AJÁNLATI FELHÍVÁS
(a továbbiakban: Felhívás)

13 db autóbusz
(a továbbiakban: Járművek)

1. Megvételre kínált Járművek
A BKV Zrt. (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.) mint ajánlatkérő (továbbiakban:
Ajánlatkérő) felajánlja megvételre az alábbi forgalmi állományából kivonásra került
autóbuszokat megtekinthető állapotban. Az Ajánlatkérő a jótállási felelősségét kizárja.
A Járművek átvételével, esetleges rakodásával, szállításával felmerülő költségek minden
esetben az ajánlattevőt (továbbiakban: Ajánlattevő) terhelik.
2. Megtekintési lehetőség
A Járművek megtekinthetők az alábbi időpontban:
Dél-Pest Divízió
2019. október 4-én (péntek) 08:00 és 10:00 óra között,
a lent megadott kapcsolattartó (továbbiakban: Kapcsolattartó) közreműködésével a megjelölt
tárolási helyen. A megtekintés során az érdeklődők személyesen egyeztethetnek a
Kapcsolattartóval, tájékozódhatnak az átvétel körülményeiről, a Jármű állapotáról, adatai
egyezőségéről, esetleges hiányosságairól, hibáiról.
3. Járműadatok, minimális eladási ár (továbbiakban: Minimális eladási ár), tárolási hely,
Kapcsolattartó
Tárolási hely
Kapcsolattartó
Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota

Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus

BKV Zrt. Dél-Pest Divízió, 1194 Budapest, Méta u. 39.
Zsiga András járműkarbantartó üzemvezető, tel: (+36) 70 / 698-0928,
zsigaa@bkv.hu
BPI-519
IKARUS 260
1991.
1991.07.03.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.02.26-ig.
GK81339
2016.07.29.
2604501291
D10UTS1551001289598
671794M
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor többször
felújított, elavult. Sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas,
elavult.
280.000 Ft + 27% áfa

BPI-277
IKARUS 260.06
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Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota

Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év

1989.
1990.01.04.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.02.26-ig.
GR07878
2018.02.27.
2604604989
D10UTS1551001583516
239060P
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor többször
felújított, elavult. Sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas,
elavult.
280.000 Ft + 27% áfa

BPO-254
IKARUS 412.30 A
2001.
2001.05.02.
Forgalomból véglegesen kivonva.
JQ43778
TSB412CIA11HU0035
954231P
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Kormánymű, futómű
kilométer telítettsége magas, elavult.
Motor, váltó nélkül.
290.000 Ft + 27% áfa

GNX-309
IKARUS 260.30 A
1998.
1998.09.01.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.02.26-ig.
HZ44451
2018.08.24.
TRA260V3MW2HU0063
D10UTSLL160604298038
246256L
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor,
sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas, elavult.
280.000 Ft + 27% áfa

GXW-443
IKARUS 260.30 M
1999.
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Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota

Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma

1999.06.28.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.02.26-ig.
HZ44245
2018.08.31.
TRA260V3MX2HU0003
D10UTSLL160604298084
762943P
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor,
sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas, elavult.
280.000 Ft + 27% áfa

BPI-187
IKARUS 280.49
1993.
1993.11.30.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.01.26-ig.
GU65381
2019.03.08.
TRA280V4JP1HU0524
D10UTS1551001884054
291728N
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor többször
felújított, elavult. Sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas,
elavult.
320.000 Ft + 27% áfa

BPO-190
IKARUS 260.46
1991.
1991.07.23.
Forgalomból végleg kivonva.
JT60146
2604607791
830482L
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Kormánymű, futómű
kilométer telítettsége magas, elavult.
Motor, váltó.
250.000 Ft + 27% áfa

BPI-204
IKARUS 260
1992.
1992.08.28.
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Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalomból végleg kivonva.
GG41234
TRA260V3JN1HU0731
106055P
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Kormánymű, futómű
kilométer telítettsége magas, elavult.
Motor, váltó.
250.000 Ft + 27% áfa

GNX-307
IKARUS 260.30 M
1998.
1998.09.01.

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége

Forgalomból végleg kivonva.

Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége

JK72757
-

Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok
Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma

TRA260V3MW2HU0062
583850P
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Kormánymű, futómű
kilométer telítettsége magas, elavult.
Motor, váltó.
250.000 Ft + 27% áfa

GNX-340
IKARUS 260.30 A
1998.
1998.10.09.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.02.26-ig.
HL71311
2018.03.22.
TRA260V3MW2HU0066
D10UTSLL160604298129
778893J
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor,
sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas, elavult.
280.000 Ft + 27% áfa

GNX-341
IKARUS 260.30 A
1998.
1998.10.09.
Forgalomból végleg kivonva.
JC24630
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-

Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok

TRA260V3MW2HU0065
926507N
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Kormánymű, futómű
kilométer telítettsége magas, elavult.
Motor, váltó.
250.000 Ft + 27% áfa

Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége
Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota
Fődarab hiányok

GNX-342
IKARUS 260.30 M
1998.
1998.10.09.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.02.26-ig.
JB27095
2018.09.27.
TRA260V3MW2HU0064
D10UTSLL160604298053
778226J
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor,
sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas, elavult.
280.000 Ft + 27% áfa

Minimálisan ajánlható ár

Forgalmi rendszám
Típus
Gyártási év
Forgalomba helyezés dátuma
Forg. eng. érvényessége
Forgalmi engedély száma
Műszaki vizsga érvényessége

BPO-026
IKARUS 280
1987.
1987.12.27.
Forgalomból ideiglenesen kivonva 2020.01.26-ig.
HD98594
2019.01.16.
28049398787

Alvázszám
Motorszám
Törzskönyv száma
Jármű állapota

Fődarab hiányok

D10UTS1551001988457
340777M
Üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor többször
felújított, elavult. Sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas,
elavult.
320.000 Ft + 27% áfa

Minimálisan ajánlható ár

4. Ajánlat (továbbiakban: Ajánlat) beadása
Az ajánlatkérési eljárás során az informálódás, illetve ajánlatadás magyar nyelven kell, hogy
történjen. Az ajánlati biztosítékot illetve az ajánlatot magyar forintban (HUF) kell utalni,
illetve megfizetni.
Az Ajánlatokat az Ajánlatkérő részére az
ingoertekesites@bkv.hu
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e-mail címre küldött levélben kell megtenni, a következők szerint:
4.1. Ajánlati ár (továbbiakban: Ajánlati ár), nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat),
ajánlati biztosíték (továbbiakban: Ajánlati biztosíték)
Forgalmi rendszámonként
 Ajánlati Ár nettó összeg + áfa formában
 Nyilatkozat forgalmi rendszámonként a vételi szándékról „Megtartás”, vagy
„Bontás” szóhasználattal, (csak az egyik lehet)
Ajánlattevőnek Járművenként 30.000 Ft, azaz harmincezer forint ajánlati biztosítékot
(a továbbiakban: Ajánlati biztosíték) kell fizetnie az Ajánlatkérő Budapest Banknál
vezetett 10102093-01671903-07000004 számú bankszámlájára történő utalással úgy,
hogy az, az ajánlattételi határidő (továbbiakban: Ajánlattételi határidő) lejártáig
jóváírásra kerüljön az Ajánlatkérő bankszámláján.
Az átutalási megbízás közlemény rovatába az alábbi szöveget kell feltüntetni:
„Ajánlattevő neve, ….. db autóbusz Ajánlati biztosítéka”
Az Ajánlatkérő az Ajánlati biztosíték összege után kamatot nem fizet.
4.2. Vevőadatok




Magánszemély esetében:
név, születési hely-, idő, anyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, lakcím,
állampolgárság;
Cég (ideértve az egyéni vállalkozót is) esetében:
cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselő neve;
Magánszemély és cég esetében egyaránt:
e-mail cím, telefonszám, és bankszámlaszám (ahová az Ajánlatadó az Ajánlati
biztosíték visszautalását kéri)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő vevőként az Ajánlatban megadott
személyen vagy gazdasági társaságon, cégen kívül mást nem jelölhet meg.
Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlattevővel köt szerződést, utólagos módosításra nincs
lehetőség.
4.3. Az Ajánlattevő ajánlatában a következő szöveg szerepeltetésével kell, nyilatkozzon
az Ajánlatkérő számára jelen Felhívással kapcsolatban általa megadott, illetve
tudomására jutott személyes adatok kezeléséről:

AZ AJÁNLATBA EZT A SZÖVEGET KELL BEMÁSOLNI!
„Kijelentem, hogy BKV Zrt. honlapján
(https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas adatkezelesrol egyeb ingoertekesites?jid)
szereplő, a BKV Zrt. által kötendő és megkötött ingóértékesítési szerződésekkel
kapcsolatos személyes adatkezelési tájékoztatásban foglaltakat megismertem, illetve
azokat az érdek- és tevékenységi körömben eljáró személyekkel (ide értve különösen a
munkavállalóimat) is ismertettem. Kijelentem, hogy a Felhívással kapcsolatosan
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tudomásomra jutott személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járok el.”
5.

Ajánlattételi határidő: 2019. október 10. 24:00 óra

6.

Az eljárás (továbbiakban: Eljárás) lebonyolítása
6.1. Egy Ajánlattevő nem adhat be ugyanarra a Járműre több érvényes árajánlatot.
Amennyiben mégis több ajánlatot nyújt be, a legmagasabb árat tekintjük
érvényesnek.
6.2. Érvénytelenség
Ajánlatkérő a benyújtott Ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja,
ha az Ajánlat az Ajánlattételi határidő lejáratát követően érkezett,
ha az Ajánlat határidőben beérkezett, de nem, vagy hiányosan tartalmazza a
Felhívásnak megfelelően, Jármű(ven)ként meghatározott nettó + áfa összegű
Ajánlati árat, vagy az Ajánlattevő fent felsorolt adatait,
- ha a Jármű(vek)re adott Ajánlati ár nem éri el a meghatározott Minimális eladási
árat
- ha az Ajánlati biztosíték határidőben nem érkezett be,
- ha a beérkezett Ajánlati biztosíték összege az ajánlatban szereplő Jármű(vek)
darabszáma alapján fizetendő Ajánlati biztosíték összegénél kevesebb,
- ha nem történt „Bontás”, illetve „Megtartás” nyilatkozat
- ha az Ajánlatban jelen Felhívás 4.3. pontjában megadott szöveg (a személyes
adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat) nem szerepel,
- ha az Ajánlat nem magyar nyelven íródott, vagy ha az Ajánlati biztosíték,
megfizetése nem magyar forintban (HUF) történt.
- az olyan Ajánlattevő Ajánlatát, aki a BKV Zrt. által 3 éven belül meghirdetett
értékesítési eljárásban megkötött szerződésben előírt kötelezettségeinek nem
tett eleget,
Az érvénytelen ajánlatot benyújtóknak az ajánlati biztosíték visszautalására legkésőbb
a beadási határidőt követő 10 (tíz) munkanapon belül kerül sor. A késve érkezett
ajánlat, vagy ajánlati biztosíték miatt érvénytelen ajánlatoknál az ajánlati biztosíték
visszautalása a beérkezéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül történik.
-

6.3. Árverseny (a továbbiakban: Árverseny)
Azoknál a járműveknél, amelyekre legalább két érvényes Ajánlat érkezett az Eljárás
kétfordulós. Ezeknél a járműveknél az Eljárás második fordulójában az Ajánlatkérő az
érvényes Ajánlatot benyújtóknak – e-mailben történő értesítés révén - lehetőséget
biztosít a legmagasabb Ajánlati ár, és új Ajánlattételi határidő közlése mellett
második, magasabb Ajánlat tételére. Amennyiben az Ajánlattevő ezzel a lehetőséggel
nem él, akkor az eredeti Ajánlata kerül elbírálásra.
6.4. Azon Jármű(vek) esetében, ahol a legmagasabb Ajánlati ár (bruttó értékben) akár az
első Ajánlat, akár az Árverseny során az 500.000 Ft-ot meghaladja, az Ajánlatkérő az
Eljárást lezárja és a továbbiakban e Járművek nyílt árverés útján kerülnek
értékesítésre, a kapott legmagasabb Ajánlati ár, kikiáltási árként történő
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meghatározásával. Az Ajánlatkérő erről minden érintett Ajánlattevőt e-mail útján
értesít, és egyben felkér az árverésen való részvételre. Ebben az esetben a már
befizetett Ajánlati biztosíték a továbbiakban árverési biztosítékként kezelt.
7.

Az eljárás lezárása
7.1.

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt (a továbbiakban: Nyertes Ajánlattevő)
járművenként határozza meg, értékelési szempont kizárólag az Ajánlati ár. Az a
Nyertes Ajánlattevő, aki érvényes ajánlatában az adott járműre a legmagasabb
Ajánlati árat adta. A Nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő honlapján megjelent, a
Felhívás mellékletében található szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kerül
megkötésre.

7.2.

Árverseny lebonyolítása esetén, amennyiben az Ajánlati árak azonosak, az a Nyertes
Ajánlattevő, aki a járművet „Megtartás” Nyilatkozattal kívánja megvásárolni, illetve
ha nincs ilyen, vagy mindegyik Ajánlattevő azonos Nyilatkozattal vásárolna, akkor az,
akinek a Felhívásra adott Ajánlata korábban érkezett.

7.3.

A nem Nyertes Ajánlattevőknek az Ajánlati biztosíték visszautalása az Ajánlattételi
határidőt, Árverseny esetén az Árversenyben meghatározott Ajánlattételi határidőt
követő 30 (harminc) napon belül történik.

7.4.

Az Ajánlatkérő csak a Nyertes Ajánlattevőknek küld értesítést e-mailben, legkésőbb
az Ajánlattételi határidőt követő 30 (harminc) napon belül.

7.5.

Az értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül a Nyertes Ajánlattevőnek meg kell
erősítenie vételi szándékát az ingoertekesites@bkv.hu e-mail címre küldött
üzenetében, melyhez csatolnia szükséges a Szerződést aláíró személy(ek)
- cégképviselettel rendelkező személy(ek) esetén aláírási címpéldány(uk) egyszerű
másolatát
- cégképviselettel rendelkező személy(ek) által felhatalmazott személy(ek) esetén
közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás(uk)
elektronikus másolatát (a szerződés aláírásakor az eredeti példányok bemutatása
szükséges)

7.6.

Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő az értesítés megküldését követő 5 (öt)
munkanapon belül nem erősíti meg vételi szándékát, illetve nem jelenik meg az
Ajánlatkérő által meghatározott legkésőbbi időpontig a Szerződés aláírására, akkor
ezt az Ajánlatkérő az Ajánlattól való elállásnak minősíti, és ezt követően az
Ajánlatkérő jogosult a követő legmagasabb érvényes Ajánlati árat adó Ajánlattevőt
megkeresni, és felé értékesíteni.

7.7.

Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatától eláll, vagy 7.6. pont szerintiek
bármelyike bekövetkezik, az Ajánlati biztosíték nem jár vissza.

7.8.

A Nyertes Ajánlattevő Ajánlati biztosítéka a szerződéses vételárba beszámításra kerül.
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A Felhívás megjelentetése az Ajánlatkérőre nézve nem keletkeztet értékesítési
kötelezettséget, és az Ajánlatkérő jogosult az Eljárást indokolás nélkül, annak bármely
fázisában eredménytelennek nyilvánítani.
Amennyiben az Ajánlatkérő az Eljárást bármely okból megszünteti, úgy az Ajánlatkérő a
megszüntetés napjától számított 10 (tíz) munkanapon belül az Ajánlattevőknek az általuk
befizetett Ajánlati biztosítékot visszautalja.

BKV Zrt.
Értékesítési Csoport
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