
 
 

  

1. FELHÍVÁS ADATAI 

  

1.1 Ajánlatkérés célja 

  

A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos  

ajánlatot 1+2 éves keretszerződésre vonatkozóan az alábbi Áruk felújítására /  

javítására, eseti megrendelések alapján: 

 

  

 

Tétel Megnevezés/Paraméterek 

 

Tervezett éves mennyiség (db) 

 

1. 

 

TE 022/026 

 

4 db 

 

2. 

 

AL/7AL/8AL 

 

8 db 

 

3. 

 

1ALS 

 

1 db 

 

4. 

 

MG 132 

 

6 db 

 

5. 

 

MG 90 

 

4 db 

 

6. 

 

MG 112 

 

4 db 

 



7. 

 

SMD 5001 

 

4 db 

 

Az ajánlati ár megadható forintban és euróban. Amennyiben az ajánlati ár  

euróban kerül megadásra, úgy azt az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében  

ajánlatkérő a számlavezető bankjánál (Raiffeisen Bank) az ajánlattételi  

határidő lejártának napján irányadó eladási árfolyamon váltja át.  

 

 

  

1.2 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk: 

  

Az Áru javítási és visszaszállítási határideje: az áru átadásától számított  

maximum 30 naptári napon belül. 

 

Az Áru átadás-átvétele az Ajánlatkérő telephelyén történik. Fuvarparitás: DDP 

 

Az árajánlatot a szállítási költség figyelembevételével kell elkészíteni. 

 

A beépítendő csapágyak FAG vagy SKF minőségűek. 

 

A teljesítés feltétele: minőségi tanúsítvány/mérési jegyzőkönyv megküldése. A  

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: mérőlapot a forgórész  

kiegyensúlyozottságáról, a forgórész és állórész szigetelés ellenállásáról, a  

vizsgáló feszültséget és a csapágyak hőmérsékletét. A mért adatokat  

üresjáratban és terhelésnél, a vibráció mértékét, valamint a terhelés idejét.   

 

Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik egyenáramú  

próbakészülékkel. Típus és teljesítmény megadásával. 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a műszaki hibafeltáráson az  

Ajánlatkérő is részt vesz. Amennyiben Ajánlatkérő nem él ezen jogával az  

Ajánlattevőnek kötelező a műszaki hibafeltárásról jegyzőkönyvet készíteni, amit  

a javítási folyamat megkezdését megelőzően Ajánlatkérővel e-mailben  

(logisztika@szkt.hu) ellenjegyeztet. 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az Ajánlatkérő szakemberei részt  

vehessenek a javítást, felújítást követő diagnosztikai, vizsgálatokon,  

próbatermi méréseken. 

 

Az értékelés alapja az egyes motor-típusok tekintetében megadott javítási  

munkafázisok összesített ellenértéke, azonban az elszámolás a ténylegesen  

felmerülő és elvégzett javítási / felújítási munkák alapján történik. 

 

  

 

Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk: 

 

1. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését  

követő 15 napon belül. 

 

2. Garancia: a beépítéstől számított 12 hónap, de maximum az áru átvételétől  



számított 18 hónap. Afelújítás mértékétől függetlenül teljes körű garancia  

vállalása az elvárás. 

 

3. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít. 

 

4. Az ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, az eljárás  

tárgya szerinti felújítási / javítási munkákra egyben tehető ajánlat. 

 

5. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot e-árlejtés alkalmazására.   

 

Az ajánlatkérő elvárásait a fentiekben meghatározott műszaki leírás  

tartalmazza. 

 

6. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legalacsonyabb ajánlatot  

adó ajánlattevővelsem köt szerződést. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eljárás  

eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az ajánlattevőket. 

 

7. Fizetési feltételek: a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az  

igazolt teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállítottszámla alapján, 45  

naptári napos fizetési határidővel, banki átutalással történik. 

 

8. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 

9. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó. 

 

10. Tartalmi sorrend, iratjegyzék: 

 

Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

1. Csatolt táblázat kitöltve 

 

2. Aláírási címpéldány (az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében) 

 

3. Nyilatkozat a próbakészülékről 

 

4. Egyéb (esetleges termékismertetők) 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az  

ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem  

tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 

 

  

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától  

számított30 nap 

 

 

  

1.3 Az ajánlatok benyújtása és kiegészítő tájékoztatás kérése 

  

Ajánlatot tenni jelen kérdőív kitöltésével és feltöltési időszakban a kérdőív  

alján található "Mentés és feltöltés" gombra kattintva lehetséges. 

 

Az ajánlatkérés tárgyával kapcsolatban kizárólag a Fluenta Sourcing  

rendszerben van lehetőség írásbeli kérdések feltételére. Ennek módja az  



eljáráshoz tartozó 'Kérdések/válaszok funkció alkalmazása. 

A tájékoztatást igénylő ajánlattevő(k)től a 2016.08.04.-ig beérkező kérdések  

összesítésre kerülnek. A megválaszolt kérdések a kérdező felfedése nélkül  

kerülnek közzétételre a Fluenta Sourcing rendszeren keresztül minden meghívott  

Ajánlattevőnek. 

 

 

  

2. AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI ÉS ADATAI 

  

2.1 Illetékesség igazolása 

 

 Elfogadom 

Nyilatkozom, hogy jelen ajánlatot, mint az ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselőjeként vagy annak 

megbízott képviselőjeként töltöm fel. 

 

  

2.2 Az ajánlattevő azonosító adatai (Felolvasólap része) 

 

Megnevezés Típus Válasz 

Az ajánlattevő cégneve szöveg  

Az ajánlattevő székhelye szöveg  

Telefonszám, faxszám, email cím szöveg  

Cégjegyzésre jogosult képviselőjének a neve szöveg  

Cégjegyzék szám szöveg  

Adószám szöveg  

Bank neve szöveg  

Bankszámlaszám szöveg  

  

2.3 Nyilatkozat alvállakozó igénybevételéről 

 

 Igen Nem 

Igen válasz esetén kötelező a 2.3.1 pont kitöltése   

  

2.3.1 Közös ajánlattevő esetén (Felolvasólap része) - nem kötelező a kitöltése 

 

Megnevezés Típus Válasz 

Közös ajánlattevő cégneve szöveg  

Közös ajánlattevő székhelye szöveg  

Cégjegyzék száma szöveg  

Adószáma szöveg  

  

2.4 Aláírási címpéldány - Kérjük csatolja az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében az aláírási 

címpéldány dokumentumot. 

  

2.5 Általános nyilatkozattétel 

 

 IGEN 

Elfogadom, hogy az áru javítási és visszaszállítási 

határideje: az áru átadásától számított maximum 30 

naptári nap 

 

Elfogadom, hogy az áru átadás-átvétele az Ajánlatkérő 

telephelyén történik és a fuvarparitás DDP 
 



Elfogadom, hogy az árajánlatot a szállítási költség 

figyelembevételével készítettem 
 

Elfogadom, hogy a beépítendő csapágyak FAG vagy SKF 

minőségűek 
 

Elfogadom a 45 naptári napos fizetést banki átutalással.  

Elfogadom, hogy a garancia a beépítéstől számított 12 

hónap, de maximum az áru átvételétől számított 18 hónap. 

A felújítás mértékétől függetlenül teljes körű garancia 

vállalása az elvárás 

 

  

2.6 Nyilatkozat az egyenáramú próbakészülékről - Kérjük a nyilatkozatot feltölteni 

  

3. ÁRAJÁNLAT 

  

3.1 Itt tudja a kitöltendő táblázatot letölteni 

  

 

  

Csatolmány neve: Kitöltendő táblázat.xlsx 

  

3.1.1 Kérjük csatolja a kitöltött táblázatot. 

  

3.1.2 Kérjük adja meg a bírálati szempont ajánlati árát. 

 

Megnevezés Típus Válasz 

Mindösszesen egész szám  

  

3.1.3 Mindösszesen Nettó ajánlati ár pénzneme 

 

HUF  

EUR  

  

4. SZERZŐDÉSTERVEZET 

  

4.1 Szerződéstervezet 

  

Jelen mező melléklete tartalmazza a szerződéstervezetet. 

 

A dokumentum megtekinthető az alábbi fájl nevére kattintva. Kérjük, töltsék  

le, és az ajánlattételt megelőzően olvassák át. 

 

 

  

Csatolmány neve: Motorfelújítás szerződéstervezet.doc 

  

4.2 Nyilatkozat a közzétett szerződéstervezet tartalmáról és feltételeiről 

 

 Elfogadom 

Szerződéstervezet közzétett tartalmát és feltételeit  

  

5. EGYÉB, az ajánlattétellel kapcsolatos információk, adatok 

  

5.1 Jelen mező alkalmas arra, hogy Ajánlattevő csatolja - az általa szükségesnek tartott - az 

ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információkat, adatokat, dokumentumokat. (Több fájl csatolása 



esetén kérjük Winzip formátumú, tömörített mappa alkalmazását.) 


