NYILATKOZAT
a megajánlott telephely megfelelőségéről
Alulírott …………..………..……….., mint a(z) ………….………..………….. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
1./ az Ajánlattevő rendelkezik a javítások elvégzéséhez az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet
előírásai szerinti, érvényes működési engedéllyel rendelkező a paksi (Paks, Táncsics Mihály u.
1/A) pályaudvarától közúton mérve (googlemaps) legfeljebb 10 km-es távolságon belül (saját,
vagy bérlet) telephellyel, mely megfelel az alábbi kritériumoknak:
Javítóműhellyel szemben támasztott alapvető műszaki követelmények:
-

-

-

-

A szerviz márka függetlennek (pl.: BOSCH CAR/ AUTOCREW/AUTOMEISTER/ AUTO
CHEK CENTER) kell lennie,
mivel a járművek mindegyike légfékes, ezért légfékrendszerek (WABCO/KNORRBREMSE/ HALDEX) tekintetében fékszerviz jogosultsággal kell rendelkeznie, vagy az
ehhez szükséges összes feltételnek meg kell felelnie.
álló fűtés-hűtés rendszerek (pl.: WEBASTO/EBERSPEHER/WAECO) javítására való
jogosultsággal kell rendelkeznie, vagy az ehhez szükséges összes feltételnek meg kell
felelnie.
gyári diagnosztikai, vagy azzal egyenértékűnek tekintett (Bosch, TEXA, stb.) berendezéssel
és annak jogtiszta licencével,
a szervizszolgáltatás szakszerű ellátásához rendelkezni kell gyári javítási-, karbantartási
technológia utasításokkal, valamint a javítási technológiához kapcsolódó gyári normaidők
és a gyári alkatrész beazonosításához szükséges adatbázisokkal,
a fékszerkezetek megbontással járó javítását követő, kötelezően elvégzendő fékhatás
méréshez vizsgálatra és kiértékelésre is alkalmas görgős fékerőmérő próbapaddal,
gépjárművek futóműveinek, és kapcsolódó szerkezeteinek vizsgálatára alkalmas beépített
mozgatópaddal
járműklímák karbantartásához klíma szerviz célgéppel,
hibakód olvasó és motor teszter műszerrel, mely alkalmas a járműlistában szereplő
járművek diagnosztikai vizsgálatára,
gépjárművek világító, fényszóró berendezéseit vizsgáló és beállító műszerrel.

A műhely: hidegpadlós, legalább 18,75 m hosszúságú jármű javításához használt, szerelőaknával
ellátott, az eszközök és berendezések elhelyezése, valamint a kocsiszekrényhez a minden oldali
hozzáférése biztosított. Ajánlatkérő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő járművek
bármelyikének megemeléséhez megfelelő teherbírású autóemelő berendezéssel van felszerelve.
A járműveknek a műhelybe történő beállása, a javítási tevékenység biztonságos elvégezhetősége,
a járművek szükségszerű megemelésénél az autóbuszok eltérő magasságát is alapul véve
biztosított.
A műhely olyan kapukkal rendelkezik, hogy a javításra váró gépjármű mindenkor szabadon tud
azon áthaladni, a ráépített egyéb berendezések leszerelése nélkül.
Jelen nyilatkozatot „A DDKK Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok Pakson történő tárolása,
javítása és egyéb szolgáltatások nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlat
részeként teszem.
Kelt: …………………………, …. év ………………………hó ……nap

