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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Műszaki követelmények: 

• A mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmányjelölések az Ajánlatkérő által 

használt termékeket jelölik a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. 

• Az Ajánlattevőnek a tevékenységekre vonatkozóan rendelkeznie kell javítási 

technológiai utasítással, amelynek olyan mélységűnek kell lennie, hogy annak alapján 

a harmonika szakszerű javítását el lehessen végezni. Ajánlattevőnek ajánlatában 

kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e ilyen technológiai utasítással, 

továbbá Ajánlatkérő kérésére be kell mutatnia azt. 

• Az Ajánlattevő által javított alkatrészeknek meg kell felelnie az Ajánlattevő mindenkor 

érvényes javítási technológia előírásában meghatározott paramétereinek. 

• A javított pótalkatrésznek és annak műszaki, valamint működési paramétereinek 

egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal. 

• A javítás során az alkatrészek eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell 

helyreállítani. 

• A harmonikák közép- és nagyjavításánál az egyes javítási fokozatok során az 

Ajánlattevő által elvégzendő javítási műveletek részletes leírását a csatolt műszaki 

diszpozíció tartalmazza. 

• Javítandó, cserélendő egységek megtekintésére ajánlattevői igény esetén Ajánlatkérő 

helyszíni megtekintést biztosít. 

• A javított harmonikákon foltok (tapaszok) alkalmazása esztétikai okokból nem 

elfogadott. 

• A javított harmonika színe nem térhet el a javításra leadott harmonika színétől. A 

javított résznek szín-azonosnak kell lennie a harmonika többi részének színével. 

• Ajánlattevőnek az igazolásokat cégszerűen aláírt formában, az ajánlattételi határidőt 

megelőző 12 hónapnál nem régebbi keltezéssel ellátva kell benyújtania. 

• Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi 

nem magyar nyelvű dokumentumhoz felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. 

Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítási 

hibákból történő felelősséget az ajánlattevő vállalja. 

Átadás-átvétel: 

• A javított termékek leszállítása a Megrendelő részére az Ajánlattevő feladata. 



  Műszaki leírás 
  BKV Zrt. T-429/16. 

 

3 
 

• Teljesítés helye: 

BKV Zrt. Kelenföldi Divízió K410 raktár Budapest  XI., Hamzsabégi út 55-57. 

BKV Zrt. Óbudai Divízió O430 raktár Budapest III., Pomázi út 15. 

BKV Zrt. Cinkota Divízió C450 raktár Budapest XVI., Bökényföldi út 122.  

BKV Zrt. Dél-Pesti Divízió D460 raktár Budapest XIX., Méta u. 39. 

BKV Zrt. Trolibusz DivízióT100 raktár Budapest X., Pongrácz út 6. (áruátvétel helye: 
Budapest X., Zách u. 8.) 

A raktárak nyitvatartási ideje: Hétfőtől –  csütörtökig 7.00 – 13.00 óra között 
Pénteken: 7.00 – 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: A javított termékhez mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) 

KöHÉM rendelet 25. § szerint a minőségét tanúsító műbizonylatot. 

• Teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: Mennyiségi és minőségi átvétel 

igazolására jogosultak a megjelölt raktárak raktárvezetői vagy az általuk kijelölt 

személyek. 

Egyéb teljesítési feltételek: 

• A javított tételeket Ajánlattevőnek por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett 

csomagolásban kell Ajánlatkérő részére leszállítani. 

• Ajánlattevőnek a javítással érintett terméket a megrendelés kézhezvételétől 

számított 2 munkanapon belül át kell vennie, Ajánlatkérőnek azt Ajánlattevő 

rendelkezésére kell bocsátania. 

• Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére lehetőséget kell biztosítania a szerződéses 

időszakban a javításközi ellenőrzésre. Ehhez minden eszközt és feltételt 

Ajánlattevőnek kell biztosítania. 

Jótállásra vonatkozó feltételek: 

• Jótállás elvárt időtartama: Ajánlattevő köteles a teljesítésre vonatkozóan a raktárból 

való kivételtől számított min. 12 hónap teljes körű jótállást vállalni kilométer 

korlátozás nélkül, valamint a termék esetleges meghibásodásából eredő 

következménykárokat megtéríteni. 

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

alkatrészre újból kezdődik. 
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A termék jótállási időn belüli meghibásodása esetén, jótállás érvényesítésekor, illetve hibás 

teljesítés esetén a termék térítésmentes elszállítása, valamint visszaszállítása az Ajánlatkérő 

részére az Ajánlattevő feladata. 

Függelék: Javítási műveletek: (T-429-16_2.sz. melléklet_műszaki diszpozíció_ Harmonika 

közép és nagyjavítás) 


