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Műszaki követelmények 

 

Általános műszaki követelmények: 

 

� 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. Máshol beépített, felújított javított termék szállítása nem 

elfogadott. 

� Eredeti alkatrész megajánlása esetén az eredeti beszerzési forrás cégszerű 
nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 
cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói azonosító), hogy az 
igénylistában megadott, eredeti alkatrész kerül majd értékesítésre.  

� 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 minőséggel legalább egyenértékű 

műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat, de 

előnyben részesíti az eredeti alkatrészeket. 

Ajánlatkérő az eredeti alkatrész fogalma alatt a gépjárművek és pótkocsijaik, 

valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki 

egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK irányelv 3. cikk (26) bekezdésben 
foglaltak szerint a következőket érti: 
„eredeti részek vagy berendezések”: olyan részek vagy berendezések, amelyeket 

a jármű gyártója által a kérdéses jármű összeszereléséhez szükséges részek vagy 

berendezések gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási 

szabványoknak megfelelően gyártanak. Ez a meghatározás magában foglalja 

azokat a részeket és berendezéseket is, amelyeket ezen részekkel és 

berendezésekkel azonos gyártósoron gyártanak. Amennyiben az ellenkezőjét nem 

bizonyítják, ezek a részek eredeti részeknek vélelmezhetők, ha a rész gyártója 

igazolja, hogy a részek minősége megfelel a kérdéses jármű összeszereléséhez 

használt alkatrészek minőségének, és azokat a jármű gyártójának előírásai és 

gyártási szabványai szerint gyártották; 

� Az egyértelmű beazonosítás érdekében az ajánlatban Ajánlattevőnek meg kell 

adnia a szállítani kívánt termékek pontos típusát, gyártmányát. 

� Helyettesítő termékekre vonatkozó ajánlat esetén Ajánlattevőnek csatolnia kell a 

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

megfelel Ajánlatkérő által a referencia gyártmányjelölésekkel meghatározott 

termékek minőségének. 
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Műszaki követelmények: 

 

� 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, eredeti termék és helyettesítő 

termékek esetében is. 

� A nem eredeti termék esetén az ajánlati árak táblázatában az „helyettesítő” 

megnevezést kell feltüntetni. 

� A leszállított termékekhez szállításkor mellékelni kell az 5/1990. (IV.12) KöHÉM 

rendelet 25.§-a szerint a minőséget tanúsító műbizonylatot, mely tartalmazza a 

beépített alkatrészek műszaki megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot. 

Műbizonylatként elfogadható a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán 

feltüntetett gyártói jel, szabványszám, vagy a termékgyártói alkatrész 

katalógusban szereplő cikkszám, ha a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, 

vagy a gyártó azt első beépítésű alkatrészként is használja, vagy más, hitelt 

érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett használhatónak elismerte. 

 

Teljesítés helye:  

 
       Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelye: 
 BKV Zrt. ATÜI Kelenföldi Divízió              K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55. 
 BKV Zrt. ATÜI Cinkota Divízió   C450 raktár 1165 Budapest, Bökényföldi út 122. 
 BKV Zrt. ATÜI Dél-Pesti Divízió  D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39. 
 BKV Zrt. ATÜI Trolibusz Divízió T100 raktár 1101 Budapest, Pongrác utca 6. 

(áruátvétel helye: 1101. Bp. Zách u. 8.) 

       Nyitva tartás: H – P, 06:00 – 13:30 óra között 
 

Egyéb teljesítési feltételek:  

 

� Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül 

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. 
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� A leszállított pótalkatrészen (ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán), 

időtálló módon, sérüléstől védve fel kell tüntetni a gyártó adatait és a jótállás 

lejáratának időpontját (év/hét). 

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

beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket is a nyertes 

Ajánlattevőnek kell szállítania. 

 

 


