
Kiegészítı tájékoztatás  BKV Zrt. 15/T-379/11. 

1. sz. melléklet 
 
1. kérdés:  
 
„Az ajánlati dokumentáció 12.6.1. rész ad tájékozta tást részünkre, hogy mi 
alapján képezhet ı a nettó ajánlati összár. 
Kérjük ezt a részt az ajánlati dokumentációban megv izsgálni, mert a honlapról 
letöltött mellékletek nem egyeznek a kiírással, és az elıírt munkafolyamatokra 
semmilyen dokumentációt nem találtunk.” 
 
1. válasz:  
 
Az Ajánlati dokumentáció 12.6.1. pontjában a mellékletek számánál elírás történt. 
 
A nettó ajánlati összárat Ajánlattevınek az Ajánlati dokumentáció 3. számú 
mellékletével összhangban, a Felolvasólap megfelelı sorának kitöltésével kell 
megadnia. 
Az Ajánlati dokumentáció 3. számú mellékletében felsorolt kormánymővekre adott nettó 
ajánlati összár a szerzıdés elsı 12 hónapjára vonatkozóan adja ki – mely összár 
kialakításánál Ajánlattevınek figyelemmel kell lennie a 12. számú mellékletben 
meghatározott mőszaki leírásra - az 1. részszempontra vonatkozó ajánlati árat. A 
szolgáltatás részeként megadott munkafolyamatok összességére ajánlott átalányár (3. 
számú mellékletben kormánymővenként megadott felújítási egységárak [HUF/db]) 
tartalmazza a megjelölt feladatok teljes ellenértékét. 
 
Munkafolyamatok pontosítására vonatkozó kiegészítés: 
A felújításra vonatkozó követelményeinket az Ajánlati dokumentáció részét képezı 
Mőszaki leírás tartalmazza (12. számú melléklet). 

A javítás egyedi hibafelvétel alapján, míg a felújítás a jóváhagyott technológiai 
dokumentáció alapján történik, amelynek olyan mélységőnek kell lennie, hogy annak 
alapján a Csepel kormánymővek szakszerő javítását, felújítását el lehessen végezni. 

Jelen eljárásban Ajánlattevınek a felújításra vonatkozó egységárat kell 
megajánlani . A szerzıdés megkötését követıen azonban Ajánlattevı fenntartja 
magának a jogot, hogy egyedi hibafelvétel alapján maximum a felújítási egységár 
összegéig terjedı egyedi árajánlat alapján (a felújítás mőszaki tartalmától kisebb 
mértékő) javítást rendeljen meg Ajánlattevıtıl. 
Az Ajánlattevı által javított/felújított kormánymőveknek meg kell felelnie az Ajánlattevı 
mindenkor érvényes mőszaki, illetve technológia elıírásában meghatározott 
paramétereinek. 
A szervokormányok kormányfıkarral együtt kerülnek nyertes Ajánlattevı részére 
átadásra. A hibás, sérült kormányfıkart a felújítási technológia szerint kell felújítani, 
vagy újra cserélni. 
 
Felújítás;  
A felújítás során az alkatrészeket gyártómői elıírás, illetve a jóváhagyott „H” jeles 
technológia szerint kell cserélni. 
 
Javítás:  
Egyedi hibafelvétel alapján történik. 
 


