
1. számú melléklet 

 
 

Egységárak 
 
 

 

BKV Cikkszám Megnevezés Rajzszám 
Egységár 

(Ft) 

 Földelı berendezés ZUM1A 10.800-500 
  

 Tartótám 10.800-502-00   
 Kefetartó kar,szerelt 10.800-501   
 Ágyazás 5.TD.140.026.3   
 Csap-I. 10.800-500-05   
 Csap-II. 10.800-500-06   
 Rugó 10.800-500-07   
 Rugófej 10.800-500-08   

 
 



2. számú melléklet 

 
 

Mőszaki diszpozíció 
 
 
 

 

 
- A legyártott alkatrészek, készülékek anyaga, kialakítása mőszaki paraméterei, mőködése az 

eredetileg azonos célra alkalmazott alkatrésszel azonos legyen.  
- A gyártás az érvényes mőszaki dokumentáció alapján történik. Abban az esetben, ha az adott 

alkatrészrıl, illetve készülékrıl megfelelı mőszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre a 
gyártást mintadarab alapján kell elvégezni. 

- Amennyiben a Szállító a mőszaki dokumentációnál, illetve a mintadarabnál bármilyen 
problémát észlel, azt haladéktalanul köteles a Megrendelınek jelezni. 

- Azon alkatrészeknél, ahol a mőszaki dokumentáció nem teljes, a Szállító a szükséges 
adatokat önmaga határozza meg minta és az alkatrész mőködés, közbeni terhelése alapján. A 
pótlólag elkészített mőszaki dokumentációt a Szállítónak az alkatrész elsı átadás-átvételét 
megelızıen min. 7 munkanappal át kell adni a Megrendelınek. Késedelmesen átadott, 
hiányzó, vagy a mőszaki követelményeknek nem megfelelı mőszaki dokumentáció esetén a 
Megrendelı az átvételt megtagadhatja. 

- A legyártott alkatrészeknek, készülékeknek meg kell felelni a vonatkozó magyar 
szabványokban foglaltaknak. 

- Azok az alkatrészek, amelyek a készülék üzeme során villamos ívhatásnak vannak kitéve csak 
azbesztmentes íválló anyagból készülhetnek. A felhasználásra kerülı anyag ívállóságát a 
gyártó által kiadott mőbizonylattal (minıségi bizonyítvánnyal), vagy független tanúsító által 
kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. Hiányzó, vagy nem megfelelı mőbizonylat (minıségi 
bizonyítvány), illetve szakértıi tanúsítvány esetén az átvétel megtagadható. 

- Csak halogénmentes és tőzálló vezetékeket, kábeleket szabad alkalmazni, illetve beszállítani. 
A kábelek, vezetékek mőszaki paramétereit a gyártó által kiadott mőbizonylattal (minıségi 
bizonyítvánnyal) kell igazolni. Hiányzó, vagy nem megfelelı mőbizonylat (minıségi 
bizonyítvány) esetén az átvétel megtagadható. 

- A alkatrészek, készülékek mőködése megbízható, akadásmentes legyen. 
- Minden elıírt dokumentumot magyar nyelven kell átadni, amennyiben a dokumentum 

idegen nyelven készül át kell adni annak hiteles magyar nyelvő fordítását is. 
- Az alkatrészeket, készülékeket oly módon, illetve olyan csomagolásban kell beszállítani, hogy 

a szállítás során azok ne károsodjanak, a csomagolásnak a szállítás és a tárolás alatt a 
szennyezıdésektıl is védenie kell. A levegıs mőködtetéső készülékek beömlı és kiömlı 
nyílásaira megfelelı mechanikus és szennyezıdés elleni védelmét biztosító, jól rögzített 
lezárást kell ellátni. 

- A legyártott alkatrészek, készülékek minden tekintetben legyenek alkalmasak vasúti 
alkalmazásra, károsodás nélkül viseljék el a jármővek üzemébıl, a környezeti behatásokból és 
a jármő üzeme során keletkezı zavarterhelésbıl eredı hatásokat.  

- A legyártott készülékeket, azok mőködését és mőszaki paramétereit nem befolyásoló, 
üzemeltetési körülmények között is legalább hat évig megmaradó és jól olvasható 
adattáblával, vagy jelöléssel kell ellátni. Az adattábla, illetve a jelölés tartalmazza a szállító 
azonosítóját és a beszállítás idıpontját. 

- A Szállítónak a Megrendelı felkérésére lehetıséget kell biztosítani gyártásközi ellenırzésre. 



- A mőszaki követelményektıl való esetleges eltéréshez elızetesen be kell szerezni a 
Megrendelı egyetértı írásos nyilatkozatát. 

 


