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AJÁNLATI  FELHÍVÁS 
 
Ajánlatkérő neve:  

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
Székhely: 1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15.   
Telefon/Fax: 322-64-38 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
 

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-233/18. 
 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A beszerzése tárgya az 1-es számú függelékben megjelölt áruk beszerzése.  
 
Az 1-es számú függelékben szerepelő mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok 
felhasználásával kerültek meghatározásra, úgynevezett tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati 
mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár 
meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen 
tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés 
mellékletében ennek megfelelően az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevőnek az 
előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.  

 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak 
táblázat mellékletében szereplő tételeken felül kérheti egyéb, az eljárás – felhívás szerinti – 
tárgyát képező tételek szállítását is, minta, illetve rajz alapján, tárgytól eltérő új elemre való 
kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a keretszerződés módosítása nélkül a felek külön 
megállapodása alapján rendelhetők meg. 

 
 

3. Részajánlattételi lehetőség  
 
Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el. 

 
 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények 
 

A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki követelményeket a jelen Ajánlati felhívás 1-es számú 
függeléke tartalmazza, valamint az alábbiakban kerül meghatározásra: 

- A mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmányjelölések az Ajánlatkérő által 
jelenleg használt termékeket jelölik a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében. 
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- A szállítandó pótalkatrésznek és műszaki, minőségi, valamint működési paramétereinek 
egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal. Máshol 
beépített, javított, felújított alkatrészek szállítása nem elfogadott! 

- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani 
kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát. 

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén, a menetíró készülék 
szállításakor az érvényes illesztési és hitelesítési jegyzőkönyveket csatolja. 

- Analóg menetíró készüléknek érvényes illesztési jegyzőkönyvvel és hitelesítési 
dokumentummal kell rendelkeznie. 

- Digitális menetíró készüléknek érvényes illesztési jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie. 

- A menetíró készülékekhez szállításkor a gyártó pontosságellenőrzési igazolását és az 
érvényes illesztési és hitelesítési jegyzőkönyveket minden esetben csatolnia kell 

- A megajánlott tételeknek meg kell felelniük a 48/2017. (XII. 20.) számú NFM rendelettel 
módosított 75/2016. (XII. 29.) számú NFM rendeletben meghatározott előírásoknak, 
erről Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor kifejezetten nyilatkoznia kell. 

- Megrendelő a minőséget szem előtt tartva a részegység-gyártói, vagy első beépítésű 
termék megajánlását preferálja, és bírálati szempontként pontozza. 

- Ajánlattevőnek az ajánlati árak táblázatban a tételek mellett fel kell tüntetnie, hogy 
Részegység-gyártói, Első beépítésű vagy Helyettesítő termék kerül megajánlásra. 

- Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként a megajánlott pótalkatrészekre 
vonatkozóan a következő dokumentumokat kell benyújtania. 

a) Részegység-gyártói termék megajánlása esetén 

Részegység-gyártói alkatrész megajánlása esetén a gyártó, illetve jogutódja, vagy 
hivatalos (márka)képviselete cégszerű nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell: cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói 
azonosító), hogy a megajánlott tételek részegység-gyártói termékek. 

A hivatalos (márka)képviselettől származó nyilatkozat esetén az Ajánlattevőnek hitelt 
érdemlő módon alá kell támasztania a gyártó és a nyilatkozatot kiállító hivatalos 
(márka)képviselet közötti kapcsolatot, mely – többek között – megtörténhet a 
következőkkel: 

• a részegység gyártó, illetve jogutódja által kiállított igazolás arról, hogy a 
nyilatkozatot kiállító céget hivatalos (márka)képviseletként elismeri, vagy 

• ha a kapcsolat a részegység-gyártó és a nyilatkozatot kiállító hivatalos 
(márka)képviselete között nyilvánosan megismerhető, például a nyilatkozatot 
kiállító a részegység gyártó honlapján hivatalos (márka)képviselet szerepel, úgy 
annak bemutatásával, vagy 

• a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka)képviseletnek a részegység gyártóval 
való kapcsolatát egyéb objektív módon (pl. a megajánlott termékre vonatkozó 
számla benyújtásával) igazolni tudja. 
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Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott Részegység-gyártói 
terméken, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán a részegység gyártó 
logója/megnevezése szerepelni fog. 

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a megajánlott Részegység-gyártói terméket a 
szerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja. 

b) Első beépítésű termék megajánlása esetén 

Első beépítésű termék megajánlása esetén a gyártó illetve jogutódja, hivatalos 
(márka)képviselete cégszerű nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell: cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói 
azonosító), hogy a megajánlott termékek első beépítésű, vagy a gyártó által annak 
elismert termékek. 

Ajánlattevőnek hitelt érdemlő módon alá kell támasztania a részegységgyártó és a 
nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó közötti kapcsolatot, mely – többek között – 
megtörténhet a következőkkel: 

• a részegységgyártó, illetve jogutódja vagy hivatalos (márka)képviselete által 
kiállított igazolás arról, hogy a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártót hivatalos 
beszállítóként elismeri, vagy 

• ha a kapcsolat a részegységgyártó és a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó 
között nyilvánosan megismerhető, például a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó 
a részegységgyártó honlapján beszállítóként, partnerként szerepel, úgy annak 
bemutatásával, vagy 

• a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártónak a részegységgyártóval való kapcsolatát 
egyéb objektív módon (pl. a megajánlott termékre vonatkozó számla 
benyújtásával) igazolni tudja. 

c) Helyettesítő termék megajánlása esetén 

Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki 
paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (Helyettesítő 
gyártmányú termékek). 

Helyettesítő termék megajánlása esetén ajánlattevőnek tételes bontásban csatolnia 
kell a megajánlott termékre vonatkozóan a műszaki paraméterekkel kiegészített 
ábrát/fotót, vagy a keresztreferencia-számot, amely egyértelműen igazolja, hogy azok 
megfelelnek az Ajánlatkérő által meghatározott gyártmányok minőségének. 

- A beszerzendő pótalkatrész a csatolt melléklet szerint a részegységgyártó vagy a 
termékgyártó rajzszámával, cikkszámával, típusszámával legyen azonosítható. 

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama 
alatt a megajánlott tételt szállítja.  

- Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy nyertessége esetén, amennyiben a megajánlott áruk 
valamelyikének gyártását a gyártó jogszabályváltozás, vagy termékváltás miatt 
véglegesen beszünteti, illetőleg azt önhibáján kívül a továbbiakban szállítani nem képes, 
erről Ajánlatkérőt hitelt érdemlő módon írásban tájékoztatja. Ezzel együtt köteles az 
érintett áru – közbeszerzési eljárásban meghatározott –- műszaki paramétereivel 
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legalább egyenértékű, helyettesítő terméket ajánlani. A helyettesítő termék 
közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki paramétereknek való megfelelőségét 
Ajánlattevőnek kell objektív módon igazolnia, különösen, de nem kizárólagosan a 
helyettesítő termék paramétereinek, műszaki leírásának bemutatásával. Az előírt 
műszaki paramétereknek való megfelelés igazolása nélkül helyettesítő termék 
szállítására nincsen lehetőség. A helyettesítő termék elfogadásáról Ajánlatkérő dönt. 

- A szerződés időtartama alatt a mellékletben szereplő tételeken felül Ajánlatkérő kérheti 
egyéb, a szerződés tárgyát képező tételek szállítását minta, illetve rajz alapján. Ezen 
tételek a szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján rendelhetők 
meg.  

- Ajánlattevőnek a termékhez szállításkor mellékelnie kell az 5/1990. (IV. 2.) KöHÉM 
rendelet 25. § szerinti, minőséget tanúsító műbizonylatot.  

- Műbizonylatként elfogadható a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett 
gyártói jel vagy az alkatrész katalógusban szereplő cikkszám, ha a pótalkatrész a 
részegység gyártójától származik, vagy a részegység-gyártó azt első beépítésű 
alkatrészként elismeri. 

- A termékhez szállításkor olyan műbizonylatot kell csatolni, amiből a termékgyártó, illetve 
az első beépítés a rajzszám vagy a típusszám alapján megállapítható. 

- A terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett, zárható csomagolásban kell 
leszállítani Ajánlatkérő részére. 

- - A termék beszállítása, jótállás érvényesítése esetén elszállítása, valamint 
visszaszállítása a megrendelő részére az Ajánlattevő feladata. 

- - A leszállított terméken (ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán), időtálló 
módon, sérüléstől védve fel kell tüntetni a gyártó adatait és a jótállás lejáratának 
időpontját (év/hét). 

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

 
 A keretszerződés hatálya az aláírástól számítva 36 hónap.  
 
Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások 
(Megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 
 
Teljesítési határidő: 
 
Legkésőbb a Megrendelés kiadásától számított 5. munkanap. 
 

Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell a teljesítési határidőről.  
 

6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: 
 

A teljesítés az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján 
történik. A teljesítés helye a BKV Zrt. telephelyei: 
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BKV Zrt. K410 raktár 1113 Bp. Hamzsabégi út 55. 
BKV Zrt. O430 raktár 1037 Bp. Pomázi út 15. 
BKV Zrt. C450 raktár 1165 Bp. Bökényföldi út 122. 
BKV Zrt. D460 raktár 1194 Bp. Méta utca. 39. 
BKV Zrt. T100 raktár 1101 Bp. Zách utca. 8. 
Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig 8,00 – 13,00 óráig 
pénteken 8,00 – 12,00 óráig 
 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 2%, hibás teljesítés, illetve a teljesítés 
meghiúsulása esetén 30%-os kötbért érvényesíthet. A részletes szabályokat a 
szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy 

- az általa megajánlott részegység gyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok 
csomagolásán a részegység gyártó logója/megnevezése szerepelni fog, 

- az általa megajánlott részegység-gyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama 
alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja, 

- az általa vállalt jótállás időtartalmáról. 
- A terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett, zárható csomagolásban kell 

leszállítani Ajánlatkérő részére. 
- A termék beszállítása, jótállás érvényesítése esetén elszállítása, valamint visszaszállítása 

a megrendelő részére az Ajánlattevő feladata. 
- A leszállított terméken (ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán), időtálló 

módon, sérüléstől védve fel kell tüntetni a gyártó adatait és a jótállás lejáratának 
időpontját (év/hét). 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

 
A szerződés tárgyát képező leszállított áruk 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. 

 
9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 

 
M1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 

rendelkezik az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 72 hónap során 
teljesített, összesen legalább 1175 darab, N2, N3, vagy M3 kategóriájú 
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haszongépjárművekhez tartozó menetíró-készülék, illetve menetírókészülék-
alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával.  
Ajánlatkérő a felhívás megküldését megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 
kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. 

M2. Helyettesítő termékek megajánlása esetén:  
A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha 
rendelkezik a megajánlott helyettesítő alkatrészek gyártójánál működő ISO 9001 vagy 
azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszer-tanúsítvánnyal, vagy 
rendelkezik ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől 
származó érvényes tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítási rendszer kiépítésére tett 
intézkedéseket igazoló iratokkal. 

 
Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) 
 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek)  

 

M1. Ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során végzett 
legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése 
szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat 
kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező 
időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban 
felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia 
nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az 
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen 
megállapítható. Ajánlattevőnek a referencia nyilatkozatokat/igazolásokat cégszerűen 
aláírt formában, az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebbi 
keltezéssel ellátva kell benyújtania. 

 
M2.  Helyettesítő termékek megajánlása esetén:  

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés c) pontja szerint a megajánlott helyettesítő alkatrészek gyártójánál működő 
ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer 
alkalmazását bizonyító érvényes iratainak másolati példányát. Ennek hiányában 
ajánlatkérő elfogadja bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől 
származó érvényes tanúsítvány, vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele 
számított egy évnél nem régebbi, akkreditált vizsgáló intézménytől származó 
ellenőrzési jelentés másolati példányának benyújtását is vagy a minőségbiztosítási 
rendszer kiépítésére tett intézkedéseket igazoló iratokat. A csatolt dokumentumokból 
azok érvényességi idejének is ki kell derülnie. 
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10. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: 
 

 Megnevezés Melléklet 
a) Ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet 
b) Ajánlati árak táblázata 1. sz. függelék 

c) 
Nyilatkozat az Ajánlattevő által a szerződés 
teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról 

2. sz. melléklet 

d) Nyilatkozat a kizáró okokról 3/A. sz. melléklet 
e) Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról 3/B sz. melléklet 
f)   Alkalmasság körében előírt dokumentumok 4. vagy 5. sz. melléklet 
g) Gyártói ISO minősítés (helyettesítő termékek esetén)  
h) Egyéb nyilatkozat 6. sz. melléklet 
i) Aláírási címpéldány/minta  

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. 
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 általános forgalmi adó nélkül számított értékét a 1. számú melléklet 
(Ajánlattételi nyilatkozat) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni.  
 
A részletes egységárakat az 1. számú függelék kitöltésével kell megadni. 
 
Az általános forgalmi adó nélkül számított egységáraknak tartalmaznia kell a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási, felszerelési és egyéb 
költségeket – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek 
költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat az általános forgalmi adó 
kivételével. 

 
 

12. Részvételre jelentkezés: 
 
Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát 2019. június 7-én 
10:00 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 regisztráció akár egy munkanapot is 
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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 2019. június 7-én 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): 
 

2019. június 13. 10:00 óra  
 
 Az ajánlati árak megtekintése: 
 

2019. június 13. 10:01 óra 
 

15. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
 

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban, meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat 
(részenként) a legjobb ár-érték arány szempont alapján értékeli, a következő szempontok és 
súlyszámok alapján: 
 

Értékelési szempont Súlyszám Értékelési módszer 

1. Ajánlati összár ÁFA nélkül (Ft/12 hónap) 80 fordított arányosítás 

2. Megajánlott Részegység gyártói / Első 
beépítésű termékek ajánlati összára ÁFA 
nélkül (Ft/12 hónap) 

20 arányosítás 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 0-10. 
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Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont súlyszámával 
megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek.  
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arány szerint a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. 
 

 
15.1. 1. részszempont: Ajánlati összár ÁFA nélkül (Ft/12 hónap): 

 
Ajánlattevőnek a felolvasólapon ajánlati összárként az ajánlati árak táblázatában (1. sz. 
függelék) megadott tapasztalati mennyiség és a megajánlott ajánlati egységárak szorzataként 
kapott értéket kell feltüntetnie. 
 
Ajánlattevőnek az egyes alkatrészekre vonatkozó ajánlati egységárakat (ÁFA nélkül) kell 
megadni. Az egységáraknak tartalmazniuk kell a szerződésszerű 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. Az egységárak ÁFÁ-t 
nem tartalmaznak. 
 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot minden tételre vonatkozóan kötelező adni, 
ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! 
 
Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak 
meghatározását kéri.  
Az árak a szerződés teljesítése során, 12 hónap elteltét követően legfeljebb a KSH által kiadott 
inflációs rátának megfelelő mértékű áremeléssel módosulhatnak.  
 
A legkedvezőbb tartalmi elem (legalacsonyabb ajánlati ár) a maximális pontszámot kapja, a 
többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi 
képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak: 

 
Az ajánlati árra vonatkozó pontkiosztás módszere fordított arányosítás a Közbeszerzési 
Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában 2016. december 21. megjelent útmutató 1. számú 
melléklet A fejezet 1. ba) alpontban (16. oldal) közzétettek szerint.  
Az ajánlati ár pontozásánál alkalmazott módszer a következő:  

           
P =  A legjobb/A vizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin   
ahol:   
P: a vizsgált ajánlati árra vonatkozó pontszám 
Pmax: az értékelés során adható pontszám felső határa (azaz 10 pont)  
Pmin: az értékelés során adható pontszám alsó határa  (azaz   1 pont)  
Alegjobb: a legalacsonyabb éves ajánlati ár összesen  
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban szereplő éves ajánlati ár összesen   

                 
Az előzőek szerinti pontszám a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegyre kerül 
kerekítésre. 
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15.2. 2. részszempont: Részegység gyártói / Első beépítésű termékek megajánlása  
(Ft/12 hónap)  

 
Amennyiben Ajánlattevő Részegység gyártói és/vagy a részegység gyártó által Első 

beépítésűként elismert terméket ajánl meg, ezt az Ajánlati árak táblázat „I” oszlopában kell 
feltüntetnie. A nem Részegység gyártói vagy Első beépítésű minősítéssel megajánlani kívánt 
termék esetén az ajánlati árak táblázat „I”oszlopában a Helyettesítő termék megnevezést 
kell feltüntetni.  
 
A megajánlott termék besorolásának, illetve minőségének az Ajánlattevő által megadott 
termékgyártói rajzszám és megnevezés alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.  
 
Amennyiben a fentiek értelmében Részegység gyártói / Első beépítésű termék kerül 
megajánlásra, és az Ajánlattevő a szükséges igazolásokat az ajánlati felhívás 
dokumentumaiban meghatározottak szerint benyújtja, úgy Ajánlatkérő az adott tételeket 
Részegység gyártóiként, illetve Első beépítésűként értékeli. A nyilatkozattal nem megfelelően 
igazolt alkatrészeket Ajánlatkérő automatikusan Helyettesítő terméknek minősíti.  
 
A Részegység gyártói / Első beépítésű termékekre vonatkozó pontkiosztás módszere egyenes 
arányosítás a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában 2016. december 21. 
megjelent útmutató 1. számú melléklet A fejezet 1. bb) alpontban (17. oldal) közzétettek 
szerint. 
Az Ajánlattevő által megajánlott Részegység gyártói / Első beépítésű termékek ajánlati 
összára az ajánlati egységárak alapján kalkulált összárhoz viszonyított részarányának 
megfelelő pontszámot kap az alábbiak alapján. 
 

Részegység		
á�ó�	/	���ő	��é�íé�ű	���é���	ö���á��	� !

"#á$���	ö���á�	� !
∗ �10 ( 1! ) 1 

 
Amennyiben az ajánlattevő nem ajánl meg Részegység gyártói vagy Első beépítésű terméket, 
0 pontot kap. 
 
Az adat kiszámítása során 2 tizedes jegyig kell kerekíteni a kerekítés szabályai szerint, azaz ha 
0,001-0,004-re végződik a szám, a kisebbik, ha 0,005 vagy nagyobb az utolsó számjegy, a 
nagyobbik szomszédra kerekítünk. 
(Példa: amennyiben Ajánlattevő által megajánlott termékek összáraként 500 000 forintot 
ajánl meg, melyből a Részegység gyártói / Első beépítésű termékek összára 450 000 forint, a 
képlet alapján 9,1 pontot kap.) 
 
A Részegység gyártói és Első beépítésű termékek összárát az Ajánlati árak táblázat utolsó 
sorában kell összesíteni és ezzel egyezően a Felolvasólap megfelelő rovatába beírni. 
 

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. 
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17. Az ajánlati kötöttség:  
 

Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy vonhatja vissza. Az ajánlattételi 
határidő lejártát követően (ár)tárgyalás vagy árlejtés esetén az ajánlatkérő által meghatározott 
feltételek szerint történhet az ajánlat módosítása. 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 ajánlatok bontását, 
ártárgyalás/árlejtés esetén az árlejtés/ártárgyalás napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az 
ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját indoklás nélkül 
elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket.  

 
19. Egyéb rendelkezések: 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről vagy a benyújtott ajánlatok 
értékelésének eredményétől függően tárgyalást, árlejtést tartson. 
Egy ajánlattevő esetén Ajánlatkérő ártárgyalást tarthat. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat 
meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart.  
A tárgyalás tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi 
érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. 
Az ártárgyalás eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az ajánlattevő köteles az 
ártárgyalást követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton pdf. vagy .jpg formátumban 
a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre vagy a 322-6438-as faxszámra megküldeni.  
 
Ajánlatkérő az ajánlatok benyújtását követően elektronikus árlejtést tart a végleges ajánlati 
árak kialakítása érdekében. Az árlejtés tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg 
tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. 
Az elektronikus árlejtés eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az ajánlattevő 
köteles az elektronikus árlejtést követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton pdf. vagy 
.jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre vagy a 322-6438-as faxszámra 
megküldeni.  
Abban az esetben, ha az ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, Ajánlatkérő 
jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével – akár módosított feltételekkel – újabb 
Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, adott esetben újabb Ajánlattevők bevonásával 
egyidejűleg. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást indoklás nélkül 
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. 

 


