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Mérőműszerek, kilométer adapterek, terhelésérzékelők felújítása 
 
 
Általános műszaki követelmények: 

 
 A tétellistában a gyártmányjelölés az alkatrész jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében az Ajánlatkérő által jelenleg használt terméket jelöli.  

 A felújított pótalkatrészeknek és azok műszaki, valamint működési 

paramétereinek egyenértékűnek kell lenniük a gyártómű által az új termékre 

előírtakkal. 

 A felújítás során az alkatrészek eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell 

helyreállítani. 

 Ajánlattevőnek rendelkeznie kell felújítási technológiával, mely alapján az 

egységek szakszerű javítása/felújítása elvégezhető. 

 A felújításhoz szükséges feltételek rendelkezésre állását az Ajánlattevő az eljárás 

során jogosult személyesen ellenőrizni. 

 Ajánlattevőnek minden átadott egységet fel kell újítania, azok selejtezésére nincs 

lehetőség. 

 
 
A teljesítésre vonatkozó feltételek: 
 

 Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére lehetőséget kell biztosítania a javításközi 

ellenőrzésre. A javításközi ellenőrzéshez minden eszközt és feltételt 

Ajánlattevőnek kell biztosítania. 

 Minden felújított alkatrészhez mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 

25. § szerint a minőségét tanúsító műbizonylatot.  

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

csomagolásban kell leszállítani az Ajánlatkérő részére. 

 A termék elszállítása, valamint visszaszállítása az Ajánlatkérő részére az 

Ajánlattevő feladata és költsége. 

 A teljesítés helyére történő visszaszállítás alkalmával a raktári átvételkor a termék 

mennyiségi és műszaki állapot szempontjából megvizsgálásra kerül. 

 Amennyiben a mennyiségi átvétel és a műszaki állapot szempontjából történő 

megvizsgálás során eltérések mutatkoznak, úgy jegyzőkönyvezett átvétel történik. 
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 Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követően azonnal köteles 

megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért 

ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles 

teljesíteni. 

 A teljesítés vállalási határideje a megrendelés kézhezvételétől számított 5 

munkanap.  

 

A jótállásra vonatkozó feltételek: 
 

 Ajánlattevő köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított 12 hónap 

teljes körű jótállást vállalni, km korlátozás nélkül. 

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

egységre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 

újból kezdődik. 

 A felújított egységeken időtálló módon fel kell tüntetni a felújító adatait és a 

jótállás lejártának időpontját (év/hét). 

 A készülék jótállási időn belüli meghibásodása esetén jótállás érvényesítésekor, 

illetve hibás teljesítés esetén a készülék térítésmentes elszállítása, valamint 

visszaszállítása az Ajánlatkérő részére az Ajánlattevő feladata és költsége. 


