Kivonat a „Hűtő-kenő és egyéb folyadékok beszerzése - 2014.” tárgyú beszerzési eljárás anyagaiból
(A teljes, részletes ajánlatkérés anyagai elektronikus tendereztetési felületen érhetőek el.)
1.A beszerzés tárgya és mennyisége:
A MÁV Csoport képviseletében eljáró MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág
jelen ajánlatkérésben – 8 részajánlattételi lehetőséggel - 9.827 liter/kg mennyiségű hűtő-kenő és egyéb
folyadékok szállítására és letéti raktározására kér ajánlatot.
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Szintetikus hűtő-kenő folyadék
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Univerzális hűtő-kenő folyadék
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Keményvízálló hűtő-kenő folyadék

30 kg -70 kg
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Biostabil, félszintetikus hűtő-kenő folyadék

30 kg -70 kg
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Fehér vazelin

1 kg - 25 kg
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Kozmetikai fehérolaj

1 liter - 25 liter
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Ásványolajmentes rendszertisztító segédanyag
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Szintetikus fékfolyadék
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A mennyiségek tájékoztató jellegűek. A megadott mennyiség és a nyertes ajánlat egységárának
szorzataként meghatározott keretösszeg mínusz 50 %-kal változhat.
Amennyiben egy Ajánlattevő több rész tekintetében válik nyertessé, akkor e részekre vonatkozóan egy
szerződés kerül megkötésre azzal, hogy a –50%-os opció kizárólag a teljes szerződéses érték
vonatkozásában érvényesül és nem az egyes tételek/részek tekintetében.
A 4. részajánlaton belüli kiszerelések mennyiségi arányai a tényleges felhasználásnak megfelelően a
részajánlaton belül változhatnak.
A megajánlott termék kiszereléseinek az előírt kiszerelési csoportoknak meg kell felelnie.
Ajánlatkérő elfogadja a jelenleg használt termékmegnevezéstől eltérő termékkel történő ajánlatadást
(termékváltás lehetséges) az ajánlatkérésben írt feltételek figyelembevételével.
2.A szerződés hatálya: a szerződés mindegyik szerződő fél által történő aláírással lép hatályba és az abból
eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a szerződés alapján a
Letéteményes megrendeléseket leadni csak a szerződés XI. pontjában meghatározott keretösszeg eléréséig,
de legkésőbb a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 12. hónap utolsó napjáig jogosult. A

teljesítés a szerződés keretében a raktárkészlet fogyása, illetve Ajánlatkérő rendkívüli szükséglete alapján
elkészített megrendeléseknek megfelelően történik.
3.Az ajánlat benyújtásának módja: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág
által használt elektronikus tendereztetési felület.
Az ajánlatkérést elektronikus tendereztető rendszeren keresztül bonyolítjuk le, az Ajánlattevők ezen a
rendszeren keresztül férhetnek hozzá az ajánlatkérés részletes, teljes dokumentumaihoz, továbbá az
ajánlatot is a tendereztetési felületre kérjük feltölteni. A tendereztető rendszerrel, illetve az ajánlatkérés
anyagaihoz történő hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre.
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