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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Műszaki követelmények: 

 A 2. számú mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmányjelölések az 
Ajánlatkérő által használt levegős kuplungokat és alkatrészeit jelölik a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. 

 A felújított levegős kuplungoknak és azok műszaki, valamint működési 
paramétereinek egyenértékűnek kell lenniük a gyártómű által az új termékekre 
előírtakkal.  

 A felújítás során az alkatrészek eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell 
helyreállítani. 

 Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik levegős kuplungokhoz 
tartozó javítási/felújítási technológiával, a javításhoz szükséges eszközökkel, 
célgépekkel, szerelési anyagokkal, próbapaddal, amelyekkel az egységek szakszerű 
javítása/felújítása elvégezhető. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia 
kell arról, hogy rendelkezik ilyen technológiai utasítással, továbbá Ajánlatkérő 
kérésére be kell tudni mutatnia azt.  

 

 A felújításhoz szükséges feltételek rendelkezésre állását az Ajánlatkérő az eljárás 
során jogosult személyesen ellenőrizni. 

 

 A felújított alkatrészek be/visszaépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó 
elemeket a nyertes ajánlattevő köteles szállítani, ajánlatkérő részére átadni. 

 Jelen eljárásban az ajánlattétel során Ajánlattevőknek a felújításra vonatkozóan 
kalkulált egységárat (átalánydíj) kell megajánlania. Az ellenszolgáltatás nettó értékét 
egy összegben, magyar forintban kell megadni. Az egységárnak tartalmaznia kell a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, 
szállítási és egyéb költségeket – a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági 
engedélyek költségeit is –, valamint a különféle vámköltségeket és adókat 
(amennyiben azok vannak) az általános forgalmi adó kivételével. 

 Az Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak 
meghatározását kéri. 
 

 Az alkatrészek kivitelének és műszaki paramétereinek a felújítás után a vonatkozó 
műszaki dokumentációban megadottal azonosnak kell lenniük. Amennyiben műszaki 
dokumentáció az adott alkatrészről nem áll rendelkezésre, az alkatrész kivitelének és 
műszaki paramétereinek a mintadarab kivitelével és műszaki paramétereivel kell 
megegyezniük.  

 

 A műszaki dokumentációtól, illetve a mintadarabtól való esetleges eltéréshez be kell 
szerezni az Ajánlatkérő írásos egyetértő nyilatkozatát. 
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A teljesítésre vonatkozó feltételek: 

 A felújítandó egységek elszállítása, valamint visszaszállítása a Megrendelő részére a 
Vállalkozó feladata és költsége. 

 Műbizonylatként kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § szerint 
meghatározott tartalmú és formátumú műbizonylat fogadható el. A nyertes 
Ajánlattevő a Műbizonylatban nyilatkozni köteles arról, hogy az Áruk, valamint a 
felhasznált anyagok, alkatrészek a minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelnek.  

 A műbizonylatokon fel kell tüntetni a felújító adatait és a felújítás időpontját (év/hét). 

 A teljesítés helyére történő visszaszállítás alkalmával a raktári átvételkor a levegős 
kuplungok mennyiségi és műszaki állapot szempontjából megvizsgálásra kerül. 

Teljesítési határidő: 

 A teljesítés vállalási határideje a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap. 

Teljesítés helye:  

Budapest (NUTS kód: HU11) 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Autóbusz és Trolibusz 
Üzemeltetési Igazgatóság alábbi telephelye: 

 
             BKV Zrt. Kelenföldi Divízió                K410-es raktár, Bp. XI. Hamzsabégi út. 55. 
             BKV Zrt. Óbuda Divízió           O430-as raktár, Bp. III. Pomázi út 15. 
             BKV Zrt. Cinkota Divízió           C450-as raktár, Bp. XVI. Bökényföldi út. 122. 
             BKV Zrt. Dél-pesti Divízió                  D460-as raktár,  Bp. XIX. Méta u. 39. 

BKV Zrt. Trolibusz Divízió         T100-as raktár, Bp. X. Pongrác út 6. (áruátvétel helye:1101   
Bp. Zách u.8.) 

 
              Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 07:00 és13:00 óra között 

A jótállásra vonatkozó feltételek: 

 

 Jótállás elvárt időtartama: A nyertes Ajánlattevő köteles a felújítás minőségéért, a 
felújított egységekre átvételétől számított minimum 12 hónap időtartamú jótállást 
vállalni km korlátozás nélkül, valamint a levegős kuplungok esetlegesen elfogadott 
jótállással érintett meghibásodásából eredő következménykárokat Ajánlatkérő 
részére megtéríteni. 
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 A jótállási idő alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a javított 
egységre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból 
kezdődik. 

 A felújított egységen a felújító adatait és a felújítás időpontját időtálló módon fel kell 
tüntetni. 

 

 A jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását Ajánlattevő a bejelentéstől számított 2 
munkanapon belül köteles megkezdeni. A felújított egység jótállási időszakban 
történő meghibásodása esetén a nyertes Ajánlattevő köteles díjmentes javítást 
vállalni 5 munkanapos javítási határidővel.  

 

 A felújított egység jótállási időszakban történő meghibásodása esetén az Ajánlattevő 
köteles díjmentes javítást vállalni a javítási határidő megjelölésével. A jótállási idő 
alatt történt meghibásodás esetén a jótállás időtartama a felújított egységre, 
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 

 

 

 

 

 


