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AJÁNLATI  FELHÍVÁS 

 
Ajánlatkérő neve:  

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
1072 Budapest, Akácfa u. 15.  
Telefon/Fax: (+36-1) 322-64-38 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
 

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. VB-312/16. 
 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A beszerzése tárgya TW 6100/6200 típusú villamosok Magyarországra szállítása. 
A beszerzés mennyisége: 1 db + opcionálisan 6 db TW 6100/6200 típusú villamos szállítása 
Hannover-Budapest útvonalon. 
 

 
3. Részajánlattételi lehetőség  

 
Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el. 

 
 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények 
 

Műszaki követelmények (diszpozíció) meghatározása: 

 járműszerelvény ütközők közötti távolsága 27-29 m között (kiviteltől függően);  

 járműszélesség 2400 mm, nyomtáv 1435 mm ±10 mm; 

 jármű/járműszerelvény önsúlya 38.800 kg ± 1500 kg; 

 Az 1 db, illetve opcionálisan 6 db mennyiségben is szerepelhet sérült járműre, valamint 
a járműtestben megfelelően rögzített alkatrészekre vonatkozó szállítási igény, de a 
teljes szállítandó tömeg nem lehet több ~ 40.500 kg-nál. 

 
A beszerzés tárgyával kapcsolatos további részletes műszaki követelményeket a jelen Ajánlati 
felhívás Műszaki diszpozíciója tartalmazza. 

 
 
5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: 

 
 A szerződés hatálya az aláírástól számítva 24 hónap.  
 
Ajánlattevő a szerződés hatályba lépését követően az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a 
lehívások (Megrendelések) szerint köteles teljesíteni. 
 
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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Teljesítési határidő: 
Legkésőbb a Megrendelés kiadásától számított 30 munkanap. 

 
 

6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: 
 

A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján 
történik.  
 
Járművek felvételének helye:  
Am Hohen Ufer 6, 30159 Hannover, Németország 
 
Járművek átadásának helye/ teljesítés helye:  
1106 Bp. Fehér út 1/b. 
 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt 
követően minden késedelmesen eltelt nap után az áfa nélkül számított fuvardíj 1%-a, de 
legfeljebb  15%. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett Megrendelés áfa nélkül 
számított értéke, mértéke a szállítás megtörténtéig terjedő időtartam végéig számított napi 
1%-ával, de legfeljebb 15%-ával megegyező összeg. 
 
Meghiúsulás esetén a kötbér alapja a meghiúsulással érintett Megrendelés nettó értéke, 
mértéke, annak 15%-a. 
 
Ajánlattevőnek a jármű/járműszerelvények szállításának teljes időtartama alatti jótállást kell 
vállalnia. 

 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

 
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés 
teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla 
alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással 
történik.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-ban rögzítettek szerint fizet késedelmi 
kamatot. 
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9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 
 
M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 

rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített, legalább 3 darab 
TW 6100 típusú azonos vagy nagyobb méretű és tömegű járművek szállítására 
vonatkozó referenciával. 

 
Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) 
 
M1: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a felhívás megküldését 

megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referencia 
nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az ellenszolgáltatás 
összege, a teljesítés ideje és helye, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

 
 

10. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 
 

 Megnevezés Melléklet 
a) Ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet 
b) Nyilatkozat a kizáró okokról 2. sz. melléklet 
d) Referencia nyilatkozat 3. sz. melléklet 
e)    Egyéb nyilatkozat 4. sz. melléklet 
f)    Aláírási címpéldány 5. sz. melléklet 

 
Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, 
és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. 

 
 

11. Ajánlati árak:  
 

Az ellenszolgáltatás értékét áfa nélkül, az 1. sz. melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) kitöltésével 
egy jármű szállítására vonatkozóan, euroban kell megadni.  

 
AZ egységárnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos 
gyártási, munka-, anyag-, szállítási, felszerelési és egyéb költségeket – ideértve a fuvarozás, 
tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek /oktatás, betanítás költségeit is – valamint a 
különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó kivételével. 

 
Az egységár magában foglalja továbbá: 
- a jármű/járműszerelvény szakszerű fel-, illetve lepakolását, 
- a jármű/járműszerelvény fuvarozását Hannover- Budapest között, 
- a szállításhoz szükséges minden anyagi és dologi költséget, mind például személyzet, szükség 

esetén járműkíséret, biztosítás, útvonal engedély, 
- a biztosítás terjedjen ki a jármű/járműszerelvény, illetve az utastérben szakszerűen rögzített 

járműtartozékokra is. 
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Ajánlattevőnek az egységáron belül meg kell határoznia az érdekkörén kívül eső elemek (pl: 
biztosítás, járműkíséret, útvonal engedély, stb.) költségeit. 

 
12. Részvételre jelentkezés: 
 
Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát 2017. február 01-
jén 13.00 óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen.   
 
Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval 
rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben.   
 
A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált e-mail címét 
megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool 
tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is 
igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az 
előzőekben meghatározott határidőre. 

 
Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető 
rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 
 
 

13. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 
 
Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2017. február 02-án 10:00-ig 
kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az 
ajánlat benyújtására.  
 
Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, 
digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni.  
 
Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az 
elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-
száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az 
Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról.  
 
 

14. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): 
 

2017. év február hó 06. nap 13 óra 00 perc 
 
 Az ajánlati árak megtekintése: 
 

2017. év február hó 06. nap 13 óra 01 perc 
 
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.electool.hu/
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15. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

 
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat alapján bírálja el. 

 
 

16. Hiánypótlás: 
 

Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási 
lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a 
hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

 
 
17. Az ajánlati kötöttség:  

 
Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az 
eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően ajánlatkérő 
nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, 
azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 

 
 
18. Eredményhirdetés: 

 
Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az ajánlattételi 
határidőt követő 30. napig. Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az 
eredményhirdetés napját elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket.  

 
 
19. Egyéb rendelkezések: 
 
Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a 
szerződéstervezet elfogadásáról. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses 
feltételekről vagy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tárgyalást 
tartson. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.  
 
A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 


