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A.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.

Az eljárás

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a
továbbiakban: Ajánlatkérı) nyílt eljárás keretében a jelen ajánlati dokumentációban
meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az Ajánlattevıktıl.
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó
rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció
külön nem tesz utalást.
1.3. Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás.
1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül,
az abban leírt információk alapján bírálja el. Az Ajánlattevıknek az ajánlattételi
határidı lejártával egyidejőleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az
ajánlatot még az Ajánlatkérı hozzájárulásával sem lehet módosítani.

2.

A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

2.1. Az Ajánlatkérı a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a
közbeszerzési eljárás tárgyát.
Fékalkatrészek konszignációs készlet keretében történı beszerzése
Ajánlatkérı a felhívás II.2.1. pontjában meghatározta az eljárás tárgyát és mennyiségét
az alábbi részajánlattételi lehetıséggel:
I. rész:
Gumikerekes jármővek légrendszeri csatlakozó elemeinek, fittingjeinek
szállítása 45 399 db/36 hónap
II. rész:
Gumikerekes jármővek légrendszeri egyéb komponenseinek szállítása 2
826/36 hónap
III.rész:
Knorr típusú pneumatikus fékszerelvények szállítása 17 370 db/36
hónap
IV. rész: Van Hool típusú autóbuszokhoz fékpofák szállítása 144 db/36 hónap
V. rész:
Rába futómővekhez fékpofák szállítása 1008 db/36 hónap
VI. rész: MAN típusú trolibuszokhoz fékbetétek szállítása 7320 db/36 hónap
A
fentiekben
megadott
- 50%-kal változhatnak.

mennyiségek

a

szerzıdés

idıszaka

alatt

A részletezést a jelen ajánlati dokumentáció 2. számú melléklete tartalmazza. A
mellékletben szerepelı mennyiségek a korábbi üzemeletetési tapasztalatok
felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati
mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár
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meghatározásához kerültek megadásra, a szerzıdés keretében beszerzett mennyiségek
ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevınek az elızıek ismeretében kell
benyújtania ajánlatát.
Ajánlattevıknek a 12. számú mellékletben meghatározott választékban kell a termékeket
konszignációs rendszerben raktározni és Ajánlatkérı részére értékesíteni. A 12. számú
mellékletben feltüntetésre kerültek azok a mennyiségek, melyeket a nyertes
ajánlattevınek a konszignációs készlet keretében folyamatosan biztosítania kell. A
konszignációs raktár feltöltése nem havonta egy alkalommal, hanem Ajánlatkérı írásban
kiadott megrendelései alapján történik, melyet annak kézhezvételétıl számított 5
munkanapon belül kell teljesíteni.
Ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a Keretszerzıdés teljes idıtartama alatt, több
alkalommal, idıponthoz nem kötötten a 12. számú mellékletben meghatározott
konszignációs készlet mennyiségét változtassa. Amennyiben a Megrendelés a 12. számú
mellékletben meghatározott mennyiséget meghaladja, a megnövelt darabszámú készletet,
közös leltározást követıen Ajánlattevınek 10 munkanapon belül kell biztosítania.
Teljesítés helye:
a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Autóbusz és Trolibusz
Üzemeltetési Igazgatóság alábbi telephelyei (raktárai):
BKV Zrt. C450 raktár 1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
BKV Zrt. D460 raktár 1194 Budapest, Méta utca 39.
BKV Zrt. K410 raktár 1113 Budapest, Hamzsabégi út 55.
BKV Zrt. O430 raktár 1037 Budapest, Pomázi út 15.
BKV Zrt. T100 raktár 1101 Budapest, Pongrácz utca 6.
2.2. Ajánlatkérı fenntartja magának a jogot, hogy a szerzıdéses idıszakban, elızetesen
jelzett igénye alapján, a nyertes ajánlattevı ajánlatának elfogadását követıen a szerzıdés
tárgyához tartozó tételeket megrendelje.
3.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel

3.1.

Ajánlatkérı elérhetısége:
Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.)
Gazdasági Igazgatóság
Beszerzési Fıosztály
1072 Budapest, Akácfa utca 15.
Telefonszám:
(+36-1) 322-64-38
Faxszám:
(+36-1) 461-65-24
E-mail cím:
kozbeszerzes@bkv.hu

4.

Kiegészítı tájékoztatás

4.1. Amennyiben az Ajánlattevı - a megfelelı ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlati
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan
kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban- a kérdéssel érintett
rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, bekezdése stb.) -, a
fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az Ajánlatkérı 4.2 pontban rögzített
válaszadási határidejét megelızı 4 nappal korábban (az ajánlattételi határidı lejárta elıtt
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legkésıbb tíz nappal) megkeresheti az Ajánlatkérıt. Ajánlatkérı kéri, hogy az eljárás
folyamán a kiegészítı tájékoztatás körében az Ajánlatkérı felé eljuttatott, írásos
formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az Ajánlattevı minden esetben
szerkeszthetı MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés
stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 pont második
bekezdés).
4.2. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb az ajánlattételi határidı
lejárta elıtt hat nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a kérdés
ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan Ajánlattevınek,
aki az ajánlati dokumentációt igazoltan átvette, illetve a Visszaigazoló adatlapot
megküldte.
4.3. Amennyiben Ajánlatkérı a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követıen észleli,
hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a Kbt-tıl,
illetıleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt.
49.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelıírást tartalmaz, kiegészítı
tájékoztatásban közli az Ajánlattevıkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérı által
pontosan megjelölt eleme, elıírása semmis.
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B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
5.
5.1.

Az ajánlat formája
Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti példányban, összefőzve kell benyújtania az ajánlatát.
Az ajánlatot össze kell főzni, Ajánlatkérı összefőzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai
egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható (történhet például
összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, stb.) Az ajánlat oldalszámozására a jelen
ajánlati dokumentáció 10.1 pontja irányadó. Ajánlatkérı kéri, hogy ajánlattevı a
benyújtott ajánlatot nem szerkeszthetı (pl: pdf vagy jpeg) formátumban elektronikus
adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a táblázatos word, illetve az
excel állományokat szerkeszthetı formában is. Az elektronikus adathordozón
ajánlattevı nevét és az eljárás számát is szíveskedjenek feltüntetni.

5.2. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévı,
minden – az Ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevı
szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak.
5.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az Ajánlattevı
által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell
ellátniuk.

6.

Az ajánlat nyelve

6.1. Az ajánlat és az annak részét képezı valamennyi dokumentum, továbbá minden, az
Ajánlatkérı és az Ajánlattevı között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés,
illetve dokumentum nyelve a magyar.
6.2. Az Ajánlattevı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen nyelvő
dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvő dokumentummal együtt annak
felelıs magyar nyelvő fordítása is benyújtandó. Felelıs fordítás alatt az Ajánlatkérı az
olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevı képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának
helyességéért az Ajánlattevı a felelıs. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar
fordítás az irányadó.
7.

Az ajánlat csomagolása

7.1. Ajánlattevınek az ajánlatot borítékba vagy csomagolásba kell zárnia.
7.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal
ellátni, melybıl egyértelmően kiderül Ajánlatkérı számára, hogy milyen számon,
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melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és
mely idıpontig nem bontható fel az ajánlat)

Ajánlat a
FÉKALKATRÉSZEK KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET
KERETÉBEN TÖRTÉNİ BESZERZÉSE
tárgyú ajánlati felhívásra.
Ajánlati felhívás száma: BKV Zrt. 15/T-151/13.
TILOS FELBONTANI 2013. 06.26. 10:00 óra ELİTT!

7.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és
megcímezve, akkor az Ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves
helyre történı továbbításáért.
7.4. Határidıre benyújtott ajánlatnak csak azok minısülnek, amelyek a felhívásban
meghatározott határidıig az Ajánlatkérı által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk
a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való
bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott ajánlatnak csak az
tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi
határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı ajánlat befogadására nincs lehetıség;
azokat az Ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az
elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan – a Kbt. 34. § (2)
bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérı köteles megırizni, ennek megfelelıen az
ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetıség.
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C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA
8.

Az ajánlat tartalma

8.1. Az Ajánlattevınek az ajánlati felhívásban, illetıleg az ajánlati dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatát
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérı az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen
dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevık
rendelkezésére. Ajánlattevı ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérı, egyéb
nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az elıírásokat, amennyiben a
benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt
követelményeknek megfelelnek.
8.2. Az Ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint
mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az
ajánlatban kell megadnia.
8.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági elıírás forintra történı
átszámítását Ajánlatkérı végzi. Az átszámítás alapja:
a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében
meghatározott MNB árfolyam éves átlaga,
referencianyilatkozatban/igazolásban szereplı, árra vonatkozó adatoknál
a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga
9.

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Az ajánlatnak – lehetıség szerint az alábbi sorrendben - tartalmaznia kell az alábbi
dokumentumokat:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlati árak táblázata
Ajánlattételi nyilatkozat
Nyilatkozat az alvállalkozókról és kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetekrıl
(6) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok)
(7) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
(8) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok
a. Nyilatkozat az árbevételrıl
(9) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok
a. „H”minısítı jel, „Af” általános alkalmazási engedély használatára
kötelezett termékek esetén a vonatkozó engedély másolati példánya,
vagy jármőgyártói (jogutód) nyilatkozata
b. Beszerzendı áru leírása
(10) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
(11) Közös ajánlatot tevık megállapodása (adott esetben)
(12) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben)
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10.

A benyújtandó dokumentumok részletezése

10.1. Tartalomjegyzék
Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı
dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási
felhívásban vagy az ajánlatban szereplı nem egyértelmő kijelentésekkel kapcsolatos
felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelmően azonosítható legyen. Elegendı a
szöveget, számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

10.2. Felolvasólap
A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az
ajánlathoz csatolni.
A felolvasólapban meg kell adni Ajánlattevı nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös ajánlattétel esetén, a
felolvasólapon valamennyi Ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult
személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell
megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A
kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor figyelemmel
kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen elérhetıség(ek)re
fogja küldeni a dokumentumokat.
10.3. Ajánlati árak táblázata
A szállításra kerülı termékek egységárait az ajánlati dokumentáció részét képezı 2.
sz. melléklet – Ajánlati árak táblázata - megfelelı sorainak kitöltésével kell megadni.
Ajánlattevınek az egyes részek vonatkozásában az elsı 12 hónapra vonatkozó nettó
ajánlati összárat a Felolvasólap megfelelı sorainak kitöltésével is meg kell adnia.
10.4. Ajánlattételi nyilatkozat
Az Ajánlattevınek ki kell töltenie, cégszerően alá kell írnia és az ajánlatban be kell
nyújtania a 3. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot.

10.5. Nyilatkozat az alvállalkozókról és kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekrıl
Az ajánlatban meg kell jelölni
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevı
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
mőködni.
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c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik.
A fenti adatokat a 4. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az Ajánlattevı a
fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell
az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen
jelezni kell ezen szervezetek mellızését.
10.6. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok
Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 2-10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2)
bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjaiban meghatározott
kizáró okok fenn nem állását ajánlattevı közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával igazolja (5. számú melléklet),
A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében, amennyiben ajánlattevı nem
minısül cégnek, a kizáró ok fenn nem állását közjegyzı vagy gazdasági, ill szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtásával igazolja.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. § (2)
bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. § ib) pontja és a 2. § j)
pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott
kizáró okok hatálya alá. Az 56. § (1) bekezdés kc) és az 56. § (2) bekezdés szerinti
kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 6. számú melléklet nyújt segítséget
Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a
cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben Ajánlattevınek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró okok
fenn nem állása tekintetében jelentıséggel bír, Ajánlatkérı kéri 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 2.§ d) és f) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 20.§
(2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok
igazolására alkalmas, az elıírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes)
megfelelı nyilvántartások ajánlatban történı megjelölését.
A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy
a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya
alá esı alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. A nyilatkozatot a
7. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az Ajánlattevı nem vesz igénybe
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezetet, akkor nem kell csatolni ezen mellékletet.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplık vonatozásában a Közbeszerzési Értesítı 2012/58. számában, 2012. május
23-án megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során
benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık
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vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplık tekintetében a Közbeszerzési Értesítı 2012/61. számában, 2012.
június 1-jén megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás
során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt
segítséget.
10.7. Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás
Az Ajánlattevı, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevı más szervezet
részérıl egyszerő másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult
személy(ek)nek az aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, akik az ajánlatot
aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra.
10.8. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok
Az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételrıl szóló nyilatkozat a 8. számú
melléklet szerint.
Az elıírt alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevık együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel
meg.
Az elıírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevı bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Ajánlattevı ezen
szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés
teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés
teljesítésének idıtartama alatt.
Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet
kapacitására a következı esetekben támaszkodhat:


ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy



a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban
foglaltaktól eltérıen, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor
ténylegesen rendelkezésre bocsátható erıforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az
ajánlattevı (részvételre jelentkezı) ajánlatában (részvételi jelentkezésében)
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát,
amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
kezességet vállal az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy
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hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

10.9. Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok
Az alkalmasság minimum követelménye (i):


M1:A szerzıdés teljesítésére alkalmasnak minısül mindhárom rész vonatkozásában
az Ajánlattevı (közös Ajánlattevı), ha rendelkezik a beszerzendı áru leírásával.



M2: A szerzıdés teljesítésére alkalmasnak minısül az Ajánlattevı a II. és III. rész
esetében, ha a dokumentációban megjelölt tételek vonatkozásában az ajánlott és
szállítani kívánt minısítı vizsgálatra kötelezett termékek az 5/1990 (IV.12.)
KöHém rendelet 23. §-ban és a 6./1990. (IV.12) KöHém rendelet 9. § (4)
bekezdésben leírtak, valamint ez utóbbi rendeletben hivatkozott MSZ-07-44021993 szabvány alapján rendelkeznek „H”minısítı jel, illetve „Af” általános
alkalmazási engedély használatára vonatkozó engedéllyel.
Megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevınek (közös ajánlattevınek):



M1: ajánlatában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja
alapján valamennyi termék mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt
termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát, valamint nem gyári, vagy
elsı beépítésőként elismert pótalkatrész esetén csatolni kell a megajánlott áru
leírását, mőszaki adatlapját.



M2: a II. és III. rész esetében ajánlatához csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 15.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által
kiadott, érvényes „H” jóváhagyási jel használati engedély másolati példányát,
illetve érvényes „Af” általános alkalmazási engedély használati engedély másolati
példányát. Külföldi alkatrészgyártó esetén a közlekedési hatóság által a
magyarországi forgalmazó részére kiállított, a „H”minısítı jel, illetve „Af”
általános alkalmazási engedély használatára vonatkozó határozat/engedély másolati
példányát kell benyújtani. H”minısítı jel, illetve „Af” általános alkalmazási
engedély használatára kötelezett termékek esetén, amennyiben Ajánlattevı nem
rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor a jármő gyártó vagy jogutódja által
aláírt nyilatkozatát kell csatolni, amelybıl kiderül, hogy azt a nyilatkozatot nyújtó
szervezet a szállításra megajánlott alkatrészt elsı beépítésőként vagy gyár eredeti
helyett elismert alkatrészként elismer és/vagy használ, valamint a megajánlott
termék az Ajánlatkérı által megadott rajzszám szerinti termék mőszaki és minıségi
paramétereinek megfelel.
A benyújtott dokumentumokból ki kell derülnie azok érvényességi idejének,
valamint tartalmaznia kell a gyártó megnevezését, a beszerzésre megajánlott termék
rajzszámát, mőszaki paramétereit, adott esetben az alkalmazott jármőtípust úgy,
hogy abból a szállításra megajánlatott terméket Ajánlatkérı az általa megadott
mőszaki paraméterek alapján egyértelmően azonosítani tudja. Amennyiben az
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Ajánlattevı által benyújtott engedélyek érvényességi ideje az ajánlatok benyújtási
határidejétıl számított 36 hónapon belül lejárnak, úgy Ajánlattevınek ajánlatához
cégszerően aláírt nyilatkozatát is csatolnia kell, amely alapján Ajánlattevı az
engedélyek érvényességi idejét figyelemmel kíséri, az érvényességi határidı
hosszabbításáról gondoskodik. H”minısítı jel, illetve „Af” általános alkalmazási
engedély használatára kötelezett termékek esetén, amennyiben Ajánlattevı nem
rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor a jármő gyártó vagy jogutódja által
aláírt nyilatkozatát kell csatolni, amelybıl kiderül, hogy azt a nyilatkozatot nyújtó
szervezet a szállításra megajánlott alkatrészt elsı beépítésőként vagy gyár eredeti
helyett elismert alkatrészként elismer és/vagy használ, valamint a megajánlott
termék az Ajánlatkérı által megadott rajzszám szerinti termék mőszaki és minıségi
paramétereinek megfelel. Ajánlatkérı fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott
dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenırizze, amelyhez Ajánlattevınek
Ajánlatkérı kérésére minden eszközt biztosítani kell.
Az elıírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevı bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében
Ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés
teljesítésének idıtartama alatt.
Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet
kapacitására a következı esetekben támaszkodhat:


ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy



ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik, az Ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy
milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során.

10.10. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
Az elıírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevı bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétıl függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások
rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt.
12 / 27 oldal

Ajánlati dokumentáció
BKV Zrt. 15/T-151/13.

10.11. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevık megállapodását, melynek
minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés szerinti
teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös ajánlattal
összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselı cég
megjelölését és meghatalmazásának körét.

10.12. Üzleti titok körének meghatározása
Amennyiben ajánlattevı az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy
adatot közöl, mely üzleti titoknak minısül [Ptk. 81. § (2) bekezdése], ezt
kifejezetten jeleznie kell és az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon,
mellékletben, az ajánlattól elkülönített módon, pl: lezárt borítékban kell
szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az
ajánlattevı megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy
azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbiakban
meghatározott, a Kbt. 80. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket
(2) Az ajánlattevı nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. §
szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául
szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
(3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a
közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem
minısül üzleti titoknak.
Ajánlattevınek a Kbt. 80.§-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az
üzleti titok körét, hogy az Ajánlatkérı köteles a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerzıdést honlapján közzétenni.
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D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
11.

A bírálati szempont(ok)

11.1. Az Ajánlatkérı a beérkezı ajánlatokat a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el.
Az ajánlati árat a Felolvasólap megfelelı sorainak kitöltésével kell megadni.
Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni.
Az árnak tartalmaznia kell:
Az ajánlattevınek ajánlati árait a 2. sz. melléklet kitöltésével kell megadnia. Az ajánlati
árak táblázatának összesítését a Felolvasólap megfelelı sorának kitöltésével is meg kell
adni.
A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges valamennyi
járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka
díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek
költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem
tartalmaznak.
Az Ajánlatkérı a szerzıdés megkötésétıl számított 12 hónap idıtartamra fix árak
meghatározását kéri.
Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH által
kiadott inflációs ráta 80%-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhatnak.
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet:
FELOLVASÓLAP
2. sz. melléklet:
AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA
3. sz. melléklet:
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
4. sz. melléklet:
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ
SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE
5. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
6. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A KBT. 56. § (1) KC) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRÓL
7. sz. melléklet:
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ
ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ
SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN
8. sz. melléklet:
NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRİL
9. sz. melléklet:
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP
10. sz. melléklet:
MŐSZAKI LEÍRÁS
11. sz. melléklet:
SZERZİDÉSTERVEZET
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
I.

Ajánlattevı adatai:
a. Neve: .................................................................................................................
b. Székhelye: .........................................................................................................
c. Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
d. Adószáma: ……………………………………………………………………..
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................
f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet
i. Neve, titulusa: .......................................................................................
ii. telefonszáma: ........................................................................................
iii. fax: ........................................................................................................
iv. e-mail: ...................................................................................................

II.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:
a. Neve: .................................................................................................................
b. Székhelye: .........................................................................................................
c. Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
d. Adószáma: ……………………………………………………………………..
e. Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................
a.
b.
c.
d.
e.

III.

Neve: .................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..
Adószáma: ……………………………………………………………………..
Cégjegyzésre jogosult személy neve: ................................................................

Nettó ajánlati ár: …………………………..Ft

………………….. 20..…. év ………….. ……

..............................................
Név
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2. számú melléklet
AJÁNLATI ÁRAK TÁBLÁZATA
(külön mellékletben)
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3. sz. melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy
 az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi
mellékletében, a szerzıdéstervezetben, valamint az Ajánlatkérı által esetlegesen
tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítı tájékoztatásban foglalt
feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerzıdés megkötésére
és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás
ellenében.
 cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény
szerint:
•

mikrovállalkozás

•

kisvállalkozás

•

középvállalkozás

•

nem tartozik a törvény hatálya alá.*

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..
Név
* a megfelelı válasz aláhúzandó
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4. sz. melléklet
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ
SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE
A szerzıdés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók neve
és székhelye

A közbeszerzésnek a
közremőködésével
érintett rész(ek)
megnevezése

A közbeszerzésnek a
közremőködésével
érintett rész(ek) %-os
aránya

1.
2.

Kapacitásait
rendelkezésre bocsátó
szervezet neve és
székhelye

Azon alkalmassági minimum
követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az
Ajánlattevı ezen szervezet
kapacitásaira (is) támaszkodik
(felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével)

1.
2.

A közbeszerzésnek azon részei(nek)
megnevezése, melyek teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem
haladó mértékben alvállalkozók kerülnek
igénybe vételre

A közbeszerzés értékének tíz %-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó neve és címe
(amennyiben az alkalmassági
követelményeknek vele együttesen kíván
megfelelni)

1.
2.
…………, 20..…év ……….. hó …….. nap.
..............................................
Név
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5. sz. melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a
közbeszerzésekrıl szóló törvény 56..§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek
szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet Ajánlattevı, alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplı, aki
56. § (1)
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követıen kötött
szerzıdésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
két éven belül született jogerıs és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidın belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az Ajánlatkérıként
szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett;
16

…………, 20..…év …hó….nap
………………………………..
Név
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6. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (1) kc) és (2) bekezdésében foglaltakról
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében kijelentjük,
hogy az általunk képviselt vállalkozás olyan társaságnak minısül, melyet nem jegyeznek
szabályozott tızsdén.
Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaságban az alábbi – pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonosok rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel:
Név

Lakcím

Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok, továbbá, hogy társaságunkban az alábbiakban
megjelölt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel.
25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni
joggal vagy részesedéssel rendelkezı
szervezet neve

25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni
joggal vagy részesedéssel rendelkezı
szervezet címe

Fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok nem áll fenn.

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..
Név
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ
ALVÁLLALKOZÓK, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

…………, 20..…év …hó….nap
………………………………..
Név
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8. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRİL

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított
árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Év

Teljes árbevétel
(Ft)

20...
20….
20….

…………, 20..…év …hó….nap
………………………………..
Név
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9. sz. melléklet
VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP
az ajánlati dokumentáció letöltésérıl
Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe)
ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Fıosztály részére történı
megküldésével igazolom, hogy a Fékalkatrészek konszignációs készlet keretében történı
beszerzése (BKV Zrt.15/T-151/13.) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati dokumentációt
az Ajánlatkérı honlapjáról letöltöttük.
Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………………………………
Beosztása: ………………………………………………………………………………..
Postai címe: ………………………………………………………………………………
Telefax:……………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………

……………….., 20... …………..hó …………..nap

..............................................
aláírás
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10. sz. melléklet
Mőszaki leírás
Jótállás
A beszerzett pótalkatrészen, és/vagy a csomagolásán, idıtálló módon, sérüléstıl védve fel kell
tüntetni a gyártó adatait, valamint a jótállási idı lejáratának idejét (év/hét), amely minimum
12 hónap km korlátozás nélkül.
A termék jótállási idın belüli meghibásodása esetén jótállás érvényesítésekor, illetve hibás
teljesítés esetén elszállítása, valamint visszaszállítása a Megrendelı részére az Ajánlattevı
feladata.
Általános mőszaki követelmények
A 2. számú mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmány jelölések az Ajánlatkérı
által jelenleg használt termékeket jelölik a tárgy jellegének egyértelmő meghatározása
érdekében.
Ajánlatkérı a megjelölt gyártmánnyal és minıséggel egyenértékő mőszaki paraméterekkel
rendelkezı termékekre is elfogadja az ajánlatokat.
A szállítandó pótalkatrészek termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát / rajzszámát
fel kell tüntetni az igénylistában, az egyértelmő beazonosíthatóság érdekében.
A konszignációs készleten biztosított pótalkatrésznek és azok mőszaki, minıségi, valamint
mőködési paramétereinek egyenértékőnek kell lennie a gyártómő által az új termékre
elıírtakkal.
Minıségi követelmények
A konszignációs raktárba beszállított pótalkatrészhez szállításkor terméktípusonként
mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 25. § szerint a minıséget tanúsító
mőbizonylatot.
A megjelölt tételeknél csak a „H”, illetve „Af” jel használatára vonatkozó engedélyben
meghatározott tartalmú és formátumú mőbizonylat fogadható el.
Mőbizonylatként elfogadható az új pótalkatrészen vagy a csomagolásán szereplı gyártási jel
is, ha a pótalkatrész a jármő gyártójától származik, vagy elsı beépítésőként elismert.
Az alkatrészgyártói, eredeti termékekhez szállításkor olyan mőbizonylatot kell csatolni,
amibıl az elsı beépítés a rajzszám vagy a típusszám alapján megállapítható.
Az „I.”, illetve a „II.” rész tekintetében is a termékek beépítéséhez közvetlenül szükséges
tömítéseket az Ajánlattevınek kell biztosítania, amennyiben azt a termékgyártó az adott
tétellel egységcsomagban (is) forgalmazza.
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11. számú melléklet
SZERZİDÉSTERVEZET
(külön mellékletben)
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12. számú melléklet
KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁRAK KÉSZLETEI
(külön mellékletben)
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