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1. kérdés: 
 
Az Ajánlati Dokumentáció 11.8 pontja valamint a Részvételi Felhívás III.2.3 pontja 
megköveteli, hogy a referencia nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell a 
referenciamunka ellenértékének ("ellenszolgáltatás") összegét. Az Ajánlati 
Dokumentáció 8. sz. és 9. sz. mellékletei azonban erre vonatkozó adatsort egyáltalán 
nem tartalmaznak, kizárólag a teljesített referenciamunka mennyiségét évenkénti 
bontásban követelik meg. Az Ajánlati Dokumentáció/Részvételi Felhívás 
követelményeit kell kielégíteni vagy elegendı a csatolt 8/9 sz. melléklet kitöltése? 
 
1. Válasz: 
 
Ajánlattevınek minden esetben az Ajánlati Felhívásban megadott alkalmassági 
követelményeknek való megfelelıséget kell igazolnia, az ott megadott formai és 
tartalmi követelmények szerint. Ennek alapján kérjük Ajánlattevıt, hogy az Ajánlati 
Dokumentáció 8. illetve 9. mellékletében megadott dokumentummintát az Ajánlati 
Felhívásban meghatározottak alapján az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó 
adattal kiegészítve szíveskedjen benyújtani. 
 
2. Kérdés: 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges M1/M2 feltételek kezdısora szerint "A 
szerzıdés teljesítésére alkalmasnak minısül az ajánlattevı, ha…". Értelmezésünk 
szerint, ha egy ajánlattevı M2 szerint alkalmas, akkor M1 szerinti alkalmassága már 
nem feltétel, vagyis M1 és M2 közül legalább az egyik feltétel  kielégítése a 
mőszaki, szakmai alkalmasság szükséges feltétele. A mőszaki, szakmai alkalmasság 
megítéléséhez szükséges M1, M2 feltételek egyikének  kielégítése elegendı-e az 
alkalmasság megállapításához? 
 
2. Válasz: 
 
Ajánlattevınek az eljárás során az Ajánlatkérı által elıírt valamennyi alkalmassági 
minimumkövetelmény (gazdasági-pénzügyi, mőszaki-szakmai valamint egyéb 
alkalmassági feltételek) és kizáró okok körében meghatározott feltételnek együttesen 
kell megfelelnie. 
 
3. kérdés:  
 
A kiírt pályázat egységes árat kér minden differenciálmő típus felújítására. A felújítási 
árat azonban jelentısen befolyásolja a tányér- és kúpkerék állapota. Ajánlatkérı 
rendelkezésre tud-e egy irányszámot bocsátani arról, hogy mekkora százalékban kell 
cserélni ezeket az alkatrészeket? Vagy lehet-e úgy árajánlatot tenni, hogy a tányér- 
kúpkerék az eredeti marad illetve egy olyat ahol annak cseréje szükséges?  
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3. válasz: 

 
Ajánlatkérı az eljárás során alternatív árajánlatot nem fogad el és az Ajánlati 
Dokumentációban megadott kiíráson nem kíván változtatni. Ajánlatkérıt tehát az 
alapszolgáltatás tekintetében továbbra is egy felújítási egységárra fogad el ajánlatot. 
Kérjük, hogy Ajánlattevık ajánlati áraikat az Ajánlati Dokumentációban 
meghatározott módon, az Ajánlati Dokumentáció 12. sz. mellékletében (Mőszaki 
Leírás) foglaltak figyelembevételével adják meg. Ajánlatkérı üzemeltetési 
tapasztalatai alapján az alapszolgáltatásra vonatkozó ajánlati egységár 
kialakításához következı kiegészítı információval tud szolgálni: a felújításra kerülı 
differenciálmővek döntı többségében szükséges a kúp- és tányérkerék cseréje is. 
 
4. kérdés:  
 
Az Ajánlati Dokumentáció 12. sz. melléklet (Mőszaki leírás) 2. pontja alapján 
„csapágyak esetében csak a kereskedelemben elıforduló „minıségi” vagy a 
differenciálmővek gyártóinál elsı beszállítói státuszú csapágygyártók (pl. SKF, FAG, 
INA, TIMKEN stb.) termékei használhatóak fel.” A fenti kitétel nem határozza meg 
pontosan a csapágyak típusát, így a mőszaki-minıségi megfelelıség megállapítása 
szubjektív. Minıségi igazolást bármely gyártó-forgalmazó tud adni, amely nem jelenti 
feltétlenül az adott felhasználási területen való megfelelıséget. Méretük alapján, akár 
csereszabatosak is lehetnek a csapágyak, azonban a beépítési helytıl és a mőszaki 
igénybevételtıl függıen a minıségi elvárás eltérı lehet. Ennek alapján javasoljuk az 
alábbi pontosítást: csapágyak esetében csak a kereskedelemben elıforduló vagy a 
differenciálmővek gyártóinál elsı beszállítói státuszú csapágygyártók (pl. SKF, FAG, 
INA, TIMKEN stb.) termékei használhatóak fel. 
 
4. válasz: 
 
Ajánlatkérı a Mőszaki leírás 2. pontjában a differenciálmővek felújítása során 
felhasznált csapágyak minıségi-mőszaki megfelelıségének biztosítására határozta 
meg a beépítésre felhasználható csapágygyártókat, illetve az erre irányuló minıségi 
kitételt. Ajánlatkérı az itt meghatározott mőszaki elvárásoktól nem kíván eltekinteni. 
Azonban minıségi megfelelıséget az alábbiak szerint kérjük figyelembe venni: 
Ajánlatkérı elfogadja a Mőszaki leírás 2. pontjában példaként meghatározott 
csapágyártók által gyártott, vagy a megjelölt gyártók által gyártott csapágyakkal 
egyenértékő minıségő, és azonos mőszaki paraméterekkel rendelkezı, a jelen kiírás 
szerinti felhasználási területen alkalmazható csapágyak beépítését is.  
 


