül, megvalósulási tervet kérünk.

A tervek jóváhagyó szervezet megnevezése, címe?

- Minden illetékes szakág által véleményezett terveket az alábbi címre kell eljutattni:

Horgos Dániel

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Híd és Alépítményi Főnökség

1087 Budapest, Kerepesi út 3.

Email: horgosd@mav.hu

Mobil: 30/454-81-31

- A véleményezett tervek alapján az üzemeltetői hozzájáruláshoz 7 naptári nap szükséges.

A híd szigetelés technológiáját, a felépítmény bontás-építés munkatervét és ütemtervét valamint 

munkavédelmi előírásait (a kábel elbontás, védelembe helyezés vagy kiváltás vonatkozásában szükséges) az 

Ajánlattevő megismerheti?

A szigetelési munka tervezett kivitelezési ideje: 2016.04.04 - 2016.04.22

Ütemezés:

2016.04.04 - 04.05 mindhárom pálya bontása valamint ágyazat bontása a kábelekkel nem érintett területen.

2016.04.06 Kábelek kiváltása, védelembe helyezése, alátámasztása. 

A kábelek nyomvonalán az ágyazat bontása az alvállalkozó feladata, az elszállítása nem a feladata.

A szakfelügyeletet a MÁV FKG Kft. biztosítja az alvállalkozó időben leadott igényei alapján.

A tárgyi munka Hatósági Engedély birtokában végezhető?

A tervezési és kivitelezési munka a megfelelő jogosultság birtokában végezhető.

Budapest, 2016.02.23


