
Kiegészítő tájékoztatás kérés a Hatvan-Hort oszlopállítás tárgyú beszerzési 

eljárásban 
 

Kérdések: 

 

1. Szakfelügyeletet biztosítja térítésmentesen az ajánlatkérő vagy azzal számolni kell az 

ajánlattevőnek? 

Válasz: Igen a megrendelő térítésmentesen biztosítja, amennyiben megelőző hónap 15-

ig érkezik igény a munkavégzésre és így tudunk rá létszámot szervezni. 

 

2. Vágányzárakat biztosítja térítésmentesen az ajánlatkérő vagy azzal számolni kell az 

ajánlattevőnek? 

Válasz: Igen a megrendelő térítésmentesen biztosítja, amennyiben az előzetesen 

egyeztetett vágányzári igényt normál vágányzár keretében be tudjuk nyújtani, minden 

más esetben a vágányzár igénylés költségét a Vállalkozó viseli. 

 

3. Kérjük részünkre megküldeni a területre érvényes feszítési, földelési és keresztszelvény 

rajzokat, valamint talajmechanikát. 

Válasz: Mellékelten megküldve. 

 

4. Kérjük megküldeni részünkre az esetleges földalatti eltakart létesítményekről a rajzokat, 

terveket (kábelek) 

Válasz: Mellékelten megküldve Biztber. kábelnyomvonal rajz. 

 

5. Szükséges – e tervezni az oszlopok cseréjét, amennyiben igen, annak jóváhagyása hol 

történik? (Bp. Vez.Ig. vagy Miskolc TIG) 

Válasz: Terveztetni nem kell, a jelenlegi meglévő oszlop alapjával megegyezővel kérjük 

az oszlopot kialakítani. 

 

6. A felsővezeték átterhelése kinek a feladata, nyertes ajánlattevő vagy az ajánlatkérő 

biztosítja a bontást és építést ill.a szabályozást? 

Válasz: Az átterhelést az Üzemeltető végzi, a Vállalkozó feladata az Oszlop állítás és a 

régi oszlop elbontása és adagolható módon történő beszállítása Ferencvárosi szertárba 

a Péceli útra. 

 

7. Oszlop alapját szükséges teljes mértékben elbontani vagy csak talajszint -0,6 m? Kérjük 

a bontás mértékéről nyilatkozzanak. 

Válasz: Talaj szint alatt -0,6m megfelelő. Az elszállított betontörmelékről 

környezetvédelmileg megfelelő leadói nyilatkozat szükséges.  

 

8. Amennyiben a teljes beton alaptestet el kell bontani, úgy a pálya melletti 

visszatömörített talajról milyen bizonylatot kér a T. Ajánlatkérő. Tömörség vizsgálat, 

talaj minősége? 

Válasz: Talaj szint alatt -0,6m megfelelő. 



 

9. Kérjük megadni az állítandó oszlop felületvédelmét, festett vagy tűzihorganyzott vagy 

egyéb?   

Válasz: 21717/2016/MAV számon kiadott Felsővezetéki tervezési és létesítési 

követelmények 4.5.13. pontjában meghatározott korrózió elleni védelemnek 

megfelelően, tűzihorganyzott kivitellel. 

Az oszlopszámok és a biztonsági jelölések festését az Üzemeltető végzi. 

 

Budapest, 2021. 07.13. 


