
AJÁNLATTEV ŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉR ŐI VÁLASZOK III. 
 

Gumikerekes járm űvek csuklós kapcsolatainak javítása 
(Tenderszám: BKV Zrt. 15/T-72/13.) 

 
 
1. Kérdés : 
Érdeklődünk továbbá volt-e észrevételezés a B rész tételeivel kapcsolatban. 
A 0005613 munkahengerből nincs nagyjavítás, viszont a 0005614-ből kétszer 
szerepel a nagyjavítás sor. 
 
Válasz 
A "Munkahenger jobb- nagyjavítás rajzszáma helyesen 000:5613, tekintve, hogy a 
jobb és baloldaliaknak ugyanaz a rajzszáma. A pontosított ártáblázatot (ajánlati 
dokumentáció 10. sz. melléklet) csatolva megküldjük. 
 
 
2. Kérdés 
IK-280-as PU harmónika javítás: 
Középjavítás: a pályázati kiírásban nem szerepel az alsórész fém alkatrész pótlása. 
Nélküle nem szerelhető a harmónika. 
 

Válasz 
Egyetértünk, a középjavítás 3. pontját az alábbiak szerint kiegészítjük. 
 

3. 
Feszítőkábel, menetes szárak, menetes orsók cseréje újra, alsó fém alkatrészek 
szükség szerinti cseréje újra . 

 
 
3. Kérdés 
Nagyjavítás: 1-es pont. Nem tudtam megnézni egyetlen “ elemcserével “ történt 
javítást sem, mivel ez csak esetleg az alsórész esetében alkalmazható. 
 
Válasz 
Ajánlatkérő nem változtat a kiírás műszaki tartalmán. 
 
 
4. Kérdés 
IK-280-as aluszegélyes harmónika: 
 
Az Önök által küldött termékrajz meg sem közelíti a az alkalmazott termék műszaki 
adatait, ill. annak kiviteli kontsrukcióját. Ez a termék a feladatának ellátására nem 
alkalmas. 
 
Válasz 
Ajánlatkérő ezen aluszegélyes harmonikák javítását kéri. 
 
 
5. Kérdés 
IK 435-ös aluszegélyes harmónika: 
 



Középjavítás: 3-as pont. A harmónika felfogatásának az alábbi részei vannak /ez 
minden harmónikára igaz /: 
- Drótkötél / igény, ill. rajzdokumentáció szerint/ lehet lágy vagy kemény  
- Bowden borító 
- Harmónika szélső elem 
 
Válasz 
- Drótkötél - Ajánlatkérő a 4. pont alatt érti ezen részt. 
- Bowden borító és Harmónika szélső elem - Ajánlatkérő a 3. pont alatt érti ezen 
részeket. 
 
 
6. Kérdés 
IK 435-ös aluszegélyes harmónika: 
5. pont: kimaradt a tépőzár pótlásának az igénye. 
 
Válasz 
Egyetértünk, a középjavítás 5., a nagyjavítás 6. pontját az alábbiak szerint 
kiegészítjük. 
 

5. Sérült szíjak, csatok cseréje újra, tépőzárak cseréje újra  

 

6. Sérült szíjak, csatok cseréje újra, tépőzárak cseréje újra  

 
7. Kérdés 
IK 435-ös aluszegélyes harmónika: 
Nagyjavítás: a közép javítás szerint itt is pontosítás szükséges. Az elhangzott 
felhasználói vélemény alapján ritkán van szükség a szélső elem cseréjére. 
 
 
Válasz 
Ajánlatkérő nem változtat a kiírás műszaki tartalmán. 
 
 
8. Kérdés 
Volvo autóbusz harmónika:  
 

a) Középjavítás: 3. pont. IK-435-ös 3.pontja szerint pontosításra szorul. 
Tapasztalataim szerint itt a drótkötél műanyag csőbe van befűzve, így a 
komplett csere költsége megfontolandó. 

 
b) 6. pont: A termékrajz és a valóságban is “ kurtitott “ kivitelű külső harmónikát 

alkalmaz.  
 

c) Nagyjavítás: 2. és 4. pont. Fentiek szerint pontosítandók. 
 
Válasz 
Ajánlatkérő nem változtat a kiírás műszaki tartalmán. 
 
 
9. Kérdés 
Volvo autóbusz harmónika:  



 
A továbbiakban leírt javítási elvárások továbbra sem értelmezhetőek: 
- mennyezeti harmónika javítási feladatai érthetőek 
- műanyag sapka cseréje érthető 
- a belső “lábazati “ harmónika javítási elvárásait értelmezési probléma miatt nem 
sikerült tisztázni. 
Valószínüen a belső korlátharmónikával kapcsolatban kell javítási feladatokat 
elvégezni, de itt a lábazat számomra nem értelmezhető. 
 

Válasz 
A csatolt képen láthatók a mennyezeti és lábazati harmonika egységek. 
 

 

 
 

10. Kérdés 
Volvo autóbusz harmónika:  
 

- Harmónika alj “ takaróidom “ javítása: Mivel rajz szerint is ez a külső harmánikának 
az önállóan szerelhető része és azt a közép ill. a nagyjavításnál is cserére jelöli akkor 
itt mi a teendő? 
 
Válasz 
Ajánlatkérő, tekintve hogy a közép és nagyjavítás alatt kéri ezen részegység 
cseréjét, ezért törli a harmonika alj külön részben szereplő javítására vonatkozó 
elvárást: 
 
 



Középj.  
Harmonika alj "takaróidom" egység javításának m űveletei 

1. Sérült, meghibásodott részek javítása, pótlása 

          

Nagyj. 
Harmonika alj "takaróidom" egység javításának m űveletei 

1. Takaróidom cseréje újra (komplett csere) 

 

 

11. Kérdés 
Van Hool autóbusz javítás: 
Középjavítás: 3. pont pontosítást igényel a fentiekben leírtaknak megfelelően. 
/valószínű, hogy itt is csőbe van a kötél/ 
Nagyjavítás: 2. pont: Sem a rajzon, sem az eredeti valóságban a harmónikának nincs 
többihez hasonlítható alja. A szemle során láttam utólag felszerelt alj részt, de sem a 
funkcióját sem a felfüggesztés miértségét sem értem /igaz, hogy nem is feladat/ de 
az viszont látható, hogy a belógás miatt csak kimondottan problémát okoz az 
alacsony padló miatt.  
A belső harmónika / lábazati/ egység javítása: Ha ez a korlátharmónikát jelenti, akkor 
érthető. 
 

Válasz 
A csatolt képen láthatók a lábazati harmonika egységek. 
 

 

 



 

12. Kérdés 
Harmónika alj “ takaróidom” egység javítása: az eredeti terméken nincs ilyen 
megnevezésű részegység. 
 
Válasz 
Harmonika alj utólag került felszerelésre, ezért a gyári dokumentációnak nem része. 
Ajánlatkérő törli a harmonika alj javítására vonatkozó külön részként szereplő 
elvárást, helyette a középjavításban szerepelteti. A nagyjavításnak már része volt.  
 

Középj
. 

Harmonika alj "takaróidom" egység javításának m űveletei 

1. Sérült, meghibásodott részek javítása, pótlása 

          

Nagyj.  
Harmonika alj "takaróidom" egység javításának m űveletei 

1. Takaróidom cseréje újra (komplett csere) 

 
 

Középjavítás  

Küls ő harmonika egység javításának m űveletei 

1. Sérült, szakadt, meghibásodott helyek javítása 

2. Meghibásodott harmonika lábak javítása 

3. Első és utolsó sodronytartó elemek komplett cseréje újra 

4. Feszítőkábel, menetes szárak, menetes orsók cseréje újra 

5. Alumínium szegélyek javítása 

6. Alsó, alj rész cseréje újra (komplett alj rész cser e). 

          

Nagyjavítás 

Küls ő harmonika egység javításának m űveletei 

1. Mennyezeti ívek cseréje újra (komplett tetőcsere) 

2. Alsó, alj rész cseréje újra (komplett alj rész cser e) 

3. Sérült, meghibásodott harmonika lábak szükség szerinti 
javítása, cseréje 

4. Első és utolsó sodronytartó elemek komplett cseréje újra 

5. Feszítőkábelek, menetes szárak, menetes orsók cseréje újra 

6. Alumínium szegélyek javítása, szükség szerinti cseréje újra 

 
  



B rész: Hidraulikus munkahengerek kis- és nagyjavít ása  

A B C D E 

Rövid szöveg Rajzszám db/év Egységár 
Összár 

(E=CxD) 

Hidraulikus henger jobb - kisjavítás 
9959666 
VOLVO 7700 44   

Hidraulikus henger jobb - nagyjavítás 
9959666 
VOLVO 7700 42   

Hidraulikus henger bal - kisjavítás 
9959667 
VOLVO 7700 30   

Hidraulikus henger bal - nagyjavítás 
9959667 
VOLVO 7700 30   

Munkahenger jobb - kisjavítás 000:5613 15   

Munkahenger jobb- nagyjavítás 000:5613 4   

Munkahenger bal becsuklásgátlóhoz - kisjavítás 0005614 15   
Munkahenger bal becsuklásgátlóhoz - 
nagyjavítás 0005614 15   

B) rész: Hidraulikus munkahengerek kis- és nagyjaví tása mindösszesen 
(felolvasólapra)  

 
 

 


