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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Volvo gyártmányú autóbuszokhoz műszerek és jeladók beszerzése  

(eljárás száma: BKV Zrt. T-391/16) 

 

Műszaki követelmények: 

 

 Az ajánlati árak táblázatban az egyes tételeknél megadott gyártmányjelölések a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében az Ajánlatkérő által jelenleg 

használt termékeket jelölik. 

 Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel legalább egyenértékű műszaki 

paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat, de előnyben 

részesíti a külön értékelés alá eső gyártók termékeit. 

 Megrendelő a minőséget szem előtt tartva eredeti gyártók termékeinek megajánlását 

preferálja és bírálati szempontként pontozza. 

 A szállítandó termékeknek és azok műszaki, minőségi, valamint működési 

paramétereinek egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre 

előírtakkal. Máshol beépített, felújított, javított termék szállítása nem elfogadott. 

 Ajánlattevőnek az ajánlati árak táblázatban valamennyi termék mellett fel kell 

tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói 

azonosító számát/rajzszámát az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében. 

 A beszerzendő új pótalkatrészeknek a termékgyártó rajzszámával, cikkszámával, 

típusszámával azonosíthatóknak kell lenniük. 

 Az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében az ajánlatban Ajánlattevőnek meg kell 

adnia valamennyi szállítani kívánt termékek pontos típusát, gyártmányát, vagy 

ábráját (rajz vagy fotó). 

 Helyettesítő termékre vonatkozó ajánlat esetén Ajánlattevőnek mellékelnie kell a 

helyettesítő gyártmány és típus műszaki paramétereit, amely igazolja, hogy az 

megfelel Ajánlatkérő által a referencia gyártmányjelölésekkel meghatározott termék 

minőségének.  

 

Teljesítési feltételek: 

 

 Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért 

ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben teljesíteni. 
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 Megrendelések (BMR) kiadásával jogosult Ajánlatkérő a termékek szállítását 

megrendelni. 

 A megrendelés teljesítésének határideje, azaz a teljesítés vállalási határideje a 

megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanap.  

 A termék beszállítása Ajánlatkérő részére Ajánlattevő feladata és költsége. 

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

kell leszállítani Ajánlatkérő részére. 

 A teljesítés helye: 

A BKV Zrt. Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság telephelyei: 

Cinkota Divízió    C450 raktár 1165 Budapest, Bökényföldi út 122. 
Dél-Pesti Divízió  D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39. 
Kelenföldi Divízió  K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55. 
Óbudai Divízió   O430 raktár 1037 Budapest, Pomázi út 15. 
Dél-pesti Divízió  D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39. 
 

 Nyitvatartás:  Hétfő - Csütörtök:  07:00 - 13:00 óra között 
   Péntek:   07:00 - 12:00 óra között 
 

 Mennyiségi átvétel módja: A teljesítés helyére történő szállítás alkalmával a raktári 

átvételkor mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő megvizsgálás. 

 Minőségi átvétel módja: Amennyiben a mennyiségi átvétel és műszaki állapot 

szempontból történő megvizsgálás során eltérések mutatkoznak, úgy 

jegyzőkönyvezett átvétel történik. 

 Ajánlattevőnek a termékekhez szállításkor mellékelnie kell az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM 

rendelet 25. § szerint meghatározott tartalmú, minőséget tanúsító műbizonylatot.  

 Műbizonylatként elfogadható a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett 

gyártói jel vagy az alkatrész katalógusban szereplő cikkszám, ha a pótalkatrész a 

jármű gyártójától származik, vagy a gyártó azt első beépítésű alkatrészként elismeri. 

 A termékekhez szállításkor olyan műbizonylatot kell csatolni, amiből a termékgyártó, 

illetve az első beépítés a rajzszám vagy a típusszám alapján megállapítható.  

 A leszállított termékeken (ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán) nyertes 

Ajánlattevőnek időtálló módon, sérüléstől védve fel kell tüntetnie a gyártó adatait és 

a jótállás lejáratának időpontját (év/hét). 

 A szállítandó tételeken és/vagy csomagolásán feltüntetett jelöléseknek az ajánlati 

árak táblázatban Ajánlattevő által rögzített termékek jelöléseivel, rajzszámával, 

cikkszámával, típusszámával azonosaknak kell lenniük. 
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 Amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a 

beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket is Ajánlattevőnek kell 

szállítania. 

 

Jótállás: 

 

 Nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított 

legalább 12 hónap teljes körű jótállást vállalni km korlátozás nélkül, valamint a 

termék esetleges meghibásodásából eredő következménykárokat Ajánlatkérő részére 

megtéríteni. 

 A termék jótállási időn belüli meghibásodása esetén jótállás érvényesítésekor, illetve 

hibás teljesítés esetén a termék térítésmentes elszállítása, valamint visszaszállítása 

Ajánlatkérő részére Ajánlattevő feladata és költsége. 

 A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a cserélt 

alkatrészre újból kezdődik. 


