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AJÁNLATI FELHÍVÁS 
 
Ajánlatkérő neve:  

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

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-270/19. 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 
A BKV Zrt. telephelyein működő üzemanyagkutak karbantartása, javítása, hitelesítése és az 
üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése, illetve üzemanyag tárolók 
hitelesítése. 
 
Az üzemanyagkutak karbantartása, javítása, hitelesítése és az üzemanyagtöltő kutak 
működéséhez szükséges eszközök beszerzése esetében az ajánlati árak táblázatában a 
mennyiségek részben jogszabályi kötelezettségből adódóan, részben a korábbi 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 ezektől 
a tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés 
mellékletében ennek megfelelően az egységárak, illetve javítási rezsióradíj kerül feltüntetésre. 
Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.  
 

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

 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények 
 

A beszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki követelményeket jelen dokumentum 7. számú 
melléklete tartalmazza 

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

 
 A szerződés hatálya az aláírástól számítva 24 hónap.  
 
Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások 
(Megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 
 
 
 
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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Teljesítési határidő: 
 

Eseti javítások tekintetében a hiba bejelentéstől számított hibaelhárítási határidők: 
 

Tankolás teljes leállása esetén – 4 órán belül 
1 db töltőpisztoly üzemképtelensége esetén – 24 órán belül 
Több mint 1 db töltőpisztoly üzemképtelensége esetén – 6 órán belül 
Lefejtő rendszer üzemképtelensége esetén – 12 órán belül 
Lefejtő szintmérő pontatlansága esetén – 24 óra 
 
Ajánlatkérő jogosult rendkívüli üzemzavar esetében azonnali hibaelhárítást kérni, különösen 
20:00 óra és 02:00 óra közötti időszakban történő tankolás teljes leállása esetén. 
 
Egyéb esetekben a szükséges javítást az Ajánlatkérő által elfogadott és írásban megrendelt 
ajánlat alapján Ajánlattevőnek 24 órán belül meg kell kezdenie. Az eseti hibajavítások határideje 
a megrendeléstől számított 4 munkanapnál hosszabb nem lehet. Kivételt képez, ha a Megrendelő 
erről a megrendelésben, vagy külön írásban nyilatkozik. 

 
6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: 

 
A teljesítés az Ajánlatkérő konkrét megrendelései (BMR) alapján történik. A teljesítés helye az 
adott Megrendelésben megjelölt helyszín:  
 
Ajánlattevő köteles olyan telefonszámot megadni, amelyen 0-24 órában fogadja az eseti javítások 
(hibaelhárítás) megrendelését. 
 
Teljesítés helye  
 

BKV Zrt. alábbi budapesti telephelyei: 
 

BKV Zrt. ATÜI Cinkota Divízió 1165 Budapest, Bökényföldi út 122. 

BKV Zrt. ATÜI Dél-pesti Divízió 1194 Budapest, Méta utca 39. 

BKV Zrt. ATÜI Kelenföldi Divízió 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55. 

BKV Zrt. ATÜI Óbuda Divízió 1037 Budapest, Pomázi út 15. 

 

BKV Zrt. ATÜI Trolibusz Divízió 1101 Budapest, Pongrác út 6. 

 (áruátvétel helye: 1101 Budapest, Zách utca 8.) 

 
BKV Zrt. Fehér úti Metró Járműtelep 1106 Budapest, Fehér út 1/c. 
BKV Zrt. Kőér utcai Metró Járműtelep 1104 Budapest, Kőér utca 2/d. 
BKV Zrt. M4 Metró Járműtelep 1119 Budapest, Gyergyótölgyesi utca 2. 

 
M2 metróvonalon 

 

Széll Kálmán tér dízel gépház 
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Deák Ferenc tér dízel gépház 

Keleti pályaudvar dízel gépház 

 

M3 metróvonalon 

 

Pöttyös utca dízel gépház 

Népliget dízel gépház 

Corvin-negyed (Ferenc krt.) dízel gépház 

Deák Ferenc tér dízel gépház 

Arany János utca dízel gépház  

Dózsa György út dízel gépház 

Újpest-Központ dízel gépház 

 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Ajánlatkérő késedelmes és hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért 
érvényesít. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról. 
 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 

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

 
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-ban rögzítettek szerint fizet késedelmi 
kamatot. 
 

 
9. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények 

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

M1. az ajánlattételi határidőt megelőző 72 hónapban üzemanyag ellátó rendszer karbantartására, 
javítására vonatkozóan, összesen legalább 20.000.000 Ft értékű referenciával; 
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M2. a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott veszélyes hulladék közúton 
történő szállítására, valamint gyűjtésére/kereskedelmére/kezelésére vonatkozó érvényes 
engedéllyel. Különös tekintettel az üzemanyag kutak karbantartása során keletkező 
tartályfenék iszapra (Azonosító kód: 05 01 03*), szennyezett dízelolaj maradékra (Azonosító 
kód: 13 07 01*) és a tevékenysége során keletkező olajos felitató anyagokra (Azonosító kód: 
15 02 02*) hulladék fajtánként.  

M3. megfelel a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében részletezett a konkrét 
szolgáltatási tevékenységekre (A tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni 
technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos 
ellenőrző vizsgálatát végző szervezetekre vonatkozó követelmények) vonatkozó feltételeknek. 

 

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

 
M1. ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb 

szolgáltatásait (legalább a teljesítés helye, ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás 
tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e); 

 
M2.  csatolnia kell a veszélyes hulladékok közül a tartályfenék iszapra (Azonosító kód: 05 01 03*),  

szennyezett dízelolaj maradékra (Azonosító kód: 13 07 01*) valamint olajos felitató anyagokra 
(Azonosító kód: 15 02 02*) vonatkozó szállítási és gyűjtési/kereskedelmi/kezelési engedélyek 
másolatát 

 
M3. csatolnia kell a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében részletezett a konkrét 

szolgáltatási tevékenységekre (A tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni 
technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos 
ellenőrző vizsgálatát végző szervezetekre vonatkozó követelmények) vonatkozó feltételeknek 
való megfelelés tanúsító szervezet általi igazolását. 

 
 

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

 Megnevezés Melléklet 

a) Ajánlattételi nyilatkozat  1. sz. melléklet 

b) Nyilatkozat az alvállalkozó(k)ról 2. sz. melléklet 

c) Nyilatkozat a kizáró okokról 3. sz. melléklet 

d) Referencia nyilatkozat / Referenciaigazolás 4. sz. melléklet 

e) Egyéb nyilatkozat 5. sz. melléklet 

f) Ajánlati árak táblázata  6. sz. melléklet 

g) Veszélyes hulladékokra szállítására, 
gyűjtésére/kereskedelmére/kezelésére kiadott engedélyek 
másolata 
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h) A 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
részletezett a konkrét szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó 
feltételeknek való megfelelés tanúsító szervezet általi igazolása 

 

 
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 egységárakat és a javítási rezsióradíjat az ajánlati árak táblázatának (6. sz. melléklet) 
kitöltésével kell megadni. 
 
A nettó 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 2020. augusztus 
03. napján 14:00 óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen.   
 
Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval 
rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben.   
 
A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált e-mail címét 
megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool 
tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is 
igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az 
előzőekben meghatározott határidőre. 

 
Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető 
rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 
 
Azoknak az Ajánlattevőknek, akiket az Ajánlatkérő az Electool rendszeren az Ajánlattételi 
felhívással egy időben az eljárásba meghív, részvételi szándékát nem kell jeleznie. 
 
Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 
 
Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2020. augusztus 23. napján 
14:00-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.  

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
http://www.electool.hu/
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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.  
 
 

13. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: 
 
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) amely egyben 
az ajánlatok bontásának időpontja: 

 
2020.  augusztus hó 05. nap 14 óra 00 perc 

 
15. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 

 
Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb ár bírálati szempont alapján értékeli az alábbiak szerint: 
 

16. Hiánypótlás: 
 

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

 
17. Az ajánlati kötöttség:  

 
Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az Ajánlattevő 
ajánlatát e határidő lejártáig írásban módosíthatja vagy visszavonhatja. 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 
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további fenntartására. Amennyiben Ajánlattevő nem nyilatkozik, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy 
ajánlatát fenntartja. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 

 
18. Eredményhirdetés: 

 
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: 
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről ártárgyalást/árlejtést tartson. 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ajánlatkérő 
ártárgyalást/árlejtést tarhat. 
 
Az esetleges (ár)tárgyalás(ok) tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja 
valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. 
 
Ajánlatkérő az esetleges árlejtést az Electool tendereztető rendszer igénybevételével folytatja le. 
 
Az ártárgyalás/árlejtés eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az ártárgyalás alapján 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő köteles az ártárgyalást követő 2 munkanapon belül 
aláírva elektronikus úton pdf., vagy jpg. és excel formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail 
címre 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. 
 
Az Ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem 
magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. Az ajánlat értelmezési 
szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítási hibákból történő felelősséget az 
ajánlattevő vállalja. 
 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok eredeti 
példányait bemutatásra bekérje. 
  
A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 
 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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1 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
 Beszerzési Főosztály  
 1980 Budapest, Akácfa u. 15.  
  
Az eljárás tárgya:  Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése és az 

üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése valamint 
üzemanyag tárolók hitelesítése 

 
Az eljárás száma: V-270/19. 
 
Ajánlattevő cég adatai 

a. Név: ...................................................................................................................  
b. Székhely:............................................................................................................  
c. Adószám: ……………………………………………………………………. 
d. Cégjegyzékszám: …………………………………………………………… 
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................  
f. E-mail cím: …………………………………………………………………. 
g. Telefonszám: .....................................................................................................  
h. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége (e-mail cím/telefon/fax 

szám): ……………… ...............................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

  
 
Ajánlati ár: 
 

Ajánlati ár összesen (ÁFA nélkül) ……..………….. Ft/24 hónap 
 

  
  

 
Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívásban, a kiegészítő mellékletekben és szerződés tervezetben 
foglalt feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk. 
 
……………………, 2020. év ................... hó ........ nap 
 
 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL 

 

Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
 Beszerzési Főosztály  
 1980 Budapest, Akácfa u. 15.  
 
 
Az eljárás tárgya:  Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése és az 

üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése valamint 
üzemanyag tárolók hitelesítése 

 
Az eljárás száma: V-270/19. 
  
Alulírott ...................................(név) a ………………………………….(cég neve), mint Ajánlattevő nevében 
nyilatkozattételre jogosult személy nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység 
elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: 
 

Sorszám 
Alvállalkozó cég neve, 

székhelye 
Tevékenység 
megnevezése 

Közreműködés mértéke (%) 

1.    

2.    

stb.    

 
 
……………………, 2020. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT1 

(kizáró okok nyilatkozata) 

 

Az eljárás tárgya:  Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése és az 
üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése valamint 
üzemanyag tárolók hitelesítése 

 
Az eljárás száma: V-270/19. 
 
Alulírott  ....................................... , mint a(z)  .................. ….................. (cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z)  
 

…………………………… (cégnév) mint Ajánlattevő 
 

a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- 
(megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt; 

b) Nem függesztette fel tevékenységét;  
c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt; 
d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; 
e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési 

eljárásban; 
f) A BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában, nincs a 

BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, 
tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt 
fenn a BKV Zrt-vel szemben. 

 
Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése 
esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja. 
 
……………………, 2020. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
1 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell meghatározott tényekről, körülményekről, melyek fennállása esetén Ajánlatkérő 

dönthet arról, hogy ajánlattevővel nem kíván szerződést kötni, ezért az ajánlattevő ki van zárva az ajánlattételből. A kizárás 
alapja a szerződésszegés veszélye – egyfelől az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága, illetőleg a megfelelő 
anyagi fedezet hiánya okán, másfelől üzletvitele körében vagy korábbi beszerzési eljárás során elkövetett jogszabálysértő 
magatartása, illetve szerződésszegése. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatoltan írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem esik a kizáró okok hatálya alá. 
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4 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 

REFERENCIANYILATKOZAT 

 
Az eljárás tárgya:  Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése és az 

üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése valamint 
üzemanyag tárolók hitelesítése 

 
 
Az eljárás száma: V-270/19. 

 

Teljesítés 

ideje 

(év,hó,nap) 

Szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése 

A szolgáltatás 

tárgya 

Érték (ÁFA 

nélkül) 

A teljesítés 

az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt 

(igen/nem) 

A referenciát igazoló 

személy neve, 

elérhetősége 

      

      

      

      

 

 

 

 
……………………, 2019. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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4 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 

REFERENCIA IGAZOLÁS 

(REFERENCIÁT ADÓ ÁLTAL TÖLTENDŐ KI!) 

 

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

2. A referencia igazolást kiállító személy 

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

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

c. elérhetősége:  .......................................................................................................  

3. A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:  .............................................................................  

4. A teljesítés adatai: 

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

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

c. Az ellenszolgáltatás ÁFA nélküli összege:  ...........................................................................  

5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

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

……………, 2019. év ………….… hó  …..nap.      

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

 Név(nyomtatott) és cégszerű aláírás 

 (a referenciát kiállító részéről) 
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5 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 

Egyéb nyilatkozat 

Az eljárás tárgya:  Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése és az 
üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése valamint 
üzemanyag tárolók hitelesítése 

 
Az eljárás száma: V-270/19. 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult 
személy nyilatkozom, hogy 
 

 az Ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződés tervezetben, 
valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, 
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, 
a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk az Ajánlattételi nyilatkozatban 
megadott ellenszolgáltatás ellenében, 

 a szerződés megkötést követően azonnal készek vagyunk teljesíteni,  
 a vállalt jótállás a munkák átvételétől számított legkevesebb 12 hónap, 
 rendelkezem olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) meghatározott, az adott tevékenység végzéshez szükséges 
szaktanfolyami végzettséggel, 

 rendelkezem a Rendelet 2. mellékletben meghatározott személyi, tárgyi és eljárási, 
technológiai feltételekkel 

 képes vagyok a hibabejelentéstől számított hibaelhárítási határidőket tartani, ideértve a 
rendkívüli helyzetekben felmerülő tankolás teljes leállásának esetét is, 

 legkésőbb a szerződés teljesítésének megkezdéséig, a teljesítésben résztvevő 
szakembereink a Megrendelő által térítésmentesen biztosított munkavédelmi oktatáson 
részt vesznek 

 az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található 
személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismertem és azt a 
szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóimmal, illetve az érdek- és 
tevékenységi körömben azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertettem 

 nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán társaságunk 
 

adatfeldolgozónak minősül / nem minősül adatfeldolgozónak6 
 
 
 
……………………, 2019. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
                                                 
6 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával) 
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7 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 
Műszaki leírás 

Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése 
 

 
Az eljárás tárgya:  Üzemanyag töltő kutak karbantartása javítása, hitelesítése és az 

üzemanyagtöltő kutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése valamint 
üzemanyag tárolók hitelesítése  

 
Az eljárás száma: V-270/19. 
 
 
Ajánlattevőnek az itt meghatározott műszaki követelmények figyelembevételével az ajánlati árak 
táblázatában a szerződéses időszakra vonatkozóan kell javítási rezsióradíját, a felülvizsgálati –
valamint karbantartási egységárait továbbá a tankoló kártyák beszerzési árait megajánlania. A 
rezsióradíjnak tartalmaznia kell a tevékenység elvégzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi 
költséget, különösen a kiszállási díjat és a kilométerdíjat, a javítási terv elkészítésének díját, az eseti 
javításokra vonatkozó árajánlat elkészítését. Az eseti javítások rezsióradíja nem tartalmaz 
anyagköltséget. 

 
A szolgáltatás tárgya: 
 
A BKV Zrt  telephelyein található üzemanyag ellátó rendszereinek karbantartására, eseti javítására, 
időszakos ellenőrző vizsgálataira valamint eszköz hitelesítéseire terjed ki. A rendszer elemeit az 1. 
számú függelék (ellátó rendszerek adatai) tartalmazza. A szolgáltatás kiegészül a rendszerhez 
kapcsolódó kellékek (tankoló kártyák) beszerzésével.  
 
Az eljárás tárgyát képező üzemanyagtartályokra vonatkozó részletes adatokat az 1. számú függelék 
tartalmazza. 
  
Tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, 
tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak a Hatóság által nyilvántartásba 
vett szervezet végezheti.  
 
Az egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság akkor alkalmas tárolótartály gyártására, helyszíni 
technológiai szerelésére, javítására, átalakítására, tisztítására, szivárgásvizsgálatára vagy időszakos 
ellenőrző vizsgálatára, ha 
a) tagja vagy alkalmazottja rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez szükséges szaktanfolyami 
végzettséggel, 
b) rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott személyi, tárgyi és eljárási, technológiai feltételekkel, 
és 
c) a tevékenységre vonatkozó minőségirányítási rendszert működtet. 
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(3) A (2) bekezdés szerinti követelmények teljesítését a Hatóságtól független tanúsító szervezetek 
igazolják. A műszaki szakmai alkalmassági feltételként ajánlattevőnek be kell nyújtania az 216/2019. 
(IX. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt, a tevékenység végzéséhez szükséges 
követelményrendszerek teljesülésének külső tanúsító szervezet általi igazolását.  
 
Üzemanyag ellátó rendszerek karbantartása: 
 
Ajánlattevőnek a karbantartási feladatokra vonatkozóan egységárakat kell megajánlania, 
amelynek tartalmaznia kell a munka elvégzésével összefüggő minden nemű költséget. (kiszállás, 
rezsióradíj stb.)  

 

Üzemanyag töltőállomások karbantartása során elvégzendő feladatok: 
 

  Félévente elvégzendő feladatok: 

o Ólomzárak ellenőrzése,  

o          Folyások, szivárgások megszüntetése, szükséges tisztítások elvégzése 

o Szűrők tisztítása,  

o IT oszlopok működésének ellenőrzése, (billentyűzet szükség szerinti 

érzékenységének beállítása) 

o Szintmérő rendszer ellenőrzése,  

o Üzemanyag tartályok ellenőrzése, felületvédelem vizsgálata.  

o Szivárgásjelző rendszer működésének ellenőrzése 

o Üzemanyaghálózatokban keletkező túlnyomások elnyelésére/elvezetésére 

irányuló rendszer felülvizsgálata, karbantartása 

 
A tárolótartályban, tároló-létesítményben végzett munkák során a munka- és környezet-
biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően szabad munkát végezni. 

A karbantartási munkák során minden veszélyes anyag elfolyást meg kell előzni, akadályozni. Az 
esetlegesen tömörtelenség folytán szabadra kerülő veszélyes anyag haladéktalan felfogásáról, 
feltakarításáról, közömbösítéséről és környezetszennyezést kizáró elhatárolásáról, elszállításáról a 
lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell. A rendszer megbontásával járó karbantartási munkát 
csak kettős elzárás és vakkarima vagy tárcsás záróelem alkalmazása mellett, vagy teljes rendszerürítés 
mellett szabad folytatni. 

Karbantartási munkák során a veszélyes anyaggal korábban szennyezett felületeket alkalmas 
módszerrel meg kell tisztítani. Beszállni és a tárolótartályban munkát végezni csak a tárolt veszélyes 
anyag munka-biztonságtechnikai követelményeit figyelembe vevő szabályok betartásával szabad.  

A berendezések karbantartását, javítását, a forgalom zavartalansága, és folyamatossága mellett kell 
megvalósítani. A karbantartásokat, hibajavításokat jellemzően üzemszüneti időben lehet elvégezni. 
Munkavégzés csak az Ajánlatkérő szakfelügyelete mellett történhet. A karbantartás során feltárt hibákról, 
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azok javításának módjáról (javítás vagy újra cserélés) valamint részletes költségeiről árajánlat megküldése 
szükséges az illetékes terület részére, legkésőbb a karbantartást követő 3 munkanapon belül. Amennyiben 
az üzemeltetést közvetlenül veszélyezteti úgy a legrövidebb időn belül.  
 
Az M2 és M3 metróvonalakon, a dízel gépházakban elhelyezett gázolajtárolók, időszakos ellenőrző 
vizsgálata során A vizsgálatokhoz szükséges eszközök szállítását, a munkaterület megközelítését és a 
vizsgálatok elvégzését jellemzően csak éjszakai üzemszünetben lehet elvégezni. A mozgólépcsőn nem 
szállíthatók nagy súlyú és terjedelmű eszközök valamint anyagok, ezeket csak vonattal lehet a 
gépházakba eljuttatni. 
 
Időszakos ellenőrző vizsgálatok: 
 

 Ötévente elvégzendő feladatok: 

o Tartályok és csővezetékek tömörségi vizsgálata inert gázzal 216/2019. (XII.5.) 

Korm rendelet 

 Tízévente elvégzendő feladatok:  

o Tartályok tisztítása, szerkezeti vizsgálata falvastagság méréssel, 

varratvizsgálattal. 216/2019. (XII.5.) Korm rendelet 

Az időszakos ellenőrző vizsgálatok elvégzése során a vonatkozó törvényi előírásokat betartva kell 
nyertes ajánlattevőnek eljárnia. Birtokában kell lennie a tevékenység végzéséhez szükséges 
engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel, melyeket a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete részletez. Különös tekintettel a tartály tisztítás során keletkező veszélyes hulladékok 
(22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet 1. számú melléklete a veszélyes hulladékok jegyzéke) begyűjtésére, 
tárolására, szállítására, ártalmatlanítására vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendeletre valamint 
a Belügyminiszter 54/2014 (XII.5.) rendeletére az Országos Tűzvédelmi Szabályzatra. A munkavégzés 
során keletkezett veszélyes hulladék gyűjtése és bizonylatolt megsemmisítése az Ajánlattevő feladata 
és költsége. Az ajánlattevő a veszélyes hulladékszállításról szóló kísérőjegyek másolatát köteles a 
megbízó képviselőjének igazoltan átadni. 
 

Hitelesítések: 
 

 Évente elvégzendő hitelesítések: 

o Átfolyás mérők hitelesítése 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 

o Üzemanyagmérők hitelesítése 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 

 Kétévente elvégzendő hitelesítések: 

o Szintmérő szondák hitelesítése 405/2015. (XII.15.) Kormányrendelet 1. számú 

melléklete a 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 2. számú melléklete helyett 

 Tizenöt évente elvégzendő hitelesítések: 

o Tartályok hitelesítése 405/2015. (XII.15.) Kormányrendelet 1. számú 

melléklete a 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet 2. számú melléklete helyett  

A kötelező hitelesítésű mérőeszközök első, időszakos illetve javítás utáni hitelesítését Nyertes 
ajánlattevő csak a 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított) 
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 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet vonatkozó hitelesítésre előírt hitelesítési előírása alapján 
végezheti.  
 
Üzemanyag ellátó rendszerek eseti javítása: 
 
Ajánlattevőnek az eseti javítási feladatokra vonatkozóan javítási rezsióradíjra is meg kell adnia 
ajánlatát, amely anyagköltséget nem tartalmazhat.  
 
Az eseti hibajavítások is Ajánlatkérő megrendelései (BMR) alapján történnek. Hibák eseti javítása 
tekintetében Ajánlatkérő hibajelzését követően Ajánlattevőnek 24 órán belül előzetes hibafelmérést 
kell végeznie és be kell nyújtania a javításra vonatkozó tételes, a javításhoz szükséges minden 
árelemet tartalmazó árajánlatát. A szükséges javítást az Ajánlatkérő által elfogadott és írásban 
megrendelt ajánlat alapján Ajánlattevőnek 24 órán belül meg kell kezdenie. Az eseti hibajavítások 
határideje a megrendeléstől számított 4 munkanapnál hosszabb nem lehet. Kivételt képez, ha a 
Megrendelő erről a megrendelésben, vagy külön írásban nyilatkozik.  
 
Az eseti javítások esetében a 50.000 Ft,- javítási összeget várhatóan meghaladó javítások esetében a 
Vállalkozónak tételes árajánlatát minden esetben meg kell küldenie elektronikus úton a Megrendelő 
részére. A tételes ajánlatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 
- tételes, szükségesen elvégzendő munkanemeket  

- a munkák elvégzéséhez szükséges összes munkaidő mennyiségét órában 
meghatározva  

- a javításhoz szükséges anyag(ok)/alkatrész(ek) árlistáját 

- a cserélni kívánt alkatrész(ek) listáját és azok árait 

- a cserélni kívánt alkatrész(ek) minőségét igazoló dokumentumot (Gyártmány, típus 

és egyéb műszaki megfelelőséget igazoló adatlap csatolása) 

- a teljesítés dátumát 

Ajánlattevőnek az eseti hibajavításokra vonatkozóan (ajánlati árakban) benyújtott rezsióradíjának 
tartalmaznia kell minden, a tevékenység elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, különösen a 
kiszállási díjat és a kilométerdíjat, a javítási terv elkészítésének díját, az eseti javításokra vonatkozó 
árajánlat elkészítését. Az eseti javítások rezsióradíja nem tartalmaz anyagköltséget. 
 
A hiba bejelentéstől számított hibaelhárítási határidők: 

 Tankolás teljes leállása esetén – 4 órán belül 
 1 db töltőpisztoly üzemképtelensége esetén – 24 órán belül 
 Több mint 1 db töltőpisztoly üzemképtelensége esetén – 6 órán belül 
 Lefejtő rendszer üzemképtelensége esetén – 12 órán belül 
 Lefejtő szintmérő pontatlansága esetén – 24 óra 

 
A megrendelő fenntartja a jogot, hogy különleges helyzetben fellépő üzemzavar esetében, azonnali 
hibaelhárítást kérjen. Ilyen helyzet lehet, az este 8 óra és hajnal 2 óra közötti időszakban történő 
„Tankolás teljes leállásának” esete. 
 
Megrendelő a szerződés hatálya alatt a szerződött partner számára a rendszerhez (HecPoll) való 
hozzáférést távoli eléréssel (VPN) biztosítja. 
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Az üzemanyag ellátó rendszer tankoló kártyáinak főbb paraméterei: 

 gyártmány: IMPRO 
 típus: TLR900-1-0 (bank kártya méretű, „nyakba akasztós” stílus) 
 frekvencia: 125kHz 
 csak olvasható tartalom, OMEGA 

 


