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A.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. Az eljárás  

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a 
továbbiakban: Ajánlatkérı) nyílt eljárás keretében a jelen ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevıktıl. 

 
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó 
rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció 
külön nem tesz utalást. 

 
1.3. Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 

nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevıknek az 
ajánlattételi határidı lejártával egyidejőleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt 
jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérı hozzájárulásával sem lehet módosítani. 

 

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása  

Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja 
a közbeszerzési eljárás tárgyát.   
 

Autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása az alábbi részletezésben: 

I. rész: Rába típusú autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása: 234 
db/24 hónap  

II. rész: ZF típusú autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása: 134 db/24 
hónap  

A tervezett javítási, felújítási mennyiségek a szerzıdés teljes idıszaka alatt -
25%-kal változhatnak. 

A javításokra, felújításokra vonatkozó részletes mőszaki leírást a 12. sz. 
melléklet tartalmazza. 

Szerzıdéses feltételek: 
  

1. Ajánlattevı ajánlatában az ajánlati dokumentáció 2. sz. mellékletének megfelelı 
sorainak kitöltésével cégszerően aláírtan nyilatkoznia kell az általa vállalt 
javítási határidırıl, amely nem lehet több, mint a munkára átvett alkatrész 
átvételi dátumától számított 10 munkanap. 

 
2. A jótállási idı alatt történt meghibásodás esetén a pótalkatrész ki-, és beszerelési 

költségei, továbbá a szállítási költségek is az nyertes Ajánlattevıt terhelik.  
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3. Amennyiben a garanciális javítás a telephelyen nem végezhetı el, akkor a 

fıegység ki-, és beszerelési költségeit – Rába differenciálmővek esetén 114 000 
Ft, ZF differenciálmővek esetén 127 000 Ft – a nyertes Ajánlattevı köteles 
megtéríteni, valamint a szállítási költségek is ıt terhelik. 

 
4. Ajánlattevınek ajánlatában az 1. sz. melléklet megfelelı sorának kitöltésével 

nyilatkoznia kell a vállalt jótállási határid ırıl, amely nem lehet kevesebb, mint 
a javított, felújított alkatrész beépítésétıl számított 12 hónap. Ajánlattevı a 12 
hónapon felül vállalt többlet jótállást bírálati szempontként értékeli az ajánlati 
dokumentáció D) fejezete 12.3. pontja szerint. 

 
5. A felújított / javított egységnek a jótállási idıszakban történı 

meghibásodása esetén az Ajánlatkérı a fıegység meghibásodásának 
bejelentésétıl annak újbóli beépítéséig – a jármő forgalomból történı 
kiesése miatt, amennyiben az más jármővel nem pótolható és ez 
ajánlatkérınek bevétel kiesést jelent – jármővenként napi 80 000 Ft 
kárátalányt is felszámít. 

 
6. Ajánlatkérı az ajánlati dokumentáció 2. sz. mellékletében meghatározott 

tételeken felül kérheti egyéb, a beszerzés tárgyát képezı tételek javítását is. Ez 
esetben a nyertes Ajánlattevıvel kötött szerzıdés ezen tételekkel kiegészül. 

 
7. Kiegészítı szolgáltatás keretében az egyes differenciálmő típusokhoz tartozó 

hajtómőházak cseréjének anyagköltségére vonatkozó egységárat kell megadni. 
Nyertes Ajánlattevı kiegészítı szolgáltatás címén ezen az egységáron felül 
semmilyen más további költséget nem számolhat fel. 

 
 

A teljesítés helyei: A BKV Zrt. budapesti telephelyei: 
 
    BKV Zrt. T100 raktár 1101 Bp. X. Zách u. 8.  – Kıbányai Autóbusz-trolibusz Szolgálat 
    BKV Zrt. K410 raktár 1113 Bp. XI. Hamzsabégi út 55.– Kelenföldi Autóbusz Szolgálat 
    BKV Zrt. O430 raktár 1037 Bp. III. Pomázi út 15.            – Óbudai Autóbusz Szolgálat  
    BKV Zrt. C450 raktár 1165 Bp. XVI. Bökényföldi út 122.– Cinkotai Autóbusz Szolgálat 
    BKV Zrt. D460 raktár 1194 Bp. XIX. Méta u. 39             .– Délpesti Autóbusz Szolgálat 
 

Nyitvatartási idı:  hétfıtıl –  csütörtökig 7,00 – 13,00 óráig 
Pénteken: 7,00 - 12,00 óráig 

 

3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel 

3.1.  Ajánlatkérı elérhetısége: 
 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
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Beszerzési Fıosztály 
1980 Budapest, Akácfa utca 15. 

 Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
 Faxszám:  (+36-1) 461-65-24 

E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 

4. Kiegészítı tájékoztatás 

4.1. Amennyiben az ajánlattevı - a megfelelı ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlati 
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan 
kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban- a kérdéssel 
érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, 
bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az Ajánlatkérı 4.2 
pontban rögzített válaszadási határidejét megelızı 4 nappal korábban (az ajánlattételi 
határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal) megkeresheti az Ajánlatkérıt. 

 
4.2. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb az ajánlattételi 

határidı lejárta elıtt hat nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a 
kérdés ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan 
ajánlattevınek, aki az ajánlati dokumentációt igazoltan átvette, illetve a 
Visszaigazoló adatlapot megküldte. 

 
4.3. Amennyiben Ajánlatkérı a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követıen észleli, 

hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a Kbt-tıl, 
illetıleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 
49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelıírást tartalmaz, kiegészítı 
tájékoztatásban közli az ajánlattevıkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérı által 
pontosan megjelölt eleme, elıírása semmis. 

5. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek 

5.1. Az ajánlattevı köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. 

 
5.2. Ajánlattevı – az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint – az alábbi 

szervezetektıl kaphat megfelelı tájékoztatást:  
 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 

Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Zöldszám: 06/80/204-292 
E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
Internetcím: www.ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Zöldszám: 06/80/204-258 
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E-mail: munkavedelem@mbfh.hu 
Internetcím: www.mbfh.hu 
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B.    AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

6. Az ajánlat formája  

6.1. Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban, összefőzve kell 
benyújtania az ajánlatát, és fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerően, hogy 
"eredeti ajánlat" vagy " ajánlat másolata". Az ajánlatok eredeti példányát zsinórral, 
lapozhatóan össze kell főzni, a csomót matricával a jelentkezés elsı vagy hátsó 
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevı részérıl 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább 
egy része a matricán legyen. Az ajánlatok példányai közötti bármilyen eltérés esetén 
az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat oldalszámozására a jelen ajánlati 
dokumentáció 11.1 pontja irányadó. 

 
6.2. Ha az ajánlat eredeti példánya nincs összefőzve, illetıleg nem a dokumentáció 6.1 

pontja szerinti módon van összefőzve, akkor - ha az érintett ajánlattevı a bontáson 
jelen van - az ajánlatkérı felhívására, az ajánlatkérı által rendelkezésre bocsátott 
anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetőzését, ha nincs jelen, akkor az 
ajánlatkérı két képviselıje az ajánlat eredeti példányát a bontáson a fenti pont szerint 
összefőzi vagy az összetőzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az 
ajánlatkérı jogosult lepecsételni, illetıleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti 
példány nincs megjelölve, egy tetszıleges példányt kell az „eredeti” megjelöléssel 
ellátni és - adott esetben - megfelelıen összefőzni. 

 
6.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy 

tintával kell írni. Az ajánlatban lévı, minden – az ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy 
az alkalmasság igazolásában résztvevı szervezet az általa készített - dokumentumot 
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak.   
 

6.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevı 
által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen 
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell 
ellátniuk. 

 
6.5. Ajánlatkérı kéri, hogy Ajánlattevı a benyújtott ajánlatot elektronikus 

adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a Word és Excel 
formátumban elkészített iratokat szerkeszthetı változatban is. 

 

7. Az ajánlat nyelve 

7.1. Az ajánlat és az annak részét képezı valamennyi dokumentum, továbbá minden, az 
ajánlatkérı és az ajánlattevı között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, 
illetve dokumentum nyelve a magyar. 
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7.2. Az ajánlattevı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi 
nem magyar nyelvő dokumentumhoz nem hiteles magyar nyelvő fordítást kell 
mellékelni. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A 
fordítási hibákból történı felelısséget az ajánlattevı vállalja. 

8. Az ajánlat csomagolása 

8.1. Ajánlattevınek az ajánlat eredeti és másolati példányait külön, vagy egy közös 
borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 

 
8.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal 

ellátni, melybıl egyértelmően kiderül Ajánlatkérı számára, hogy milyen számon, 
melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, 
és mely idıpontig nem bontható fel az ajánlat) 

 
 

Ajánlat a 
„AUTÓBUSZ DIFFERENCIÁLMÚVEK JAVÍTÁSA, 

FELÚJÍTÁSA ”  
tárgyú ajánlati felhívásra. 

Ajánlati felhívás száma: BKV Zrt. .15/T-46./12. 

TILOS FELBONTANI 2012. május 30. 11 óra ELİTT!  
 
 

 
8.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves 
helyre történı továbbításáért. 

 
8.4. Határidıre benyújtott ajánlatnak csak azok minısülnek, amelyek a felhívásban 

meghatározott határidıig az ajánlatkérı által meghatározott irodába eljutnak. 
[Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a 
portán való bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott ajánlatnak 
csak az tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az 
ajánlattételi határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı ajánlat befogadására 
nincs lehetıség; azokat az ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles 
nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához 
hasonlóan – a Kbt. 34. § (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérı köteles 
megırizni, ennek megfelelıen az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetıség. 
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C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

9. Az ajánlat tartalma 

9.1. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban, illetıleg az ajánlati dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérı az ajánlattétel megkönnyítése érdekében 
jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevık 
rendelkezésére. Ajánlattevı ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérı, egyéb 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb is teljesítheti az elıírásokat, amennyiben a 
benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek megfelelnek. 

 
9.2. Az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, 

valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és 
igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 

 
9.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági elıírás forintra történı 

átszámítását Ajánlatkérı végzi. Az átszámítás alapja: 
- a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés 

évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga, 
- referencianyilatkozatban/igazolásban szereplı, árra vonatkozó 

adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves 
átlaga 

10. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlatnak az alábbi sorrendben tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:  
 

(1) Tartalomjegyzék 
(2) Felolvasólap (1. sz. melléklet) 
(3) Ajánlati árak táblázata (2. sz. melléklet) 
(4) Ajánlattételi nyilatkozat (3. sz. melléklet) 
(5) Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl (4. sz. melléklet) 
(6) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok) (5./6. sz. melléklet) 
(7) Nyilatkozat 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti tilalomról 
(8) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás 
(9) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok 

a. Nyilatkozat az árbevételrıl (7. sz. melléklet) 
(10) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok 

a. Referencia igazolás/nyilatkozat (8./9. sz. melléklet) 
b. ISO tanúsítvány rendelkezésre állásának igazolása 

(11) Ajánlattevı nyilatkozata rendelkezésre álló technológiáról, eszközökrıl, 
berendezésekrıl (10. sz. melléklet) 

(12) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 
(13) Közös ajánlatot tevık megállapodása (adott esetben) 
(14) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben) 
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11. A benyújtandó dokumentumok részletezése  

11.1. Tartalomjegyzék 

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı 
dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási 
felhívásban vagy az ajánlatban szereplı nem egyértelmő kijelentésekkel 
kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelmően azonosítható 
legyen. Elegendı a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni. 

 

11.2. Felolvasólap 

A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az 
ajánlathoz csatolni.  

A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre 
jogosult személy nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi 
ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell 
adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, 
akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A 
kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen 
elérhetıség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.  

A felolvasólapon meg kell adni továbbá azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, 
amelyek a bírálati szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek. 

 

11.3. Ajánlattételi nyilatkozat 

Az ajánlattevınek ki kell töltenie, cégszerően alá kell írnia és az ajánlatban be kell 
nyújtania a 3. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot. 

 

11.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl 

Az ajánlatban meg kell jelölni 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevı 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt 
a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak mőködni. 

c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
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pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. 

A fenti adatokat a 4. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevı 
a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni 
kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy 
szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellızését.  

 
11.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek), az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) 
Korm.rendelet 2-10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) 
bekezdésének hatálya alá.  

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) a 5. számú melléklet kitöltésével kell 
nyilatkozni a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében, foglaltakra vonatkozóan. 

Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

Ajánlatkérı kéri 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 2.§  d) és f)  pontja, továbbá a 
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§  (2) bekezdés szerinti elektronikus 
nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására alkalmas, az elıírt 
feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelı nyilvántartások 
ajánlatban történı megjelölését.   

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése Ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a 
szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá esı alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. A 
nyilatkozatot az 6. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevı 
nem vesz alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe 
vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. 

 
11.6. Aláírási címpéldány, meghatalmazás 

 
Az ajánlattevı, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevı más 
szervezet részérıl egyszerő másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre 
jogosult személy(ek)nek az aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, akik az 
ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.  

 
11.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok 
 

Az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételrıl szóló nyilatkozat a 7. 
számú melléklet szerint 
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Az elıírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevık együttesen is 
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel 
meg. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében 
ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet 
kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: 

� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más 
szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevı 
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérı mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérıt a ajánlattevı teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg. 

 

11.8. Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok 
 
 

a. A referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16 § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kell elvégezni: 

 
• Ha a szerzıdést kötı másik fél nem a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-

c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet 
esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján nem minısül ajánlatkérınek, akkor az általa 
adott igazolással vagy attól függıen, hogy kinek a teljesítését 
igazolja a referencia, az ajánlattevı, vagy az alkalmassági 
igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatával. 

 
• Ha a szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 6.§ (1) bekezdésének a)-c) 

pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet 
esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelv alapján ajánlatkérınek minısül, akkor az általa 
kiadott vagy aláírt igazolással. 

 
A fentiek szerinti nyilatkozatot legalább a 8 számú melléklet, vagy az abban 
szereplı adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni. 
A fentiek szerinti igazolást legalább a 9. számú mellékletet képezı mintában 
szereplı adatokat tartalmazó, a szerzıdést kötı másik fél által kiadott vagy aláírt 
igazolás kitöltésével kell teljesíteni. 
 
Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: 

- a teljesítés ideje; 
- a szerzıdéskötı másik fél; 
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége 
- az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló 

más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az 
ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a 
saját részesedését kell feltüntetni); 

- a szolgáltatás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, 
elérhetısége; 

 
A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségőnek kell lennie, 
melybıl az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható. 

 

b. b. ISO tanúsítvány rendelkezésre állását ajánlattevı a a 310/2011 (XII.23.) 
Korm rendelet 15. § (3) bekezdés f) pontja szerint a javító  szervezetnél mőködı 
MSZ EN ISO 9001:2009 vagy ISO 9001:2008 szabvány szerinti minıségbiztosítási 
rendszerének, vagy ezzel egyenértékő, bármely nemzeti rendszerben akkreditált 
szervezettıl származó tanúsítvány egyszerő másolati példányának, vagy a 
minıségbiztosítási rendszer kiépítésére tett intézkedéseinek igazolásának 
cstolásával igazolhatja. Ennek hiányában a részvételi felhívás megküldésének 
napját megelızı legfeljebb 12 hónap során kiadott akkreditált vizsgáló 
intézménytıl származó ellenırzési jelentés másolatának csatolása szükséges. Az 
elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is 
megfelelhetnek. 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében 
ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet 
kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: 
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� ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

� ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy 
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet 
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során. 

 
11. 9. Ajánlattevı a rendelkezésre álló technológiai dokumentációról, eszközökrıl, 

berendezésekrıl, és a javítási munkák megkezdésérıl nyilatkozatát a 10. sz. melléklet 
cégszerő aláírásával teheti meg.  

 
11.10. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 

Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétıl függetlenül.  

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, 
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. 

 
11.11. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevık megállapodását, melynek 
minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés szerinti 
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös 
ajánlattal összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a 
képviselı cég megjelölését és meghatalmazásának körét. 

 

11.12. Üzleti titok körének meghatározása 

Amennyiben ajánlattevı az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy 
adatot közöl, mely üzleti titoknak  minısül, ezt kifejezetten jeleznie kell és az 
üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, mellékletben kell 
szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az 
ajánlattevı megtilthatja. 

Nem minısül, nem minısíthetı üzleti titoknak: 
• a közbeszerzés alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró 

rendelkezése 
• ajánlattevı neve, címe (székhelye, lakóhelye) 
• olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont 

alapján értékelésre kerül 
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• olyan adat, mely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl 
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
Ajánlattevınek a Kbt. 80.§-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az 
üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérı köteles a közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerzıdést honlapján közzétenni. 
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D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

12. A bírálati szempont(ok)  

12.1. Az ajánlatkérı a beérkezı ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az 
összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont alapján bírálja el az alábbiak 
szerint: 

 
 

 
Részszempontok 

Adható pontszám 
(0-10) 

Súlyszám 

a 
Nettó ajánlati összár az 

alapszolgáltatásra (HUF) 
 80 

b 
Nettó ajánlati ár a kiegészítı 

szolgáltatásra (HUF) 
 15 

c 

A felújított egység kötelezıen 
elıírt jótállási idıtartama – 12 
hónap - felett vállalt jótállási 

idı (hónap) (minimum 0, 
maximum 6 hónap) 

 5 

 
 

Az adható pontszám: valamennyi részszempont esetén 0-10 pont 

 Az értékelés során kiosztható pontszámok maximális összege 1000 pont. 

Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont 
súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra 
kerülnek, amely összeg megmutatja az Ajánlattevı által elért összpontszámot.  
 

Az az Ajánlattevı lesz az eljárás nyertese, amelyik összességében a legkedvezıbb 

ajánlatot teszi, azaz az értékelés során a legmagasabb pontszámot éri el. 

 

Ajánlatkérı az egyes részek vonatkozásában az ajánlatokat külön-külön értékeli, és 

részenként külön-külön hirdet nyertes ajánlattevıt 

 
12.2. Az 1. és 2. részszempont tartalma és értékelése 
 
12.2.1. Az 1. részszempont: Nettı ajánlati összár az alapszolgáltatásra 

 
Az egyes differenciálmő típusok alapszolgáltatás körébe tartozó javítására vonatkozó 
nettó javítási egységárát a 2. sz. melléklet megfelelı soraival kell megadni. 

 
Az ajánlati árak táblázatának összesítését (Σdarabszám*egységár) – azaz a bírálati 
szempontként szereplı nettó ajánlati összár alapszolgáltatásra – a Felolvasólap 
megfelelı sorának kitöltésével  is meg kell adni. 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/T-46./12. 

 

16 / 42 oldal 

 
Az ajánlati egységárakat/összárat magyar forintban (HUF) kérjük megadni. 

 
 
Az árnak tartalmaznia kell: 

. 
A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges 
valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, 
segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági 
engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak 
ÁFÁ-t nem tartalmaznak. 
 
Az ajánlatkérı a szerzıdés megkötésétıl számított 12 hónap idıtartamra fix árak 
meghatározását kéri.  
 
Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH 
által kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhatnak.  
 

12.2.2.  A 2. részszempont: Nettó ajánlati ár kiegészítı szolgáltatásra  
 

Kiegészítı szolgáltatás keretében Ajánlattevınek az alapszolgáltatáson felül – 
állapottól függı cserére vonatkozóan –  az egyes differenciálmő típusokhoz tartozó 
hajtómőházak cseréjének anyagköltségére vonatkozó egységárat kell megadni. 
Ajánlattevı ezen az egységáron felül semmilyen más további költséget nem számolhat 
nettó ajánlati egységárának megadásakor.  
 
A nettı ajánlati egységárat a 2. sz. melléklet megfelelı sorainak kitöltésével kell 
megadni. 
Ajánlattevınek a Felolvasó lap megfelelı soraiban az 1 db hajómőház cseréjére 
vonatkozó ajánlati egységárak összesítését is fel kell tüntetni. 
  
Az ajánlati egységárakat és összesítésüket magyar forintban (HUF) kérjük megadni. 
 
Az ajánlatkérı a szerzıdés megkötésétıl számított 12 hónap idıtartamra fix árak 
meghatározását kéri.  
 
Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH által 
kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhatnak.  
 
 

12.2.3. Az 1. és 2. részszempontok értékelési módszere 
 

A bírálati szempontok az értékarányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre az 
alábbiak szerint: 
 
A legkedvezıbb tartalmi elem (legalacsonyabb ajánlati ár) a maximális pontszámot 
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez 
viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 
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Részszempontra adott értékelési pontszám: ×
díjlévıajánlatbanVizsgált

díjyabbLegalacson
10 

 
A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra.  
 

12.3.  A 3. részszempont tartalma és értékelése 
 
Ajánlattevınek ajánlata során, a javításra átvett alkatrész beépítésétıl számított 12 hónap 
teljes körő jótállást kell vállalnia. Ajánlattevı a kötelezıen vállalt jótálláson felül 
többletjótállást is vállalhat, amely nem lehet több, mint 6 hónap. 
 
Ajánlattevınek a Felolvasó lapon a kötelezıen (12 hónapon) felül vállalt jótállási idı 
összegét kell feltüntetnie. 
 

Ajánlatkérı a vállalt jótállás tekintetében az értékelést pontozásos módszerrel végzi az 

alábbiak szerint: 

 
Kötelezı jótállási 
idıtartamon – 12 

hónapon - 
 felül vállalt hónapok 

száma 

Pontszám 

0 0 
2 2 
4 6 
6 10 

 
Ajánlatkérı felhívja Ajánlattevı figyelmét, hogy e részszempontra vonatkozó ajánlata 
megadásakor, csak a táblázatban meghatározott értékek (0, 2, 4, 6 hónap) valamelyikét 
alkalmazhatja. 
Amennyiben Ajánlattevı nem a fenti táblázatnak megfelelıen adja meg a vállalt jótállási 
határidıt, úgy ajánlata érvénytelen. 
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MELLÉKLETEK  
 
 
1. sz. melléklet: 
FELOLVASÓLAP 
 
2. sz. melléklet: 
AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA  
 
3. sz. melléklet: 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT   
 
4. sz. melléklet: 
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCS ÁTÓ 
SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 
 
5. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 
 
6. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 
ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ  
SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN  
 
7. sz. melléklet: 
NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR İL 
 
8. sz. melléklet: 
REFERENCIANYILATKOZAT 
 
9. sz. melléklet: 
REFERENCIA IGAZOLÁS 
 
10. sz. melléklet: 
 
NYILATKOZAT 
 
11. sz. melléklet: 
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 
 
12. sz. melléklet: 
MŐSZAKI LEÍRÁS 
 
13. sz. melléklet: 
SZERZİDÉSTERVEZET 
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1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 

I.  Ajánlattevı adatai: 

a. Neve:.................................................................................................................. 

b. Székhelye:.......................................................................................................... 

c. Cégjegyzékszáma és adószáma: ……………………………………………… 

d. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................ 

e. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet 

i. Neve, titulusa: ....................................................................................... 

ii.  telefonszáma: ........................................................................................ 

iii.  fax: ........................................................................................................ 

iv. e-mail: ................................................................................................... 

II.  Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: 

a. Neve:.................................................................................................................. 

b. Székhelye:.......................................................................................................... 

c. Cégjegyzékszáma és adószáma: ……………………………………………… 

d. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................ 

a. Neve:.................................................................................................................. 

b. Székhelye:.......................................................................................................... 

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................ 

 

III. Bírálati szempontok szerinti adatok az „Autóbusz differenciálmővek javítása, 
felújítás” tárgyú eljárásban:  

I. rész esetén: Rába típusú autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása 

a. Nettó ajánlati összár elsı 12 hónapra alapszolgáltatásra: …………………Ft 

b. Nettó ajánlati ár kiegészítı szolgáltatásra   : …………………Ft 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/T-46./12. 

 

20 / 42 oldal 

c. Felújított egységre vállalt kötelezı jótállási idın – 12 hónap – felüli jótállás 
idıtartama: ………………hónap 

II. rész: ZF típusú autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása: 

d. Nettó ajánlati összár elsı 12 hónapra alapszolgáltatásra: …………………Ft 

e. Nettó ajánlati ár kiegészítı szolgáltatásra: …………………Ft  

f. Felújított egységre vállalt kötelezı jótállási idın – 12 hónap – felüli jótállás 
idıtartama: ………………hónap 

 

…………………..  20..…. év …………..  …… 

 ............................................... 
 Név 



 

2. sz. melléklet 
 

AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály,  
H-1072 Budapest, Akácfa u. 15. 

 
 
I. rész: Rába típusú autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása (alapszolgáltatás) 

S
or

sz
ám

  

Megnevezés 

 

Rajzszám 
Tervezett          

mennyiség  elsı                          
12 hónap  [db] 

Nettó javítási 
egységár    elsı              

12 hónap [Ft/db] 

Nettó javítási ár                 
[Ft/elsı 12 hónap] 

1. 
Hajtómőház kiegyenlítımővel 
összeállítás  45749 2   

2. 
Hajtómőház kiegyenlítımővel 
összeállítás BDI 23.51A-3311-000 2   

3. Hátsó hajtómő és kiegyenlítımő  018.80.3311.000 2   

4. Hajtómőház és kiegyenlítımő 118.52-3311-000 35   

5. 
Hátsó hajtómőház és 
kiegyenlítımő  118.58.3311.000 16   

6. 
Hajtómőház kiegyenlítımővel 
összeállítás 009.50-3311-000 8   
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7. 
Hajtómőház kiegyenlítımő 
összeállítás  318.90-3311-000 40   

8. Kiegyenlítımő összeállítás 005.63-3311-000 12   

Nettó javítási összár elsı 12 hónapra alapszolgáltatásra   
 

 
Vállalt jótállási határidı:…………hónap 
Vállalt javítási határidı 1 db egységre vonatkozóan a munkára átvett alkatrész átvételi dátumától számítottan:………….munkanap* 
 
* (legfeljebb 10 munkanap) 
 
 
 
…………, 20..…év …hó….nap  
 
 ……………………………….. 
 Név 



 

2. sz. melléklet 
 

 
AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály,  
H-1072 Budapest, Akácfa u. 15. 

 
 

Kiegészítı szolgáltatás (hajtómőház cseréje) 

  
Megnevezés 

Csere anyagköltsége                 
[Ft/db] 

I rész Rába típusú hajtómőház   
1. hajtómőház 009.50-3311-011   
2. hajtómőház BDI 23.51A-3311-012   

3. hajtómőház 018.80.3311-012   
4. hajtómőház 018.46.3311-012   
5. hajtómőház 118.58.3311-012   
6. hajtómőház 009.33.3311-012   
7. hajtómőház 018.46.3311-012   
8. hajtómőház 005.71.3311-011   

Összesen (Felolvasó lapon feltüntetendı 
összeg:(Σ1+2+3+4+5+6+7+8):   

 
 
 

…………, 20..…év …hó….nap  
 
 
 ……………………………….. 
 Név 



 

2. sz. melléklet 
 

AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 
Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály,  
H-1072 Budapest, Akácfa u. 15. 
 
II. rész: ZF típusú autóbusz differenciálmővek javítása, felújítása 

S
or

sz
ám

  

Megnevezés 

 

Rajzszám 
Tervezett          

mennyiség  elsı                          
12 hónap [db] 

Nettó javítási egységár    
elsı              12 hónap 

[Ft/db] 

Nettó javítási ár                 
[Ft/elsı 12 hónap]  

1. Kiegyenlítımő teljes  4460.005.262 1     

2. Kiegyenlítımő komplett ZF  4460.091.220 40     

3. Kiegyenlítımő komplett 280.40 típus  4460.091.162 26     

Nettó javítási összár elsı 12 hónapra alapszolgáltatásra   
 

Vállalt jótállási határidı:…………hónap 
Vállalt javítási határidı 1 db egységre vonatkozóan a munkára átvett alkatrész átvételi dátumától számítottan:………….munkanap* 
 
* (legfeljebb 10 munkanap) 
 
…………, 20..…év …hó….nap  
 ……………………………….. 
 Név 



 

2. sz. melléklet 
 

AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály,  
H-1072 Budapest, Akácfa u. 15. 

 
 
 

Kiegészítı szolgáltatás (hajtómőház cseréje/felújítása nem beszerezhetı 
hajtómőház esetén) 

  
Megnevezés 

Csere, felújítás 
anyagköltsége [Ft/db] 

II. rész hajtómőház ZF   
1. hajtómőház 4460.205.220   
2. hajtómőház 4460.291.209   
3. hajtómőház 4460.205.208    

Összesen (Felolvasó lapon feltüntetendı 
összeg): (Σ1+2+3)   

 
 

 
…………, 20..…év …hó….nap  
 
 
 ……………………………….. 
 Név 

 
 

AJÁNLATTEVİNEK AJÁNLATÁBAN CÉGSZERŐEN ALÁÍRTAN  NYILATKOZNIA KELL,  HOGY 
KERESKEDELEMBEN KAPHATÓ ÚJ  HAJTÓMŐHÁZRA TESZ AJÁNLATOT. 
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3. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy 
  

� az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi 
mellékletében, a szerzıdéstervezetben, valamint az ajánlatkérı által esetlegesen 
tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítı tájékoztatásban foglalt 
feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerzıdés 
megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 

� cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény 
szerint: 

• mikrovállalkozás 

• kisvállalkozás 

• középvállalkozás 

• nem tartozik a törvény hatálya alá.* 
 
 
…………, 20..…év …hó….nap  
 
 
 ……………………………….. 
 Név 
* a megfelelı válasz aláhúzandó 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/T-46./12. 

 

27 / 42 oldal 

4. sz. melléklet 
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCS ÁTÓ 

SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 
 

 A szerzıdés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók neve 

és székhelye 

A közbeszerzésnek a 
közremőködésével 
érintett rész(ek) 
megnevezése 

A közbeszerzésnek a 
közremőködésével 

érintett rész(ek) %-os 
aránya 

1.    

2.    

 
 

Kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve és 
székhelye 

Azon alkalmassági minimum 
követelményt (követelményeket), 
melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevı ezen szervezet 
kapacitásaira (is) támaszkodik 
(felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével)  

1.   

2.   

 
 

A közbeszerzésnek azon részei(nek) 
megnevezése, melyek teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem 
haladó mértékben alvállalkozók kerülnek 

igénybe vételre 

A közbeszerzés értékének tíz %-át nem 
meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó neve és címe 
(amennyiben az alkalmassági 

követelményeknek vele együttesen kíván 
megfelelni)  

1.   

2.   

…………, 20..…év ……….. hó …….. nap. 

 ............................................... 
 Név 
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5. sz. melléklet 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a 
közbeszerzésekrıl szóló törvény 56..§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek 
szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki 
 

56. § (1) 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplı személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben 
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok 
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen 
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; 

g)15 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggı bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben két évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási, vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az 
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el, vagy 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély 
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerıre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történı befizetésre 
kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 
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h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel – ideértve bőncselekmény 
bőnszervezetben történı elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hőtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt vagy 
személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény 
elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez 
főzıdı hátrányok alól nem mentesült; 

i) 16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követıen kötött 
szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 
fakadó) két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidın belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett; 

j) az adott eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következı feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletıséggel, mellyel Magyarországnak kettıs adózás elkerülésérıl szóló egyezménye 
van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerzıdéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletısége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplı az 
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 
kell eleget tennie a gazdasági szereplınek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerzıdést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 
minısülne a szerzıdés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tızsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetı. 

56. § (2) 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı az a gazdasági szereplı, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 
fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 
rendelkezı gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelıen 
alkalmazni. 

 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Név 
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6. sz. melléklet 

 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 

ALVÁLLALKOZÓK, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT  MÁS 
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN 

 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 

jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 

§ szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá. 

 

…………, 20..…év …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Név 
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7. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR İL  
 

 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 
 

Év 
Teljes árbevétel 

 (Ft) 
20….  
20….  
20….  

 
 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/T-46./12. 

 

32 / 42 oldal 

 
8. sz. melléklet 

 
 

REFERENCIANYILATKOZAT 
 
 

Teljesítés ideje 
(év) 

Szerzıdést kötı 
másik fél 

megnevezése 

Szolgáltatás 
tárgya,  

 Teljesített 
szolgáltatás 
mennyisége 
(évenkénti 
bontásban) 

A referenciát 
igazoló személy 

neve, 
elérhetısége 

     
     
     
     
 
 

 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
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9. sz. melléklet 
 

REFERENCIA IGAZOLÁS  
(Referenciát adó által töltendı ki!) 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: ..........................................................  

2. A referencia igazolást kiállító személy 

a. neve: .....................................................................................................................  

b. beosztása: .............................................................................................................  

c. elérhetısége: ........................................................................................................  

3. A szolgáltatást teljesítı cég megnevezése: .............................................................................  

4. A teljesítés adatai: 

a. A szolgáltatás tárgya: .........................................................................................................  

b. A teljesítés ideje: ................................................................................................................  

c. A teljesítés helye: ...............................................................................................................  

d. A teljesített mennyiség: ......................................................................................................  

i. évek szerinti bontásban: 

1. 20….: ...........................................................................................  

2. 20….: ...........................................................................................  

3. 20… ..............................................................................................  

 

……………, 20..……. év ………….… hó   …..nap.      

 ............................................... 
 Név 
 (a referenciát kiállító részérıl) 
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10. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy akként nyilatkozom, hogy Ajánlattevıként  
 

• Rendelkezem 2 db differenciálmő egyidejő javítását/ felújítását biztosító 
kapacitással, a teljesítéshez szükséges eszközökkel, célgépekkel, szerelési 
anyagokkal és szakemberekkel, a szolgáltatás tárgyára vonatkozó olyan mélységő 
technológiai vagy javítási utasítással, amely az ajánlati dokumentációban megjelölt 
típusú differenciálmővek szakszerő javítását, felújítását el lehet végezni. 

• A szerzıdés teljesítése során javított / felújított differenciálmővek megfelelnek 
ajánlattevı mindenkor érvényes mőszaki, illetve technológiai elıírásában 
meghatározott paramétereknek. 

• A teljesítést a szerzıdés aláírását követıen azonnal megkezdem és a szerzıdés 
hatálya alatt az abban foglalt feltételekkel és ajánlattétel során megadott mőszaki 
elıírásoknak megfelelıen biztosítom. 

• A teljesítés során egyedi, közös hibafelvétel alapján Ajánlatkérı részére a 
differenciálmővek felújításán túl javítási szolgáltatást is biztosítok, a 
keretszerzıdésben foglalt felújítási egységárat meg nem haladó mértékő áron. 

• A javítás / felújítás során, amennyiben alkatrész cserére kerül sor, minden esetben 
új alkatrészt,, csapágyak  esetében csak a kereskedelemben elıforduló „minıségi” 
vagy a differenciálmővek gyártóinál elsı beszállítói státuszú csapágygyártók (pl. 
SKF, FAG, INA, TIMKEN, stb.) termékeit használom fel. 

• Amennyiben a javítás a telephelyen nem végezhetı el, akkor a fıegység ki-, és 
beszerelési költségeit – Rába differenciálmővek esetén 114 000 Ft, ZF 
differenciálmővek esetén 127 000 Ft – a nyertes Ajánlattevıként Ajánlatkérı 
részére megtérítem, valamint külön szállítási költséget nem számolok fel. 

 

……………….., 2010. …………..hó …………..nap  

  

  

.............................................. 

    Cégszerő aláírás 
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11. sz. melléklet 

 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

az ajánlati dokumentáció letöltésérıl 

 

Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… 
(címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály részére 
történı megküldésével igazolom, hogy a „Autóbusz differenciálmővek javítása, 
felújítása”  (BKV Zrt.15/T-46/12) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati 
dokumentációt az Ajánlatkérı honlapjáról letöltöttük. 

  

Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………… 

Beosztása: ……………………………………………………………………………….. 

Postai címe: ……………………………………………………………………………… 

Telefax:…………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

  

  

……………….., 2010. …………..hó …………..nap  

  

  

.............................................. 

aláírás 
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12. számú melléklet 
 

MŐSZAKI LEÍRÁS 
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13. számú melléklet 
 

Szerzıdéstervezet 
 


