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Általános követelmények:  

A Vállalkozó részéről a szállítandó pótalkarészeknek és azok műszaki, minőségi, valamint működési 

paramétereinek egyenértékűnek kell lenniük a gyártómű által az új termékre előírtakkal. Máshol 

már beépített, javított, felújított termék szállítása nem elfogadott. 

 A beszállított kompresszorok és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészeinek műszaki, valamint 

működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre 

előírtakkal, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a 2. számú mellékletben – később Ajánlati 

árak táblázata – nyertes Ajánlattevő által megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy 

cikkszámokkal. Máshol beépített, javított, felújított alkatrészek szállítása nem elfogadott. 

 Az egyértelmű beazonosítás érdekében az ajánlatban az Ajánlattevőnek meg kell adnia a 

szállítani kívánt termékek pontos típusát, gyártmányát. 

 A beszerzendő alkatrészeknek a csatolt melléklet szerint a járműgyártó vagy a termékgyártó 

rajzszámával, cikkszámával, típusszámával azonosíthatónak kell lennie. 
 Ajánlattevőnek a csatolt mellékletben a tételek mellett fel kell tüntetnie, hogy 

járműgyártói vagy első beépítésű vagy helyettesítő termék kerül megajánlásra. 

 Az ajánlati árak táblázatban megjelölt („H” minősítő jelű) szállítandó tételek 

közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos pótalkatrészeknek minősülnek, ezért 

az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján minősítő 

vizsgálatra kötelezettek. A minősítésre kötelezett termékek esetében - amennyiben azok 

nem Járműgyártói vagy Első beépítésűek - Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a megajánlott 

termékek „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedélyeivel. 

 

 Az Ajánlatkérő a minőséget szem előtt tartva a járműgyártói, vagy első beépítésű termék 

megajánlását preferálja, és bírálati szempontként pontozza. 

 

Speciális műszaki követelmények: 

Járműgyártói termék megajánlása esetén 

Ajánlattevőnek cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy a beszerzésre megajánlott termék 

műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek az engedély kiadására vonatkozó ENSZ-EGB 

előírásban meghatározottaknak.  



Első beépítésű termék megajánlása esetén az alkatrészgyártó illetve jogutódja, hivatalos (márka) 

képviselete cégszerű nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói azonosító), hogy a megajánlott termékek első 

beépítésűek, vagy a járműgyártó által annak elismert termékek. 

Amennyiben az ajánlattevő járműgyártói terméket ajánl meg és minősítését megfelelően igazolja, 

„H” minősítő jel használatára vonatkozó engedély nem szükséges. 

A hivatalos (márka) képviselettől származó nyilatkozat esetén az Ajánlattevőnek hitelt érdemlő 

módon alá kell támasztania a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka) képviselet 

közötti kapcsolatot, mely – többek között – megtörténhet a következőkkel: 

 a járműgyártó gyártó, illetve jogutódja által kiállított igazolás arról, hogy a 

nyilatkozatot kiállító céget hivatalos (márka) képviseletként elismeri, vagy 

 ha a kapcsolat a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka) 

képviselete között nyilvánosan megismerhető, például a nyilatkozatot 

kiállító a járműgyártó honlapján hivatalos (márka) képviseletként szerepel, 

úgy annak bemutatásával, vagy 

 a nyilatkozatot kiállító hivatalos (márka) képviseletnek a járműgyártóval való 

kapcsolatát egyéb objektív módon (pl. a megajánlott termékre vonatkozó 

számla benyújtásával) igazolni tudja. 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott járműgyártói terméken, vagy ha ez nem 

lehetséges, annak csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog. 

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a megajánlott járműgyártói terméket a szerződés teljes 

időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja. 

 

Első beépítésű termék megajánlása esetén 

Amennyiben az ajánlattevő Első beépítésű terméket ajánl meg és minősítését megfelelően igazolja, 

„H” minősítő jel használatára vonatkozó engedély nem szükséges.  

Ajánlattevőnek cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy a beszerzésre megajánlott termék 

műszaki és minőségi paraméterei megfelelnek az engedély kiadására vonatkozó ENSZ-EGB 

előírásban meghatározottaknak.  

Első beépítésű termék megajánlása esetén az alkatrészgyártó illetve jogutódja, hivatalos (márka) 

képviselete cégszerű nyilatkozata szükséges, tételes bontásban (a nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

cikkszám, megnevezés, termékgyártó, termékgyártói azonosító), hogy a megajánlott termékek első 

beépítésűek, vagy a járműgyártó által annak elismert termékek. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, amennyiben az ajánlatok bírálata során kétsége merülne fel, akkor 

Ajánlattevőnek hitelt érdemlő módon alá kell támasztania a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító 

alkatrészgyártó, illetve annak jogutódja, hivatalos (márka) képviselete közötti kapcsolatot, mely – 

többek között – megtörténhet a következőkkel: 



 a járműgyártó, illetve jogutódja vagy hivatalos (márka) képviselete által 

kiállított igazolás arról, hogy a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártót hivatalos 

beszállítóként elismeri, vagy 

 ha a kapcsolat a járműgyártó és a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó között 

nyilvánosan megismerhető, például a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártó a 

járműgyártó honlapján beszállítóként, partnerként szerepel, úgy annak 

bemutatásával, vagy 

 a nyilatkozatot kiállító alkatrészgyártónak a járműgyártóval való kapcsolatát 

egyéb objektív módon (pl. a megajánlott termékre vonatkozó számla 

benyújtásával) igazolni tudja. 

 

Helyettesítő gyártmányú termék megajánlása esetén 

Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel 

rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat.  

Helyettesítő gyártmányú termék megajánlása esetén ajánlattevőnek tételes bontásban csatolnia 

kell a megajánlott termékre vonatkozóan a termékgyártóval, termékgyártói azonosítóval, valamint 

műszaki paraméterekkel kiegészített ábrát vagy fotót, vagy a keresztreferencia-számot, amely 

egyértelműen igazolja, hogy azok megfelelnek az Ajánlatkérő által meghatározott gyártmányok 

minőségének. 

Ajánlattevőnek a „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedély számát az ajánlati árak 

táblázatban fel kell tüntetnie, valamint a „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedély 

egyszerű, teljes terjedelmű másolatát ajánlatához csatolnia kell. 

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy nyertessége esetén, amennyiben a megajánlott termékek 

valamelyikének gyártását a gyártó jogszabályváltozás, vagy termékváltás miatt véglegesen 

beszünteti, illetőleg azt önhibáján kívül a továbbiakban szállítani nem képes, erről az Ajánlatkérőt, 

hitelt érdemlő módon írásban tájékoztatja. Ezzel együtt köteles az érintett áru – közbeszerzési 

eljárásban meghatározott – műszaki paramétereivel legalább egyenértékű terméket ajánlani. Az 

egyenértékű termékek közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki paramétereknek való 

megfelelőségét az Ajánlattevőnek kell objektív módon igazolnia, különösen, de nem kizárólagosan 

az egyenértékű termék paramétereinek, műszaki leírásának bemutatásával. Az előírt műszaki 

paramétereknek való megfelelés igazolása nélkül egyenértékű termék szállítására nincsen 

lehetőség. Az egyenértékű termék elfogadásáról az Ajánlatkérő dönt. 

Az esetlegesen elfogadott másik termék ára nem lehet magasabb az eredeti ajánlati ártól. 

 


