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BKV ZRT. 
Budapest  
Akácfa út 15. sz. 
1980 
 
dr Várszegi Katalin osztályvezet ı részére. 
 
Tárgy:   a Kbt 79. § (1) a) szerinti elızetes vitarendezési kérelem 
 
A BKV Zrt. 15/T-20/12 „Gumikerekes tömegközlekedési jármővek légrugóinak 
beszerzése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban Társaságunk a 
nyertesnek kihirdetett VARIENS KFT. ajánlatába betekintési lehetıséget kért. 
A pályázati ajánlatba történı betekintés után az alábbi észrevételt tesszük: 
 
A közúti jármővek mőszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV. 12.) KÖHÉM rendelet 
X. fejezete törvényi úton rendelkezik a pótalkatrészek és tartozékok 
megfelelıségének tanúsításáról. 
A rendelkezés szerint a közúti jármővek rugózással kapcsolatos ( a légrugók is ) 
minısítésre kötelezett termékek. 
A törvény szerint nem kell minısíteni a kötelezett terméket ha az: 
 
- a jármő gyártójától származik 
- a jármő gyártója elsı beépítéső alkatrészként használja. 
 
Minden más esetben a csak a Közlekedési Fıfelügyelet által adott termékre kiállított 
„H” engedéllyel lehet forgalmazni és beépíteni az ilyen alkatrészeket. 
 
A VARIENS KFT. pályázatában szereplı Fabio gyár légrugó termékei a pályázatban 
dokumentált módon egyetlen a pályázat ajánlati árak táblázatában szereplı tétel 
esetében sem felelnek a törvényi elıírásnak.  
 
A becstolt referencia nyilatkozatok sem nyújtanak minıségi garanciát, mert a 
referenciát kiállító Közlekedési Társaságok nem rendelkeznek az Önöknél üzemelı 
VOLVO 7700 és VAN-HOOL autóbusz típusokkal illetve referencia mérésre alkalmas 
darabszámú IKARUS 412 autóbuszokkal. 
 
Az pályázati betekintés folytán megállapítottuk, hogy mivel a kiíró nem szabta 
feltételül a pályáztatásnál a pályázók részére a minısítésre kötelezett alkatrészekre 
vonatkozó elıírásoknak való megfelelést a VARIENS KFT. pályázata megfelel a 
kiírás feltételeinek.   
Mi úgy ítéljük meg, a vonatkozó törvények betartása mindenkire kötelezı függetlenül    
attól, hogy arra felhívják a figyelmet vagy nem. 
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Társaságunk pályázatát a nevezett törvényi elıírások figyelembe vétele mellett 
készítettük el. 
A becsatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a VOLVO és VAN HOOL 
autóbuszokhoz ajánlott légrugó termékeink a jármő gyártójától származnak, az 
IKARUS légrugó termékekre pedig rendelkezünk saját nevünkre kiállított „H” 
engedéllyel, vegyis pályázatunk maradéktalanul megfelel a törvényi elıírásoknak. 
 
Az törvény által elıírt engedélyek megszerzése komoly szellemi és anyagi 
ráfordítással jár, ami megjelenik a termék árában. Jelen pályázatnál mivel gyári és 
engedélyekkel rendelkezı termékkel pályáztunk versenyhátrányba kerültünk és nem 
mi nyertük meg a három éves beszállítás jogát. 
 
A légrugó alkatrész a közlekedés és utas biztonság szempontjából kiemelten 
alkatrész, aminek váratlan meghibásodása mind az utasokra mind a közlekedés más 
résztvevıire a személy- és vagyonbiztonság tekintetében súlyos következményekkel  
járhat.                                                                                                                              
 
A pályázati betekintés kapcsán úgy ítéltük meg, hogy a fentiekre – vonatkozó 
törvények szerint - kötelességünk felhívni a figyelmet. 
 
A pályázati betekintés lehetıségét utólag is köszönjük. 
 
 
 
Debrecen, 2012-12-07 
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                                                                                               Baranya i Sándor 
                                                                                            kereskedel mi vezet ı 
 
 
                                                                
  
 
 


