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Műszaki követelmények 

 

Általános műszaki követelmények: 

 

� A beszállításra kerülő termékek a jelenleg azonos célra alkalmazott 

alkatrészekkel megegyező műszaki paraméterekkel és befoglaló és csatlakozó 

méretekkel rendelkezzenek, azok helyére átalakítás, vagy közdarab nélkül 

felszerelhetőek legyenek. 

 

� A leszállított pótalkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek 

egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal, továbbá 

azonosíthatónak kell lenniük a mellékletben – később Ajánlati árak táblázata – 

nyertes Ajánlattevő által megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy 

cikkszámokkal. 

 

� A mellékletben bizonyos tételeknél megadott gyártmány jelölések az Ajánlatkérő 

által jelenleg használt termékeket jelölik a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében.  

� Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minősséggel egyenértékű műszaki 

paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogad ajánlatokat.  

� Helyettesítő termékekre vonatkozó ajánlat esetén az Ajánlattevőnek csatolnia 

kell a helyettesítő gyártmány és típus műszaki paramétereit, amely igazolja, hogy 

az megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott gyártmány minőségének. 

 

 
Műszaki követelmények: 

� A beszerzendő tételekhez mellékelni kell a műbizonylatot, mely tartalmazza a 

beépített alkatrészek műszaki megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot. 

� A beszerzendő pótalkatrészek a csatolt melléklet szerint a járműgyártó vagy a 

termékgyártó rajzszámával, cikkszámával, típusszámával azonosíthatók kell 

legyenek. 

� Ajánlattevőnek a szállítandó tételek termékgyártóját és a termékgyártói 

azonosító számát, rajzszámát fel kell tüntetni az ajánlati árak táblázatában, az 

egyértelmű beazonosíthatóság érdekében. 

 

Teljesítés helye:  

 
Budapest (NUTS kód: HU101, HU102) 
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Hév raktárak: 
 
BKV Zrt. H310 raktár 1164 Bp., Ostoros u. 1. 
BKV Zrt. H320 raktár 2000 Szentendre Vasúti villasor 4. 
BKV Zrt. H370 raktár 1212 Bp., Rákóczi F. u174. 
BKV Zrt. H380 raktár 2300 Ráckeve Kossuth L. u.117. 
 
Metró raktárak: 
 
BKV Zrt. M150  raktár  MFAV                  1142 Bp. Erzsébet Királyné u 8-10 
BKV Zrt. M270  raktár  Metró Kőér u.2b   1103 Bp. Kőér u 2/b 
BKV Zrt. M280  raktár  Metró Fehér u. 1   1106 Bp. Fehér u 1/b 

           
          Villamos raktárak: 
 

BKV Zrt. V130 raktár  1125 Bp. Szilágyi Erzsébet f.14-16 
BKV Zrt. V170 raktár 1045 Bp. Pozsonyi út 1 
BKV Zrt. V180 raktár  1146 Bp. Thököly út 173 
BKV Zrt. V190 raktár  1089 Bp. Baross u 132 
BKV Zrt. V200 raktár  1087 Bp. Törökbecse u 2 
BKV Zrt. V220 raktár  1091 Bp. Üllői út 199 
BKV Zrt. V230 raktár  1097 Bp. Könyves Kálmán krt.7 
BKV Zrt. V260 raktár  1021 Bp. Budakeszi út 9-11 
BKV Zrt. V390 raktár  1116 Bp. Fehérvári út 247 
BKV Zrt. V490 raktár  1115 Bp. Bartók Béla út 133 

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

Egyéb teljesítési feltételek:  

 

� Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő azonnal köteles 

megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért 

ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles 

teljesíteni. 

� Minimális megrendelési mennyiség nincs 

� A termék leszállítása a Megrendelő részére a nyertes Ajánlattevő feladata. 

� A terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett, zárható 

csomagolásban kell leszállítani az Ajánlatkérő részére. 

� Amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a 

beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket is a nyertes 

Ajánlattevőnek kell szállítania. 

 


