
 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöknek a BKV Zrt. 15/T-376/10 számon, 
„Autóbuszok motorjainak javítása, felújítása” tárgyban indult eljárásban feltett 
kérdésekre adott válaszainkról: 
 
1. kérdés: „A kiírásban a MAN motorok típusmegjelölései valószínőleg hibásak, az ott 
megjelölt sorozatot a gyártó nem gyártott mindeddig. Melyek pontosan a javításra 
kijelölt MAN motortípusok.” 
 
1. válasz: Ajánlatkérı a javításra kerülı MAN motorok típusait az alábbiak szerint 
pontosítja: 

MAN D 2865 LUH 07 Euro 2 
MAN D 0826 LOH 17 Euro 2 
MAN D 2866 LOH 27 Euro 3 

 
2. kérdés: „A kiírás nem tartalmaz információt az elvégzendı szolgáltatásokról a 
konkrét mőszaki tartalmára és egyéb folyamataira nézve: alkatrészlisták, a felújított 
motorokhoz csatolandó dokumentumok, jegyzıkönyvezés folyamata, féktermi 
elıírások, „H” engedélyek megléte, a 6/1990. ill. 5/1990 KÖHÉM rendeletnek való 
megfelelısége a jelentkezınek, illetve az általa végzett felújításnak.” Részvételre 
jelentkezı kéri a fent megjelölt témakörökrıl a tájékoztatást. 
 
2. válasz: Részvételre jelentkezınek az eljárás jelenlegi szakaszában ajánlatot nem 
kell tennie, ezért a felújítás során elvárt mőszaki tartalomra, az alkatrészlistákra, a 
felújított motorokhoz csatolandó dokumentumokra és a jegyzıkönyvvezetésre 
vonatkozó információkat Ajánlatkérı az eljárás következı – ajánlati szakaszában – 
bocsátja rendelkezésre. 
 
Ajánlatkérı a vonatkozón KÖHÉM rendeleteknek való megfelelıség és a szükséges 
„H” engedélyek meglétével kapcsolatban a következı tájékoztatást adja: 
 
Részvételre jelentkezınek részvételre jelentkezése során cégszerően a részvételi 
felhívás VI.3.1. pontja alapján cégszerően aláírtan nyilatkoznia kell arról, hogy 
rendelkezik motorjavításra vonatkozó technológiai vagy javítási utasítással, valamint 
befecskendezı szivattyú és befecskendezı fúvóka felújításához szükséges, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság (NKH) által kiadott “H” minısítı jel használatára vonatkozó 
engedéllyel, aminek egyszerő másolati példányát Ajánlattevı nyertessége esetén 
legkésıbb a szerzıdéskötésig Ajánlatkérı részére rendelkezésre bocsátja. 
 
Kiegészítı tájékoztatásunkkal egyidejőleg értesítjük Részvételre Jelentkezıt, hogy 
Kbt. 107. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a részvételi felhívás módosításra 
kerül. 
  
A részvételi felhívást módosító hirdetmény 2011. május 24-én jelent meg az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2011/S 99-161104 számon. A módosítással az 
eredeti részvételi felhívásban rögzített határidı is módosul, a részvételi jelentkezése 
benyújtásának határideje 2011. június 7. 12 óra 
 
Kérjük, hogy részvételi jelentkezésüket a módosított felhívásnak megfelelıen 
szíveskedjenek megtenni. 



 
 


