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Csúszdarendszer

 Becsérték: 8 920 000 Ft
 Minimálár: 8 920 000 Ft

 Eljárás ügyszáma: 8.Fpk.19
 Az eljárás linkje:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1292308

Pályázat kezdete: 2018. november 23. 08 óra 00 perc
Pályázat vége: 2018. december 10. 12 óra 00 perc

Értékesítő (felszámoló) neve: Modulig Kft
Székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.
Cégjegyzékszáma: 05-09-016783

Adós cég neve: Goldinfo Bt. "f.a."
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Cégjegyzékszáma: 10-06-022625

Helpdesk: ugyfelszolgalat@eer.gov.hu
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LEÍRÁS

A csúszdarendszer 4 csúszdaállást tartalmaz, melyek
különböző formájúak. A csúszdáknak 20,35 méter hossz
szükségeltetik az indító tornyot és az érkező medencét nem
kalkulálva. Szélességre hozzávetőlegesen 18-20 méter a
csúszdák két legtávolabbi pontja közötti különbség. 
Az indítótorony a tervek alapján 5,98 x 9,29 szélességű,
földszint plusz 2 szint szintosztású, 6 méter magas építmény.
A helyszíni szemle során ez az építmény megtalálható volt. Az
acélszerkezetű indítótorony oszlopainak alapozása előre
gyártott vasbeton alaptestekkel és az alaptesteket összefogó
lábazati gerendával történik.

A csúszdák és pályák alapozása az indítótoronyéhoz hasonlóan
kell történjen. 

A csúszdáknak szüksége van folyamatos vízellátásra. A tervek
alapján a csúszdák fogadó medencéje 11,2 x 8 m, mélysége
legalább 1,2 méter kell legyen, ez nincs kialakítva. Az üzembe
helyezés nem történt meg. A kötélpálya tartószerkezete és a
futómacska porlakkozott acélból készül, az ülőke acélbetétes
gumilap.

A siklópálya egy oszlopokkal alátámasztott, hullámvonalú
pálya. A siklópályán a futó visszajutását a kiindulási pozícióba
egy elektromos meghajtással rendelkező végtelenített
drótkötél végzi. 
A csúszdaelemek üvegszálas poliészterből készültek.
Alapanyaga jó minőségű izoftalik poliészter fenyőgyanta, UV
ellenálló neopentil glikollu akril jelkotot és toz binderli
üvegszál. Az üvegszál aránya az elemekben min. 32. %. 

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

Tehermentes nem
Terhek leírása NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága 3301 Eger,
Pf.: 140. végrehajtási jog

JELLEMZŐK

Mennyisége 1 db
Becsérték 8 920 000 Ft

1. TÉTEL
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