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AJÁNLATI  FELHÍVÁS 
 
Ajánlatkérő neve:  

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Stratégiai és Beszerési Igazgatóság 
Beszerzési Főosztály 
 
Székhely: 1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15.  
Telefon/Fax: (+36-1) 322-6438 
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 
 

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. V-142/20. 
 
 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A beszerzése tárgya: LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések 
javítása - szükség szerinti cseréje. 
 
A 2. számú mellékletben 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 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 egyéb, az eljárás – felhívás szerinti – tárgyát 
képező tételek szállítását is megrendelje, új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a 
szerződés módosítása nélkül a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők. 

 

3. Részajánlattételi lehetőség  
 
Az eljárásban nincs részajánlattételi lehetőség, Ajánlatkérő csak teljeskörű ajánlatot fogad el.  
 

 
4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények: 

1. Vállalkozó a javításra rezsióradíjat meghatározni. A rezsióradíj magában foglalja az 
alkalmanként szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, szerelési 
segédanyag és egyéb költséget – különösen a kiszállás, fuvarozás, tárolás, csomagolás, 
rakodás, hatósági engedélyek költségeit és a termékdíjat is – valamint a különféle 
vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével. 

2. A javítás során az utastájékoztató berendezések eredeti kialakítását és műszaki 
paramétereit kell helyreállítani. Az alkatrészek kivitelének és műszaki paramétereinek a 
javítás után a mellékelt műszaki dokumentációban (7. sz. melléklet) megadottal azonosnak 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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kell lenniük. Vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy tevékenysége, illetve az általa javított 
egységek megfelelnek az LTG (gyártómű) által a javított egységekre előírt minőségi 
követelményeknek. 

3. Vállalkozónak nyilatkozatot kell benyújtania az utastájékoztató rendszer gyártójától, 
amelyben a gyártó nyilatkozik, hogy az adott gyártmányú utastájékoztató rendszer 
javítására, diagnosztikájára, pótalkatrészeinek kereskedelmére Vállalkozó Magyarországon 
jogosult, és az ehhez szükséges eszközökkel, szoftverekkel rendelkezik. 

4. A Vállalkozó minden egyes javított egységet a minőséget tanúsító műbizonylattal köteles 
ellátni. 

5. Műbizonylatként csak az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § szerinti meghatározott 
tartalmú és formátumú műbizonylat fogadható el. A Vállalkozó a Műbizonylatban 
nyilatkozni köteles arról, hogy az utastájékoztató berendezések valamint a felhasznált 
anyagok, alkatrészek a minőségi és műszaki követelményeknek megfelelnek. A 
műbizonylatokon fel kell tüntetni továbbá a javított egység egyedi számát, a javító cég nevét 
és a jótállás időpontjának lejáratát (év/hét). 

6. Vállalkozónak felkérésre lehetőséget kell biztosítania Megrendelő szakemberei részére a 
javításközi ellenőrzés végrehajtására. A javításközi ellenőrzéshez minden eszközt és feltételt 
a Vállalkozónak kell biztosítania. 

7. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak 
táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – felhívás szerinti – tárgyát 
képező tételek javítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott 
keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosítása esetén 
a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg legfeljebb a Keretösszeg 10%-ának 
megfelelő értékben. 

8. Vállalkozónak nyilatkoznia kell róla, hogy a diagnosztikai, javítási tevékenységet a szerződés 
hatályba lépését követő 5 munkanapon belül meg tudja kezdeni. 

9. A szerződés teljesítése során Vállakozó köteles a szakfeladat ellátására specializálódott 
személytől elvárható gondossággal eljárni. 

10. A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a jelen Ajánlati 
felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.  

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

 
 A keretszerződés hatálya az aláírástól számítva 48 hónap.  
 
Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások 
(Megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 
 
Teljesítési határidő: 
 

A teljesítés vállalási határideje a diagnosztika esetében nem lehet több a megrendelés kézhez 
vételétől számított 2 munkanapnál, a javítás, illetve az új egység szállítása esetén nem lehet több 
a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapnál. 
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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 az adott Megrendelésben megjelölt helyszín / a BKV Zrt. alábbi 
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 Óbudai Divízió  1037 Budapest, Pomázi út 15. 
  BKV Zrt. ATÜI Trolibusz Divízió  1101 Budapest, Pongrácz út 6. 

 
Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig 8,00 – 13,00 óráig 
pénteken 8,00 – 12,00 óráig 
 
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Kötbér: 

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 1 %, hibás teljesítés, illetve a teljesítés 
meghiúsulása esetén 15 %-os kötbért érvényesíthet. A részletes szabályokat a 
szerződéstervezet tartalmazza. 

  
 
Jótállás: 

Vállalkozó köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított 12 hónap, az új egységekre 
vonatkozóan 24 hónap teljes körű jótállást vállalni km korlátozás nélkül, valamint az egység 
esetleges meghibásodásából eredő következménykárokat Megrendelő részére megtéríteni. 
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, utólag, az Ajánlatkérőhöz benyújtott 
számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással 
történik.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 



  Ajánlati felhívás 
BKV Zrt. V-142/20 

 

5 / 18 oldal 

  

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 Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha : 
 
M1:  rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során teljesített, legalább 

általános forgalmi adó nélkül számított 5.000.000.- Ft értékű utastájékoztató 
berendezések javítására, cseréjére vonatkozó referenciával. 

 
M2: a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha 

rendelkezik a tevékenységére vonatkozó ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint működő minőségbiztosítási rendszerrel. Ennek hiányában ajánlatkérő elfogadja 
bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, 
vagy az ajánlattételi határidő lejártától visszafele számított egy évnél nem régebbi, 
akkreditált vizsgáló intézménytől származó ellenőrzési jelentés másolati példányának 
benyújtását is. A csatolt dokumentumokból azok érvényességi idejének is ki kell 
derülnie. 

 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában:  

 
M1:  ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb 

teljesítéseit. Az ajánlattevő választása szerint a referencia nyilatkozatnak vagy 
igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés mennyisége / az 
ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje (év/hó/nap), a szerződés tárgya, a szerződést 
kötő másik fél megnevezése, a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt-e. 
A referencia előírás több szerződésből is teljesíthető.  
Ajánlattevőnek a referencia nyilatkozatot vagy igazolást cégszerűen aláírt formában, az 
ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapnál nem régebbi keltezéssel ellátva kell 
benyújtania. 
 

 
M2: Csatolnia kell a minőségbiztosításra vonatkozó dokumentumok másolati példányát. 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 2. sz. melléklet 
c) Nyilatkozat a kizáró okokról 3. sz. melléklet 
d) Nyilatkozat az Ajánlattevő által a szerződés 

teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ról 
 
4. sz. melléklet 

e) Referencia nyilatkozat/igazolás 5. sz. melléklet 
f) Egyéb nyilatkozat 6. sz. melléklet 
f) Gyártó nyilatkozata 4. pont 3. bekezdésben meghatározottakról  
g) Minőségbiztosításra vonatkozó dokumentumok  
h) Aláírási címpéldány  
   
   

11. Ajánlati árak:  
 

Az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított értékét a 1. sz. melléklet (Ajánlattételi 
nyilatkozat) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni.  
 
A részletes egységárakat a 2. számú melléklet 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 /oktatás, 
betanítás költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat. 

 
12. Részvételre jelentkezés: 

 
Részvételi szándékát nem kell jeleznie azoknak az Ajánlattevőknek, akiket az Ajánlatkérő az 
Electool rendszeren az Ajánlattételi felhívással egy időben az eljárásba meghív,  
 
Kérjük a további érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy amennyiben az eljárásban részt kívánnak 
venni, részvételi szándékukat 2021. 04. 26.  napján 10:00 óráig jelezzék a kozbeszerzes@bkv.hu 
e-mail címen. Azoknak a gazdasági szereplőknek, akiket az Ajánlatkérő az Electool rendszerben 
az ajánlati felhívással egy időben az eljárásba meghív, részvételi szándékát nem kell jeleznie. 
 
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. 

 

mailto:kozbeszerzes@bkv.hu
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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: 
 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében - Ajánlattevőknek lehetőséget biztosít 
az eljárás tárgyát képező járművek megtekintésére. 
 
A helyszíni bejárás helye: BKV Zrt. Cinkota Divízió 
A helyszíni bejárás ideje: 2021. április 22. napján 9:00 óra 
 
A helyszíni bejárásra jelentkezni kizárólag írásban a www.electool.hu felületen lehet. 
Jelentkezési határidő: 2021. április 20. napján 9:00 óra 
 

Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2021. április 26. napján 10:00 
óráig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az Electool 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): 
 

2021. április hó 29.  nap 10 óra 00 perc 
 
 Az ajánlati árak megtekintése: 
 

2021. április hó 29.  nap 10 óra 00 perc 
 
Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy sem az Ajánlatkérő, sem az Electool rendszer nem küld az 
ajánlatok bontásának eredményéről külön értesítést, a bontási jegyzőkönyv a jelen pontban 
megadott időponttól az Electool felületén megtalálható. 
 

15. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a 
legalacsonyabb ajánlati ár szempontja alapján bírálja el. 
 
 

http://www.electool.hu/
http://www.electool.hu/
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17. Az ajánlatok bírálata 
 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el oly módon, hogy csak 
az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy döntésétől függően a legkedvezőbb és az azt követő 
egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlat(ok) bírálata során a felhívott ajánlattevő(k) részére teljeskörű 
hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt 
hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az érintett 
ajánlattevőt. 
 
Amennyiben a felhívott ajánlattevő egyáltalán nem, vagy nem megfelelően nyújtja be a 
hiánypótlását és ezáltal nem felel meg az eljárásban meghatározott tartalmi követelményeknek, 
Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
szempont(ok)ra figyelemmel az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.  
 

 
18. 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 tárgyalás vagy elektronikus 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. 

 
19. Eredményhirdetés: 

 
Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban értesíti az Ajánlattevőket az ajánlatok bontását, 
árlejtés (ártárgyalás) 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.  
 

20. Egyéb rendelkezések: 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről tárgyalást tartson. A tárgyalás 
tartásáról, menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot 
benyújtó Ajánlattevőt. Ajánlatkérő a tárgyalást követően elektronikus árlejtést tart a végleges 
ajánlati árak kialakítása érdekében.  
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Az árlejtés az Electool tendereztető rendszer Aukció felületén kerül lebonyolításra, annak 
időpontjáról és a licitre bocsátott értékelési szempont(ok)ról Ajánlatkérő e-mailben tájékoztatást 
küld Ajánlattevők részére az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában feltüntetett e-mail címre, 
legkésőbb az árlejtés időpontját megelőző harmadik munkanapig. Az Electool tendereztető 
rendszer Aukció felületén a meghívott Ajánlattevők rendszerüzenetet kapnak, amely tartalmazza 
az árlejtés legfőbb adatait. Ajánlatkérő meghatározhatja az árlejtés időtartamát, az automatikus 
időhosszabbítás mértékét, az aukciós szabályokat, a licitlépés mértékét. Ajánlatkérő az árlejtést 
megelőző munkanapon gyakorlási lehetőséget enged. Az árlejtés részletes specifikációja és 
feltétele csak az Ajánlatkérő által az Electoolban meghatározott hozzáférési idő után válik 
elérhetővé.  Az Electool rendszer Aukció felületének részletes használati útmutatója az Electool 
honlapján érhető el. 

Az eljárásban egy ajánlat esetén, amennyiben az ajánlat meghaladja az Ajánlatkérő 
rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart.  
 
Az elektronikus árlejtés (ártárgyalás) eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az 
Ajánlattevő köteles az árlejtést (ártárgyalást) követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus 
úton pdf. vagy .jpg 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.  
 
A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában.  
Amennyiben az eljárás több része tekintetében megegyezik a nyertes ajánlattevő személye, 
abban az esetben az adott részekben nyertes ajánlattevővel egy darab szerződés kerül 
megkötésre. 
 
  

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: LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javítása - 

szükség szerinti cseréje 
 
Az eljárás száma: BKV Zrt. V-142/20 
 
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): ……………… ...............................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

 
Az értékelési szempontokra tett megajánlás: 
 

1. Ajánlati összár Áfa nélkül  ……… Ft/12 hónap 

 
 
Ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított 12 
hónap, új egységekre vonatkozóan az átvételtő számított 24 hónap kilométer korlátozás nélkül. 
 
Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívásban, a kiegészítő mellékletekben és szerződés tervezetben 
foglalt feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk. 
 
……………………, 2021. 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:  LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javítása - szükség 
szerinti cseréje 

Az eljárás száma: BKV Zrt. V-142/20 
 
Alulírott  ............................................. , mint a(z)  ..................... ….................. (cégnév, székhely) Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z)  
 

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

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

b) Nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62.§-63.§-ban meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt;  

c) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban, 
vagy a BKV Zrt. által lefolytatott beszerzési eljárásban; 

d) A BKV Zrt-vel szemben 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; 

e) Nem érintett azzal a feltétellel, hogy nyertessége esetén a megkötendő szerződéssel kapcsolatban 
megszerzett jövedelem az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre 
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy az adott 
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna; 

f) Átláthatóságát biztosítom, ennek érdekében a társaság vezető tisztségviselőit és tulajdonosai személyét 
Ajánlatkérő kérésére megnevezem, igazolom. 

 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő az ajánlatunkat érvénytelenné nyilváníthatja 

a) a fenti kizáró okok fennállta vagy azok eljárás során történő bekövetkezése esetén, továbbá 
amennyiben Ajánlatkérő vállalatbiztonsági ellenőrzése során Ajánlatkérő kockázatot állapít meg; 

b) amennyiben korábban Ajánlatkérővel szemben szerződéses kötelezettségünket megszegtük és az a 
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint olyan magatartásunk 
esetén, melyért felelősek voltunk, és amely részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 
okozta. 

 
……………………, 2021. 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  

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K)RÓL 

 
Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság 
 Beszerzési Főosztály 
 1980 Budapest Akácfa u. 15. 
  
Az eljárás tárgya:  LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javítása - 

szükség szerinti cseréje 
 
Az eljárás száma: BKV Zrt. V-142/20 
  
Alulírott ...................................(név) a ………………………………….(cég neve), mint Ajánlattevő nevében 
nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. V-142/20 számú, „LTG 
gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javítása - szükség szerinti cseréje” 
tárgyú eljárásában 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.    

 
 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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5 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

 

REFERENCIA NYILATKOZAT* 

 
 

Az eljárás tárgya:  LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javítása -   
szükség szerinti cseréje 

 
Az eljárás száma: BKV Zrt. V-142/20 

 

Teljesítés 

ideje 

(kezdő és 

befejező 

időpontja, 

év/hó/nap) 

Szerződést 

kötő másik 

fél 

megnevezése 

A 

szállítás/szolgáltatás 

tárgya 

és 

mennyisége  

 

Ellenszolgál- 

tatás összege  

A 

teljesítés 

megfelelő 

volt 

igen/nem 

A teljesítéssel 

kapcsolatban 

felvilágosítást adó 

személy neve, 

elérhetősége 

      

      

      

      

 

 

 

 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ajánlattevő választása szerint az előírt referencia követelménynek megfelelése igazolására referencia 
nyilatkozatot vagy referencia igazolást nyújthat be.  



  Ajánlati felhívás 
BKV Zrt. V-142/20 

 

14 / 18 oldal 

  

 

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 (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap):  .............................................  

c. A teljesítés helye:  ................................................................................................................  

d. Az ellenszolgáltatás összege:  ..............................................................................................  

e. A teljesített mennyiség:  ......................................................................................................  

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

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

……………, 2021. év ………….… hó  …..nap.      

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

 Név(nyomtatott) és cégszerű aláírás 

 (a referenciát kiállító részéről) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ajánlattevő választása szerint az előírt referencia követelménynek megfelelése igazolására referencia 
nyilatkozatot vagy referencia igazolást nyújthat be.  
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6 .  S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

Egyéb nyilatkozat 

Az eljárás tárgya: LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javítása - 
szükség szerinti cseréje 

 
Az eljárás száma: BKV Zrt. V-142/20 
 
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 diagnosztikai, javítási tevékenységet a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon 
belül megkezdem. 

➢ a szerződéses időszakban a szerződésben meghatározott feltételek szerint folyamatosan 
teljesítek. 

➢ az egységek el- és visszaszállításáért külön díjazást nem számítok fel; 
➢ az utastájékoztató rendszer meghibásodása esetén Megrendelő értesítésétől számított 1 

(egy) munkanapon belül köteles vagyok Megrendelő telephelyén elvégezni az 
utastájékoztató rendszer diagnosztikáját. 

➢ megkezdését követően 2 munkanapon belül tételes ajánlatot adok, mely tartalmazza a 
tervezett időráfordítást és az anyagköltséget. 

➢ a diagnosztika megtörténte után jogosult vagyok a javítási ajánlat, vagy a jegyzőkönyv 
benyújtásával egyidejűleg 1 óra munkadíjról számlát kiállítani. 

➢ tudomásul veszem, a Megrendelő megrendelések (BMR) kiadásával jogosult a 
diagnosztikát megrendelni. A diagnosztika elvégzése után Megrendelő BMR kiadásával 
jogosult a rendszerek javítását a javítási ajánlat alapján megrendelni. A munkálatokat a 
megrendelésben meghatározott telephelyen kell elvégeznem. 

➢ tudomásul veszem, amennyiben az adott hibafelvétel alapján olyan alkatrész beszerzése 
szükséges, amelyet az árajánlat melléklete nem tartalmaz, az általam benyújtott 
Ajánlatnak ezen alkatrészek árára vonatkozó árajánlatot is meg kell határoznom, amelyet 
Megrendelő mérlegelés után, legfeljebb az adott javításra vonatkozó Vállalkozói 10%-áig 
elfogadhat. Az egyes javítások műszaki tartalma az Ajánlat alapján kerül meghatározásra. 

➢ tudomásul veszem, a Megrendelő az Ajánlat kézhez vétele után 2 munkanapon belül dönt 
a javítás megrendeléséről, az Ajánlat elfogadása esetén a Szerződésben meghatározottak 
szerint megküldi a Megrendelést, az Ajánlat elutasítása esetén a Vállalkozót írásban 
tájékoztatja. 

➢ a leszállított termékek / teljesített munkák átvételtől számított ……………. hónap jótállást 
vállalok  
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➢ a javítás során az utastájékoztató berendezések eredeti kialakítását és műszaki 
paramétereit kell állítom helyre. Az alkatrészek kivitelének és műszaki paramétereinek a 
javítás után 2. sz. mellékletben meghatározottakkal azonosnak kell lenniük.  

➢ hogy tevékenységem, illetve az általam javított egységek megfelelnek az LTG (gyártómű) 
által a javított egységekre előírt minőségi követelményeknek. 

➢ beszerzem és bemutatom az utastájékoztató rendszer gyártójának nyilatkozatát, 
amelyben a gyártó kijelenti, hogy az adott gyártmányú utastájékoztató rendszer javítására, 
diagnosztikájára, pótalkatrészeinek kereskedelmére Vállalkozó Magyarországon jogosult, 
és az ehhez szükséges eszközökkel, szoftverekkel rendelkezik. 

➢ valamennyi javított egységet a minőséget tanúsító műbizonylattal köteles vagyok ellátni. 
➢ műbizonylatként kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 25. § szerinti 

meghatározott tartalmú és formátumú műbizonylat nyújtom be. A Műbizonylatban 
nyilatkozni vagyok köteles arról, hogy az utastájékoztató berendezések valamint a 
felhasznált anyagok, alkatrészek a minőségi és műszaki követelményeknek megfelelnek. 

➢  A műbizonylatokon feltüntetem a javított egység egyedi számát, a javító cég nevét és a 
jótállás időpontjának lejáratát (év/hét). 

➢ megrendelő részére köteles vagyok lehetőséget kell biztosítani a javításközi ellenőrzésre. 
A javításközi ellenőrzéshez minden eszközt és feltételt biztosítok. 

➢ tudomásul veszem, a Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a 
keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az 
eljárás – felhívás szerinti – tárgyát képező tételek javítását is megrendelje legfeljebb a 
szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékig. Ezen tételek a 
szerződés módosítása esetén a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg 
legfeljebb a Keretösszeg 10%-ának megfelelő értékben. 

➢ hogy a szerződés teljesítése során a szakfeladat ellátására specializálódott személytől 
elvárható gondossággal járok el. 

➢ az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található 
személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismertük és azt a 
szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és 
tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertettük, 

➢ az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán: 
            adatfeldolgozónak minősülök /nem minősülök adatfeldolgozónak* 
 

 
……………………, 2021. év ................... hó ........ nap 
 
 ..... ..............................................  
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 

 
 

  



  Ajánlati felhívás 
BKV Zrt. V-142/20 

 

17 / 18 oldal 

  

7 . S Z Á M Ú  M E L L É K L E T  

Műszaki leírás 
 
LTG gyártmányú (LAWO és MOBITEC) utastájékoztató berendezések javításához 
 
Általános követelmények 
 
A szerződés célja a járművekre szerelt utastájékoztató rendszerek diagnosztikája, hibajavítása, a 
meghibásodott részegységek cseréje. 

A javításhoz, karbantartáshoz csak a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, valamint 
a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő, és a mindenkor szükséges jóváhagyásokkal 
rendelkező alkatrészek használhatók fel. 

A teljesítés menete 

Vállalkozó Megrendelő értesítését követően 1 munkanapon belül köteles elvégezni az 
utastájékoztató rendszer diagnosztikáját, és a javításhoz szükséges alkatrész- és munkaigény 
megjelölésével 2 munkanapon belül tételes, a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek 
megfelelő javítási ajánlatot adni Megrendelő részére. A diagnosztika a Megrendelő telephelyén 
végezhető el. 

Amennyiben a diagnosztika felderíti, hogy a meghibásodás oka a FUTÁR rendszer, vagy a jármű 
egyéb rendszereinek meghibásodása, Vállalkozó erről jegyzőkönyvet készít, amit Megrendelő 
képviselőjének a diagnosztika megkezdését követő 2 munkanapon belül átad. 

A diagnosztika megtörténte után Vállalkozó a javítási ajánlat, vagy a jegyzőkönyv benyújtásával 
egyidejűleg jogosult számlát kiállítani 1 óra munkadíjról. 

A javítási ajánlat minimális tartalma terjedjen ki: 

• a feltárt meghibásodásokra, 

• az elhárításhoz szükséges anyagköltségre, 

• a munkálatok munkadíjára, a felhasznált munkaórák számára. 
 
A felhasznált, meghibásodott eszközök és a munkálatok a szerződés részét képező ártáblázat szerinti 

díjon számolhatók el. Amennyiben a hiba kijavításához olyan alkatrész szükséges, amelyet az 

ártáblázat nem tartalmaz, Vállalkozónak ezt ajánlatában külön fel kell tüntetnie, és Megrendelő 

belátása szerint dönt a javítás ajánlat szerinti megrendeléséről, legfeljebb az adott javításra 

vonatkozó ajánlat 10%-áig megegyező mértékben. Az alkatrész a későbbiekben a Felek külön 

megállapodása alapján, a szerződés módosítását követően rendelhető meg. 

Vállalkozónak ajánlatát mindenképpen új gyártású alkatrészek beépítésére kell megajánlania. 

Alternatívaként, az új gyártású alkatrészek beszerelésére vonatkozó ajánlat mellett Vállalkozó 

felajánlhatja az alkatrészek javítását is, az új alkatrész költségszintjének legfeljebb 75%-ának 

megfelelő összeghatárig. Megrendelő belátása szerint dönthet, hogy melyik alternatívát rendeli 

meg. 
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Megrendelő a javítási ajánlat ismeretében, 2 munkanapon belül dönt a javítás megrendeléséről, 

melyről beszerzési megrendelést (BMR) küld. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó tájékoztatását, 

a Vállalkozó által benyújtott javítási ajánlatot nem fogadja el, 2 munkanapon belül azt jelzi. 

A javítások teljesítési határideje a javítási árajánlat alapján kiadott megrendelésnek a Vállalkozó általi 

kézhez vételétől számított 3. munkanap. A diagnosztika megtörténte Megrendelő részéről nem 

jelent megrendelési kötelezettséget a javítások tekintetében. 

A javítások Megrendelő telephelyén történnek. A jármű javítás céljából történő rendelkezésre 

állásáról Vállalkozónak az érintett divízió vezetője által megbízott személlyel kell egyeztetnie. 

Amennyiben Vállalkozó a javítás során a diagnosztika során fel nem tárt további, a megrendelt 

munkához közvetlenül nem kapcsolódó hiányosságot is tapasztal, akkor erről tájékoztatnia kell 

Megrendelőt, aki ezen javítás(ok) külön megrendeléséről belátása szerint dönt. 

Új gyártású alkatrész felhasználása esetén a kiszerelt alkatrészeket Megrendelő részére a javítási 

munkalappal (teljesítés igazolás) együtt át kell adni. Javítás esetén a kiszerelt alkatrészek 

elszállításáról Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

Az ajánlati ár tartalmazza a kiszállási-, szállítási-, és egyéb költségeket is, az alkatrészen és a 

munkadíjon kívül Vállalkozó egyéb költségek kiszámlázására nem jogosult. 

Megrendelő ragaszkodik a meghibásodott alkatrésszel mindenben megegyező új alkatrész 

szállításához, vagy a meghibásodott alkatrész olyan javításához, amely során az funkcióiban és 

paramétereiben a meghibásodás előtti állapotot tükrözi. Amennyiben az adott alkatrész már nem 

érhető el a gyártótól, funkcióiban teljes mértékben kompatibilis, valamint minden paraméterében 

legalább ugyanolyan, vagy jobb alkatrésszel pótolható, legfeljebb az ártáblázat szerinti, az eredeti 

alkatrészre vonatkozó költségszinten. 

Minden új, vagy javított alkatrész feleljen meg a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek. 

A teljesítésről Vállalkozó javítási munkalapot köteles kiállítani, amelyben az elvégzett munkák és a 

felhasznált anyagok tételesen felsorolásra kerülnek. 

Vállalkozó Megrendelő telephelyén történő munkavégzés esetén köteles a telephelyen érvényes 

szabályozásokat betartani, Megrendelő utasításainak megfelelően eljárni. 

A javítások utáni átadás-átvétel feltétele a Megrendelő járművein működő, a BKK Zrt. tulajdonát 

képező és általa üzemeltetett FUTÁR rendszerrel történő teljes kompatibilitás, az utastájékoztató 

rendszerek teljes körű együttműködése a FUTÁR rendszerrel. Amennyiben az alkatrész javítása vagy 

cseréje nem tökéletesen megegyező alkatrészre történik, Vállalkozó kifejezett kötelezettsége a 

FUTÁR rendszerrel való kompatibilitás megteremtése, és ennek költségviselése, abban az esetben is, 

ha ez a BKK Zrt. vagy partnere által üzemeltetett rendszer-részeket érinti. 

 


