Kiegészítő tájékoztatás
Van Hool típusú autóbuszok karbantartásához szükséges alkatrészek beszerzése
BKV Zrt. 15/T-135/13
Az alábbiakban tájékoztatjuk a BKV Zrt. 15/T-135/12. számon, „Van Hool
autóbuszok karbantartásához szükséges alkatrészek beszerzése” tárgyban
indult eljárássorán beérkezett kérdésekre adott válaszainkat:
1.
kérdés: „Ajánlattevő az alábbi alkatrészek esetében pontosítást szeretne
kérni, mivel azok az ajánlatkérő által megadott rajzszámok alapján nem
azonosíthatóak. Néhány tétel esetén a gyártómű jelezte, hogy az érintett tételek
gyártása megszűnt:

Cikkszám

Megnevezés

4351490017

Ajtócsengő

4351490070

Hátsó ködlámpa
búra

4351490076 Levegő adó 1,2 bar
4351490079
4351490094
4351490104
0030260011
30250010

30250011
0030260011

Rajzszám
VH AG 300
66760602
VH AG 300
660733556
VH AG 300
637208040

Megjegyzés
nem azonosítható
megszűnt a gyártónál
megszűnt a gyártónál

VH AG 300

nincs gyári szám

Ablaktörlő
VH A 300 660457980
mechanika közlőkar

nem azonosítható

Főbiztosíték aljzat

VH A 300 10513885

pontosítást kér mivel több
részegységből áll

Kormánytengely
kardáncsuklóval
C tengely
nyomtávrúd
gömbcsukló jobb
C tengely
nyomtávrúd
gömbcsukló bal
Kormánytengely
kardáncsuklóval

VH AG 300
634204510

megszűnt a gyártónál

6343011331 VH
AG300

túl hosszú a gyári szám

6343011341 VH
AG300

túl hosszú a gyári szám

VH AG 300
634204510

megszűnt a gyári szám

Válasz: Ajánlatkérő a megjelölt termékekkel kapcsolatosan az alábbi
kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

1.

Cikkszám

Megnevezés

4351490017

Ajtócsengő

4351490070

Hátsó ködlámpa
búra

4351490076 Levegő adó 1,2 bar

4351490079

Tűzjelző szürke
eredeti

Rajzszám
VH AG 300
66760602
VH AG 300
660733556
VH AG 300
637208040

VH AG 300

Kiegészítő tájékoztatás
Pontosított rajzszám: 660760602
Pontosított rajzszám: 660738556,
ajánlatkérő információja alapján a
gyártás nem szűnt meg.
Ajánlatkérő információja alapján a
gyártás nem szűnt meg.
Ajánlatkérő gyári alkatrész
beszállítását kéri. A kért termék
fotóját jelen kiegészítő
tájékoztatással egyidejűleg
elhelyezzük a BKV Zrt. honlapján.
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4351490094

Ablaktörlő
mechanika közlőkar

4351490104

Főbiztosíték aljzat

0030260011
30250010

30250011

Kormánytengely
kardáncsuklóval
C tengely
nyomtávrúd
gömbcsukló jobb
C tengely
nyomtávrúd
gömbcsukló bal

VH AG 300
660457980
VH AG 300
10513885
VH AG 300
634204510

Pontosított rajzszám: 660756058
Doboz rajzszáma: 10555012, tető
rajszáma: 10561072
Ajánlatkérő információja alapján a
gyártás nem szűnt meg

6343011331 VH
AG300

Pontosított rajszáma: 634301331

6343011341 VH
AG300

Pontosított rajszáma: 634301341

Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás alapján ajánlatkérő azon
tételek esetén, amelyek gyártása megszűnt, a beszerzésre megajánlott termékek
esetén az ajánlatkérő által megjelölt gyártmánnyal azonos célra használható és
egyenértékű minőségű termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Eltérő gyártmány
esetén ajánlattevőnek 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, valamint a működési paramétereink
egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal. A műszaki
leírásban foglaltak alapján, amennyiben a beszerzésre kerülő termék „H” vagy „E”-jel
használatára köteles, a megadott rajzszámú és minőségű pótalkatrésztől eltérő
terméket ajánlatkérő csak érvényes „H”-jel illetve „E”-jel birtokában fogad el.
Amennyiben ajánlattevő „H”-jel köteles termék esetén olyan termékre tesz ajánlatot,
amelyet jármű gyártója vagy jogutódja által első beépítésűvel egyenértékű,
helyettesítő termékként elismert, ajánlattevőnek a vonatkozó engedély helyett
ajánlatához a járműgyártójától vagy jogutódjától származó, az ajánlati felhívás III.2.3.
M1. pontjában meghatározott nyilatkozatot kell csatolnia. Valamennyi, beszerzésre
megajánlott pótalkatrésznek azonosíthatónak kell lennie a csatolt melléklet szerint a
járműgyártó vagy a termékgyártó rajzszámával, cikkszámával.

