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Műszaki leírás 

Jótállási, szállítási feltételek 

Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció 3. sz. mellékletében cégszerűen aláírtan nyilatkoznia 
kell az általa vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint az alkatrész üzembe 
helyezésétől számított 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül. 

A termék beszállítása, jótállás esetén annak elszállítása, valamint visszaszállítása Ajánlatkérő 
részére nyertes Ajánlattevő feladata. A szállításért nyertes Ajánlattevő külön szállítási díjat 
nem számolhat fel. 

Ajánlattevőnek ajánlatában, az ajánlati dokumentáció 3. sz. mellékletének kitöltésével 
cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell az általa vállalt szállítási határidőről. A szállítási 
határidő nem lehet több, mint a beszerzési megrendelés (BMR) nyertes ajánlattevő 
kézhezvételétől számított 5 munkanap. 

Műszaki követelmények 

Az ajánlati dokumentáció 2. sz. mellékletében megadott gyártmányjelölések az Ajánlatkérő 
által jelenleg használt termékeket jelöli a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében. Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal azonos célra használható és egyenértékű 
minőségű termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az eltérő gyártmány esetén Ajánlatkérőnek 
ajánlatához csatolnia kell az helyettesítő termék műszaki paramétereit és leírását gyártó 
megnevezésével együtt, amely alapján egyértelműen kiderül, hogy az Ajánlattevő által 
megajánlott termék megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott gyártmány minőségének. 

Az alkatrészeknek meg kell felelni a vonatkozó magyar és nemzetközi szabványokban foglalt 
előírásoknak, valamint a beszerzésre megajánlott pótalkatrésznek műszaki, minőségi, 
valamint működési paramétereink egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre 
előírtakkal. 

Amennyiben a szerződéses időszak alatt valamely termék beszerezhetetlené válik, úgy eltérő 
terméket szállítani csak az Ajánlatkérővel egyeztetetten lehet. A „H”-minősítő jel használatára 
vagy „E” „e”-jóváhagyási jel használatára kötelezett alkatrészek esetén megadott rajzszámú 
és minőségű pótalkatrésztől eltérő terméket Ajánlatkérő csak érvényes „E”, vagy „e”- jel, 
illetve H-jel birtokában fogad el a teljes szerződéses időszak alatt. Amennyiben a szerződéses 
időszak alatt valamely termék beszerezhetetlenné válik, úgy az eredetileg beszerzésre 
megajánlott terméktől eltérő terméket szállítani csak a hiteles jóváhagyási jel, illetve minősítő 
jel rendelkezésre állása esetén lehet. 
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Amennyiben az Ajánlattevő által benyújtott engedélyek érvényességi ideje az ajánlatok 
benyújtási határidejétől számított 36 hónapon belül lejárnak, úgy Ajánlattevőnek ajánlatához 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát is csatolnia kell, amely alapján Ajánlattevő az engedélyek 
érvényességi idejét figyelemmel kíséri, az érvényességi határidő meghosszabbításáról 
gondoskodik.  

Ajánlattevőnek az Ajánlati árak táblázat megfelelő sorainak kitöltésével meg kell adnia 
valamennyi szállításra kerülő termék gyártóját, gyártói 
azonosítószámát/rajzszámát/cikkszámát, tovább „H”-minősítő jel vagy „E” illetve „e”- 
jóváhagyási jel használatára kötelezett terméke esetén a jóváhagyási jel számát. Amennyiben 
Ajánlattevő a jármű gyártója vagy jogutódja által első beépítésűként, vagy azzal egyenértékű, 
helyettesítő termékként elismert termék beszerzésére tesz ajánlatot, úgy a táblázatban a 
következő szöveget kell beírni: „első beépítésű” vagy „elismert” termék. Ez esetben 
Ajánlattevőnek a vonatkozó engedély helyett ajánlatához a járműgyártójától vagy jogutódjától 
származó, az ajánlati felhívás III.2.3. M1. pontjában meghatározott nyilatkozatot kell 
ajánlatához csatolnia. Valamennyi, beszerzésre megajánlott pótalkatrésznek azonosíthatónak 
kell lennie a csatolt melléklet szerint a járműgyártó vagy a termékgyártó rajzszámával, 
cikkszámával. 

A beszállításra kerülő terméket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védett csomagolásban 
kell leszállítani, amely csomagolásnak meg kell védenie a terméket a szállítás és tárolás 
közben mindennemű külső sérüléstől is. 

Amennyiben valamely termékhez a termék gyártója biztosítja a be/visszaépítéshez szükséges 
tömítéseket, csatlakozó elemeket a nyertes Ajánlattevőnek azt Ajánlatkérő részére a 
szállításkor díjmentesen át kell adnia. 

A beszállított termékekhez szállításkor az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 25. § szerint 
minőséget tanúsító műbizonylatot kell mellékelni. A minősítésre köteles pótalkatrészek esetén 
csak a „H”-jel használatára vonatkozó engedélyben meghatározott tartalmú és formátumú 
műbizonylat fogadható el. Műbizonylatként elfogadható a pótalkatrészen vagy annak 
csomagolásán feltüntetett gyártói jel, szabványszám, vagy az alkatrész katalógusban szereplő 
cikkszáma, ha a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, vagy a gyártó azt első beépítésű 
alkatrészként használja, illetve más hitelt érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett 
használhatónak elismert. 

Egyéb alkatrészek esetében a nyertes Ajánlattevőnek a Műbizonylatban nyilatkoznia kell 
arról, hogy a beszállított alkatrész a műszaki követelményeknek megfelel. 

A műszaki követelményektől való esetleges eltéréshez előzetesen be kell szerezni az 
Ajánlatkérő egyetértő írásos nyilatkozatát.  


