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Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1. 

„PS_Ároktisztítás-Szakály-Hőgyész-

Kurd” tárgyú 11209/2021/MAV sz. 

beszerzési eljárásban 

Ügyintéző: Tóth Balázs István 

(toth.balazs.istvan@mav.hu) 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

A MÁV Zrt. 2021. május 27-én beszerzési eljárást indított „PS_Ároktisztítás-Szakály-Hőgyész-Kurd” 

tárgyban. 

 

Az eljárás során - a kiegészítő tájékoztatás kérés határidején belül - az alábbi kérdések érkezetek: 

 

1. Az ajánlattételi felhívás 2. A beszerzés tárgya és mennyisége pontja szerint az ároktisztítási munkák 

(burkolatlan talpárok tisztításai sínen járó forgókotróbal) és csatlakozó árok tisztítása hosszúgémes 

munkagéppel) elvégzéséhez a vállalkozónak a munkavégzéshez alkalmas géppel/gépekkel, valamint 

gépkezelővel/gépkezelőkkel kell rendelkeznie. 

a.) Kérjük, hogy a fent hivatkozott hosszúgémes munkagép pontos adatait, paramétereit megadni 

szíveskedjenek? - A felsővezeték bontásra nem kerül, csak felsővezetéki kikapcsolás lesz, ezért 

a sínen járó kotrónak olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a munkavégzés során a 

felsővezeték ne akadályozza. Amennyiben a kivitelező nem ugyanazon géppel végzi a 

csatlakozó árok tisztítását mint a burkolatlan talpárok tisztítását úgy a talpárok tisztításához 

elég a 6 méter gémkinyúlásra képes forgó kotró, a csatlakozó árok tisztításához szükséges a 

legalább 10 méter gémkinyúlásra képes forgó kotró.  

b.) A hosszúgémes munkagépnek mekkora gémkinyúlása legyen? - A hosszúgémes kotrónak 

legalább 10 m-es gémkinyúlása legyen. 

2. Kérjük, hogy a tisztítandó árok a vágánytengelytől való távolságát és mélységét megadni 

szíveskedjenek?  - A talpárok a vágánytengelytől 2-3 méter távolságra van, mélysége 40 cm. A 

csatlakozó árok  5 méter széles, mélysége 3 méter. 

3. A tisztítandó árok méretei alapján szabványárok méretei értendők? (árokfenék szélesség 40cm és 1-

1,5-es rézsű) -Talpárok tisztítása során a szabvány talpárok méretei értendők. 

4. Kérjük megadni, hogy tisztítás során kitermelt anyag helyszíni elterítése max. milyen távolságban 

lehetséges? - A talpárokból kitermelt föld maximum 8 méter távolságban elteríthető. A 

csatlakozó árokból kitermelt földet a Vízügy depóniáján maximum 6 méter távolságban 

célszerű elteríteni. 

5. Kérjük ismertetni, hogy a tisztítandó árok bokorral, fával benőtt területet jelent? Ha igen akkor ezen 

területen lévő bokrok, fák kivágása is feladat? - A tisztítandó árok bokrokkal benőtt, a 

bokorvágást a PFT Szakasz Szakály-Hőgyész végzi a munka megkezdése előtt. 
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6. Az ároktisztítási munkák elvégzése során az árok kialakítás általában igényel padkaigazítást is. 

Jelenesetben a padkaigazítást is el kell végezni? - A csatlakozó árok tisztítása során a padka 

kialakítását szükséges elvégezni. 

7. Az ároktisztítási munkák elvégzése nappali vagy éjszakai munkavégzést jelent? - Éjszakai 

vágányzár keretein belül, KMZN  ( Kiutalt menetvonalak zavarása nélküli )vágányzárban. 

8. A munkák elvégzése során a Vonali tolatásvezető biztosítása Megrendelő feladata? - A munka 

elvégzéséhez nincs szükség vonali tolatásvezetőre. 

9. Ajánlattevő jól értelmezi, hogy a munka jellegéből adódóan, jótállási kötelezettsége nincs, mivel a 

tárgyi munka csak akkor kerül a Megrendelő részéről átvételre, ha az árok tisztítása a szerződésben 

foglaltak alapján megtörtént ennek alapján a szerződés 11. pontja nem vonatkozik a tárgyi 

teljesítésre? - Vállalkozót a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa 

végzett munkákra és beépített anyagokra, eszközökre, alkatrészekre. A Vállalkozó az általa 

elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított  

jogszabály szerinti szavatosságot vállal. A jótállás további kérdéskörét a szerződéstervezet 11. 

pontja tartalmazza. 

10. Az ajánlattételi felhívás 7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 7.1. pont utolsó 

mondata szerint: „A digitális példányban szereplő dokumentumok cégszerűen aláírt pdf, a táblázatok 

szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban is kerüljenek leadásra” 

Jól gondoljuk, hogy jelen esetben csak a felolvasólapon szereplő táblázatot kell xls vagy xlsx 

formátumban becsatolni az emailen pdf formátumban elküldött ajánlatunk mellékleteként?  - Igen. 

 

 

Az Ajánlati felhívás jelen Kiegészítő tájékoztatásban nem érintett pontjai továbbra is érvényesek. 

 

  

Budapest, 2021. június 1. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

S.K. 

………………………………………. 

dr. Kovács Krisztián  

vezető 

MÁV Zrt. BFIG EVB 


