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1. sz. függelék  
 

Műszaki követelmények (diszpozíció): 

 

• Ajánlattevőnek a Fogmaker gyártmányú telepített automata tűzoltó rendszer 
szervizelését, illetve eseti javítását kell elvégeznie. 

• Ajánlattevőnek az elvégzendő kötelező karbantartási munkák vállalkozói rezsióradíjait 

és egységárait a 2. számú melléklet (Ajánlati árak táblázata) szerint tételesen meg kell 

adnia. 

• Az oltótartályon jól látható helyen a felülvizsgálatok elvégzését igazoló feliratot kell 

elhelyezni. A feliratnak tartalmaznia kell a felülvizsgálat érvényességi idejét, vagy a 

következő felülvizsgálat esedékességét. 

 

Az éves felülvizsgálat során elvégzendő munkák: 

• oltó és érzékelő tartályok nyomás ellenőrzése (vizuális) 

• oltó és érzékelő ág sértetlenségének, csatlakozók, toldó és rögzítő elemek 

rögzítettségének ellenőrzése, porlasztó csúcsok sértetlen állapotának 

felmérése. 

• audio és vizuális tűzriasztás tesztje 

• felülvizsgálati jegyzőkönyv átadása Megrendelő részére 

 

 Az éves felülvizsgálat során az alábbi alkatrészek cseréjét kell elvégezni: 

• kötőelemek cseréje, pótlása szükség szerint 

 

 Az 5 éves felülvizsgálat során elvégzendő munkák: 

• rendszer kikapcsolása, oltótartály kiszerelés 

• oltófolyadék leszívása, tartály újra töltés 

• Fogmaker tömítés garnitúra csere (szelep és hidraulikus csatlakozásoknál) 

• rendszerélesztés 

• oltó és érzékelő tartályok nyomás ellenőrzése (vizuális) 

• oltó és érzékelő ág sértetlenségének, csatlakozók, toldó és rögzítő elemek 

ellenőrzése, porlasztó csúcsok sértetlen állapotának felmérése. 

• audio és vizuális tűzriasztás tesztje 

• felülvizsgálati jegyzőkönyv átadása Megrendelő részére 

• a cserélt oltófolyadék elszállítása, megsemmisítése 

 

A felülvizsgálat során az alábbi alkatrészek cseréjét kell elvégezni: 

• újratöltött oltótartály  

• tömítés javító készlet (cikkszám: 1932) 
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• érzékelő ág folyadék 0,5l: (cikkszám: 7033) 

• oltófolyadék -35C fok 6,5-7,5 liter (cikkszám: 1891): 

• Hidraulikatömítés: (cikkszám: 5606)  

• szükség szerint, kötőelemek cseréje, pótlása  

 

Elvégzendő feladatok  

 

• Az eseti javítások rezsióradíjának tartalmaznia kell minden, a tevékenység 

elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, különösen a kiszállási díjat és 

a kilométerdíjat, javítási alkalomra vetítve. Az eseti javítások rezsióradíjának 

nem kell tartalmaznia a javításhoz felhasznált alkatrészek költségét. 

• Ajánlattevőnek a karbantartási (szerviz) munkát a gyártóműi előírás szerinti 

tartalommal köteles elvégezni a szolgáltatás keretében megadott egységár 

fejében.  

• Eseti javítási igény esetén az Ajánlattevőnek előzetes hibafelmérést követően 

árajánlatot kell készítenie a kalkulált költségekről. Ajánlattevő a javítást csak 

az előzetes költségkalkuláció írásbeli elfogadása után kezdheti meg. 

• Ajánlattevőnek rendelkezni kell a tűzoltó berendezés szervizelésére, javítására 

kiképzett dolgozókkal. 

• Ajánlattevőnek rendelkezni kell a tűzoltó berendezés szervízeléséhez és 

javításához szükséges berendezésekkel és eszközökkel. 

• Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a Fogmaker AB által kiadott 

nyilatkozattal, képesítéssel és engedéllyel, amely alapján a telepített automata 

tűzoltórendszer felülvizsgálatát, szervizelését illetve eseti javítását el tudják 

végezni.  

 

 


