
7. számú melléklet 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

Telepített járműmosó karbantartása és javítása 

 

I. Járműmosó berendezés karbantartása: 
 

  Negyedéves karbantartás (4 db / év ) 

 Mosókefék állapotának ellenőrzése, szükség szerinti mosása magasnyomású meleg 
vizes mosóberendezéssel 

 Mosókefe tengely alsó csapágyágyának zsírozása 
 Munkahengerek első és hátsó csapágyainak zsírozása 
 Olajfeltöltés a munkahengerek tartályainál, szivárgások megszüntetése 
 Hajtóművek ellenőrzése 
 Meghajtó motorok elektromos bekötésének ellenőrzése 
 Kefenyomások ellenőrzése, beállítása, manométerek ellenőrzése 
 Poliamid csőrendszer ( levegő rendszer ) szivárgás vizsgálata 
 Vízbetápláló gumitömlők tömörségi vizsgálata,  
 Solenoid vízszelepek tesztelése, vizsgálata 
 Vízszűrő ellenőrzése, tisztítása 
 A mosó vezérlőjének szemrevételezéses ellenőrzése 
 Vízfúvókák ellenőrzése, tisztítása 
 Fotocellák ellenőrzése, tisztítása féktisztító folyadékkal 
 Vezérlőszekrények zárhatóságának és tömítettségének ellenőrzése 
 Szemafor – és visszajelző lámpák ellenőrzése, szükség esetén izzócsere 
 Samponszivattyú lábszelep és visszacsapók tisztítása, szükség esetén sampon 

felkapatása 
 

Félévenkénti karbantartási feladatok a negyedéves cikluson felül (2 db / év ) 

 Kefetartó karok alsó és felső csapágyainak zsírozása 
 Hajtóművek olajszint ellenőrzése, felső kupak zsírral való feltöltése 
 Vízfúvókák szórásának ellenőrzése, tisztítása, a nem megfelelően szóró fúvókák 

cseréje 
 Induktív közelítő érzékelők pozíciójának vizsgálata, elmozdulás esetén beállítása 
 Levegő szelepek mechanikus átkapcsolással való ellenőrzése, tesztje 
 Izzócsere a hátfalmosó sárga visszajelző lámpájában 

 

Éves karbantartási feladatok a féléves cikluson felül (1 db / év ) 

 Elemcsere a PLC - ben 
 PLC mosóprogram upgrade  

 

II. Járműmosó berendezések eseti javítása: 
 



  

 

2 
 

Az eseti hibajavítások is megrendelések (BMR) alapján történnek. Hibák eseti javítása 

tekintetében Megrendelő hibajelzését követően Vállalkozónak 24 órán belül előzetes 

hibafelmérést kell végeznie és be kell nyújtania a javításra vonatkozó tételes, a javításhoz 

szükséges minden árelemet tartalmazó árajánlatát. A szükséges javítást a Megrendelő által 

elfogadott és írásban megrendelt ajánlat alapján Vállalkozónak 24 órán belül meg kell 

kezdenie. Az eseti hibajavítások határideje a megrendeléstől számított 4 munkanapnál 

hosszabb nem lehet. Kivételt képez, ha a Megrendelő erről a megrendelésben, vagy külön 

írásban nyilatkozik.  

Az eseti javítások esetében a 25.000 Ft,- javítási összeget várhatóan meghaladó javítások 

esetében a Vállalkozónak tételes árajánlatát minden esetben meg kell küldenie elektronikus 

úton a Megrendelő részére. A tételes ajánlatnak legalább az alábbi adatokat kell 

tartalmaznia: 

- tételes, szükségesen elvégzendő munkanemeket  

- a munkák elvégzéséhez szükséges összes munkaidő mennyiségét órában 
meghatározva  

- a javításhoz szükséges anyag(ok)/alkatrész(ek) árlistáját 

- a cserélni kívánt alkatrész(ek) listáját és azok árait 

- a cserélni kívánt alkatrész(ek) minőségét igazoló dokumentumot 

(Gyártmány, típus és egyéb műszaki megfelelőséget igazoló adatlap 

csatolása) 

- a teljesítés dátumát 

 

Vállalkozónak az eseti hibajavításokra vonatkozóan (ajánlati árakban) benyújtott 

rezsióradíjának tartalmaznia kell minden, a tevékenység elvégzésével kapcsolatban 

felmerülő költséget, különösen a kiszállási díjat és a kilométerdíjat, a javítási terv 

elkészítésének díját, az eseti javításokra vonatkozó árajánlat elkészítését. Az eseti javítások 

rezsióradíja nem tartalmaz anyagköltséget. Vállalkozónak az elvégzett javításokra teljes körű, 

az átvételtől számított legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. 

 

Nyilatkozat munkavédelmi oktatáson történő részvételről 

A BKV Zrt. telephelyein javítás-karbantartási tevékenységet csak a helyi munkavédelmi 

oktatáson részt vett szakemberek végezhetnek.  

Vállalkozónak a szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a szerződés hatálya alatt, a 

munkavédelmi oktatáson részt vett, a teljesítésben résztvevő szakemberek aktuális 

névsorát és személyi azonosító adatait biztosítania kell a megrendelést kiadó 

szakterület kapcsolattartója részére. 

 


