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Tárgy: Araiánlat kérés

Szolnok Aszfalt Kft.

Szolnok
Nagysándor József u. 35/a.
5000"

Tisztelt Cég!
Túrkeve Város önkormányzata (5420, Túrkeve, Petőfi tér 1.) 2020-202t éveben el
kívánja végeztetni, Túrkeve város forgalmi_ rendj ének felülvizsgá|atát.
Kérem, szíveskedjen árajánlatot adni a forgalmi rend felülvizsgálatéra az alábbi szempontok
figyelembe vételével:

1.

Település forgalmi térképénekelkészítése
A forgalmi térképeta loldhivatali alaptérképfelhasználásával kell elkészíteni,
EoV (Egységes országos Vetületi rendszer) hálóban felosztva' szelvénycsatolások
megadásával.
Az elkészült dokumentumot szolgáltatni kell:
- papír alapon M 1 :1000 méretarányban, 1 példanyban;
- digitális, szerkeszthető formátumban (.dwg fajl);
- felhőalapú informatikai rendszeren, melyen keresztül valós időben, mobil
eszközön is hozzáférhető legyen a térkép.A nyilvántartott eszközök
ellenőrzése, illetve a rajtuk végrehajtott beavatkozások dokumentálhatók'
egyedi nyilvántartó lapok vezethetők és nyomathatók legyenek.
Tartalmaznia kell:
- utak, járdák, térburkolatok, kerékpárutak, stb. rajzi megjelenítését;
- forgalomszabályozási eszközöket. (Kresz téhlák, burkolati jelek' jdrzőlttmpák

2.

stb.):

utca' közterület neveket;
egyéb forgalom-technikai szempontból fontos eszközöket.

Település forgalmi rendjének felülvizsgálata

-

Műszaki leírás jellegű dokumentáció' szöveges ismertetéssel, ábrákkal,
fényképekkel.

Tartalmaznia kell:

-

meglévő állapot ismertetését,szakaszonként, utcánként. (OSAP1390 adatlap
adatainak figyelembe vételével);
tervezoi javaslatot, szükségesnek ítéltintézkedések megtételét;

-2egyeztetéSek, tétrgyalások dokumentálását (önkormányzat,
társadalmi szerv ezet, magánszemélyek, egyéb érintettek).
3.

T elep

-

ülés útkezelő i szab á|y zatán ak

elő készítése

rendőrség,

civil

és

:

Műszaki leírás jellegű dokumentáció, szöveges ismertetéssel, ábrákkal,
fényképekkel.

Tartalmaznia kell:

4.

útellenőrzési szabályzatot;

eljárási rendeket (pl.: közterület megbontásával és helyreállításával járó

munkavégzés ek enged éIy ezésére, ell enőrzésére) ;

forgalomszabáIyozási eszközök (KRESZ táblák, jelzőlámpák útburkolati
jelek, stb.) karbantartási és üzemeltetési előírásait);
közutkezelőihozzájárulások

javasolt formáját.

Felhő alapú szo|gá|tatáshoz, adatok, dokum entum ok biztosítása :
Tartalmaznia kell:

-

PDF kiterjesztésű forgalmi térképek,réteg leválogatási lehetőséggel;
felmért eszközök GPS (EoV) koordinátáit (KRESZ táb|tk, gyalogátkelő
helyek, buszmegállók' parkolók stb.) a teljesség igényével;

felmért eszközök

nyilvántartó lapjai Excel formátumban, nyilvántartási

számmal és állapot jellemzőkkel ellátva;

- felmért eszközök állapottögzítő fényképei, megrendelővel egyeztetettmódon;
- javasolt egyedi beavatkozási területek' helyszínek, középpontjának
-

koordinátái, azonositási számmal

;

javasolt beavatkozások szöveges ismertetése, térképimegjelenítéssel, max. 500
karakter nagyságban, azonositási számmal.

Pffit

Túrkeve, 2020.június 9.
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