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AJÁNLATI  FELHÍVÁS 

Ajánlatkér ő neve :  
 Budapesti Közlekedési Zártkör űen Működő Részvénytársaság  

Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1072 Budapest, Akácfa u. 15.  
Tel.: 461-6578, Fax: 461-6524 
 

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-335/13. 
 
2.  A beszerzés tárgya és mennyisége: 

Főfékhenger, munkahenger felújítása 
 
A felújításra kerülő alkatrészek részletezését jelen Ajánlati felhívás 2. számú 
melléklete tartalmazza. 

A 2. számú mellékletben szereplő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok 
felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A 
tapasztalati mennyiségek az ajánlatok elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár 
meghatározásához kerültek megadásra. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell 
benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében egységárak 
kerülnek feltüntetésre 
 
A felújítás során elvégzendő feladatok: 

� Munkahengerek szétszerelése, 
� Munkahengerek alkatrészeinek tisztítása, 
� Mechanikus hibák javítása (kopás, berágódás, repedés, hengerfelület sérülése, 

menet sérülése), 
� Tömítések cseréje, 
� Munkahengerek összeszerelése, 
� Tömítettség ellenőrzése. 

 
Eseti hibajavítás: 
Eseti hibajavítások – kisebb hibák esetén, melyek nem igénylik a technológiai 
műveletek mindegyikének elvégzését - tekintetében Ajánlatkérő képviselője telefonon 
tájékoztatja Nyertes Ajánlattevőt a meghibásodásról, akinek a berendezés 
meghibásodásának okát a bejelentést követő 72 órán belül fel kell tárnia. Ezt követően 
nyertes Ajánlattevő 24 órán belül árajánlatot készít Ajánlatkérő részére. Az árajánlat 
elfogadását követően Ajánlatkérő az írásbeli megrendelését (BMR-t) legfeljebb 5 
munkanapon belül megküldi Nyertes Ajánlattevőnek. 

3. A teljesítés helyei: BKV Zrt. alábbi budapesti telephelye: 
 1103 Budapest, Kőér utca 2/C 6. épület 
 

Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig: 8:00 – 13:00 óráig 
      pénteken: 8:00-12:00 óráig 

4. A teljesítés határideje, a szerz ődés hatálya:  
A szerződés megkötésétől 36 hónapig tartó határozott időtartam, az Ajánlatkérő által, 
a konkrét Megrendelésen megadott ütemezésben és mennyiségben. 
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5.  Teljesítés ütemezése: 
A teljesítés ütemezése Ajánlatkérő megrendelései (BMR) alapján történik.  
 

6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 
teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott 
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, átutalással 
történik. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 
7.  Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia km-
üzemidő korlátozás nélkül. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás 
időtartalmáról. 
 
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, hibás teljesítés, illetve a 
teljesítés meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. 

 
A felújított egységek jótállási időszakban történő meghibásodása esetén az 
Ajánlattevő köteles díjmentes javítást vállalni a javítási határidő megjelölésével, amely 
nem lehet több 20 munkanapnál. A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a 
jótállás időtartama a javított egységre újból kezdődik. 
 
Az egység - jótállás érvényesítés esetén - elszállítása, valamint visszaszállítása a 
megrendelő részére az Ajánlattevő feladata. 
 
 

8. Ajánlati ár: 
Az ellenszolgáltatás nettó értékét a 1. sz. melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) 
kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. Az egyes alkatrészekre 
vonatkozó egységárak nettó díját a 2. sz. mellékletben található táblázat kitöltésével 
kérjük megadni.  
 
A nettó egységárnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
összes járulékos munka-, anyag-, kiszállási és egyéb költségeket – ideértve az 
esetleges hatósági engedélyek költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és 
adókat az általános forgalmi adó kivételével.  
 
Ajánlatkérő a nettó díjakat 12 hónapra rögzített árként kéri megadni Az árak a 
szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott 
inflációs ráta 80%-ának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak.  
 
 

9.     Ajánlattev őkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények:  
  

9.1. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: 
Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, 
amennyiben nem rendelkezik  
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1.) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során teljesített legalább 5.000.000,- 
forint hidraulikus fékberendezés és/vagy hidraulikus munkahengerek felújítására 
és/vagy javítására vonatkozó referenciával. 

 
2.) minőségbiztosítási rendszerrel. 

 
9.1.1.Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények  (igazolás módja): 

1.) Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának jelen ajánlati 
felhívás 5. sz. mellékletének megfelelően kell nyilatkoznia arról, hogy rendelkezik 
az előírt referenciával. 

 
2.) Ajánlattevőnek és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának igazolnia kell, 

hogy a szervezetnél működő ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási 
rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált 
szervezettől származó tanúsítvánnyal. 

 
10. Ajánlattev őnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójá nak ajánlatában a 
következ ő dokumentumokat kell benyújtania: 

a) Ajánlattételi nyilatkozat (1. sz. melléklet) 
b) Ártáblázat (2. számú melléklet) 
c) Nyilatkozat az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(k)ról, megjelölve az alvállalkozó(k) által végzendő tevékenységet és a 
közreműködés mértékét (3. sz. melléklet) 

d) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról (4. sz. melléklet) 
e) Referencia nyilatkozat (5. sz. melléklet) 
f) Nyilatkozat a vállalt jótállás időtartamáról, továbbá a teljesítés ütemezéséről        

(6. sz. melléklet) 
g) Nyilatkozat az adózásról és a tényleges tulajdonosról (7. sz. melléklet) 
h) Egyéb nyilatkozat (8. sz. melléklet) 
i) Az alkalmasság körében előírt igazolások 
 

Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő 
tevékenységről, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 

 
11.  Az ajánlat benyújtása:  

Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen 
aláírva, digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell 
feltölteni.  

Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges 
adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a 
kapcsolattartó személy neve, beosztása.  

 
12. Az ajánlatok feltöltésének határideje: 

 
               2014. február 20.  10 óra 00 perc  

13.  Az ajánlatok megtekintésének id őpontja:   
 

   2014. február 20.   10 óra 01 perc  
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Az Ajánlattevők a benyújtott ajánlatokat a feltöltési idő lejárta után az Electool oldalán 
az eljárás címére kattintva a Felolvasólapon megtekinthetik. 

 
14. Az ajánlati kötöttség lejártának id őpontja:  
    Az Ajánlattételi határidő lejártától szerződéskötésig. 
 
15. Hiánypótlás: 

Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű 
hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan 
megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az 
Ajánlattevőket. 

 
16. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

Az Ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.  
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok elbírálása során 
eredménytelennek nyilvánítsa.  
Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket.  

 
17. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tárgyalást, 

árlejtést tarthat. A tárgyalások, árlejtés tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő 
egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt. 

 
18.  Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa.  
 
19.  Helyszíni bejárás / konzultáció: 
 A megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlatkérő lehetőséget ad helyszíni bejárásra 

és konzultációra (időpont: 2014. február 10. 10:00 óra ; helyszín: 1103 Budapest, Kőér 
u. 2/c, 6-os épület; Kapcsolattartó személyek: Katona Bence +36-20-499-8385, 
Németh László +36-20-937-0652) Ajánlatkérő kéri, hogy a bejáráson történő részvételi 
szándékukat írásban jelezze Tisztelt Ajánlattevő a bejárás időpontját megelőzően 2 
munkanappal a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre megküldve az eljárás tárgyának 
és számának megjelölésével. Jelzés hiányában a konzultáció nem kerül megtartásra. 

 
 Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban az 

Electool oldalán (https://electool.com/sourcingtool/) tehető legkésőbb az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt 4 munkanappal, azaz 2014. február 14-én 10 00 óráig.  

 
20.   Eredményhirdetés: 

Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket. 
 

21. Egyéb rendelkezések: 
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásnak megfelelő tartalommal készült 
szerződéstervezetet az eljárás anyagával együtt az Electool oldalán megjelenteti.  
Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a 
szerződéstervezet elfogadásáról vagy ajánlatában jeleznie kell a tárgyalás tartásának 
igényét a szerződéses feltételekkel kapcsolatban. 
  
 
 


