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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

„Keretszerződés garanciális gépjárművek szervízszolgáltatására” 

 

Ajánlattevő feladata: 

Az Ajánlattevő keretszerződés keretében vállalja 4 darab garanciális gépjármű kezelését, 

komplex szolgáltatásnyújtás keretében a járműpark műszaki állapotának fenntartását, eseti 

jelleggel azok javítását. 

 

Szerződés időtartama:  a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződéskötéstől  

számított 24 hónapig 

Szerződés keretösszege:  1 millió forint + ÁFA 

 

Gépjármű flottával kapcsolatos információk: 

- a 4 darab személyautó 2015. évben újonnan kerület beszerzésre és szállításra 

- a gépjárművek tartósan egy-egy személy használatában állnak 

- a gépkocsik általános közúti igénybevételnek vannak kitéve, Budapest területén éppúgy, 

mint más településeken, illetőleg külföldön 

- az autók jótállása 5 év/150.000 km-re vonatkozik 

A 4 db gépjármű adatait az ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

A kívánt szolgáltatások ismertetése: 

 a gépjárművek félévenkénti karbantartása, teljes átvizsgálása: autódiagnosztika, futómű, 

motor, gumiabroncsok, kenőanyagok stb. garanciális gépjármű esetében is; 

 A Ford szervízfüzet alapján mind Mondeo, mind Focus tipus szerint 12hónap vagy 20.000 

km-es (amelyik előbb bekövetkezik) szervizintervallumok keretén belül a gépjárművek 

teljes körű átvizsgálása, esetleges szervízelése az alábbiakban felsoroltak mentén: 

- motor, sebességváltó, katalizátor, első kerékhajtás, hátsó kerékhajtás, kormánymű, 

fékrendszer (kivéve a fékpofákat és féktárcsákat), klímaberendezés, fűtés, Ford audió 

rendszerek (amennyiben gyárilag beépített), légzsák, a teljes elektronikai rendszer, 

beleértve a motorvezérlést, központi zárat, ABS-t, elektromosan állítható üléseket, 

valamint gyárilag beépített minden elektronikus biztonsági és kényelmi funkciókat 

ellátó rendszer, stb.  

 eseti javítások: karosszériajavítás, fényezés, szélvédőjavítás, autóvillamosság szerelés, 

kopó alkatrészek cserélése, kenő és adalékanyagok utántöltése stb.; 

 autómentési szolgáltatás mozgásképtelenné vált gépjármű esetében; 

 szükség esetén alkatrészek cserélése, melyek kizárólag eredeti, gyári csomagolású 

alkatrészek lehetnek; 

 gépjárművek hatósági vizsgára felkészítése és a szükséges környezetvédelmi ellenőrző 

mérések elvégzése; 

 egyedi esetekben csereautó szolgáltatás nyújtása; 
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 48 órát meghaladó javítás esetén hasonló kategóriájú és felszereltséggel bíró csereautót 

szükséges biztosítani; 

 szezonális gumiabroncscsere, melyhez kapcsolódóan „kerékhotel” szolgáltatás szükséges;  

 klímaberendezések tisztítása és szervizelése; 

 alkatrész beszerzésétől függően a javítási idő nem haladja meg a 4 napot, törekedve a 

lehető legrövidebb időre; 

 többnapos munkavégzés kapcsolattartónkkal történt előzetes egyeztetést követően 

végezhető; 

 minden bruttó 50.000,- forintot elérő munkával kapcsolatban előzetes egyeztetés és 

árajánlat szükséges, így ebben az esetben a munkát az Ajánlatkérő által kijelölt 

kapcsolattartó engedélyét követően lehet megkezdeni; 

 a járműveket a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatásában álló bármely 

személy elviheti a szervizbe, aki az erre való jogosultságát a munkáltatója által kiállított 

okmánya és személyazonosító igazolványa felmutatásával igazolni tudja. 

 


