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Feljegyzés alapajánlatok bontásáról 
 

 

Tárgy:  a „ MÁV-START Zrt. Ferencváros JBI Villanymozdonyszín 

világításkorszerűsítés tervezése " tárgyú pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok bontása. 

 

Időpont: 2021. augusztus 25. 10:00 óra 

 

Az ajánlattételi határidőig (2021.08.25. 10:00 óra) 5 (azaz öt) ajánlat érkezett, elektronikus 

formában, az alábbiak szerint. 

 

1. Ajánlattevő neve: Gálatech Kft. 

Ajánlattevő székhelye: Budapest 

 

A beérkezett ajánlat felbontásra került, a Felolvasólap tartalma az alábbi: 

 Értékelési szempont Ajánlat 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) nettó 4 170 000 Ft 

2. 

Első változatú kivitelezési tervdokumentáció 

benyújtására megajánlott teljesítési határidő 

(minimum 90 naptári nap; maximum 120 naptári 

nap) 

120 naptári nap 

3. 

Teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás 

10.2.2) M/2. pontjában megjelölt alkalmassági 

követelménynek megfelelő szakember alkalmassági 

követelményen felüli épületvilágításhoz kapcsolódó 

tervezési projektben szerzett szakmai 

többlettapasztalata (a pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 10 éven belül). 

 (min. 0, max. 10 db projekt) 

 

10 db 

 

 

Az ajánlat e-mailen került benyújtásra 2021. 07. 28. napján 10 óra 29 perckor. 

 

2. Cég neve: Csomor Tamás E. V. 

Ajánlattevő székhelye: Budapest 

 

A beérkezett ajánlat felbontásra került, a Felolvasólap tartalma az alábbi: 

 Értékelési szempont Ajánlat 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) nettó 3 800 000 Ft 

2. 

Első változatú kivitelezési tervdokumentáció 

benyújtására megajánlott teljesítési határidő 

(minimum 90 naptári nap; maximum 120 naptári 

nap) 

90 naptári nap 

3. 

Teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás 

10.2.2) M/2. pontjában megjelölt alkalmassági 

követelménynek megfelelő szakember alkalmassági 

10 db 
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követelményen felüli épületvilágításhoz kapcsolódó 

tervezési projektben szerzett szakmai 

többlettapasztalata (a pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 10 éven belül). 

 (min. 0, max. 10 db projekt) 

 

Az ajánlat e-mailen került benyújtásra 2021.08.21. napján 19 óra 4 perckor. 

 

3. Cég neve: SZEL-TERV Kft. 

Ajánlattevő székhelye: Szeged 

A beérkezett ajánlat felbontásra került, a Felolvasólap tartalma az alábbi: 

 Értékelési szempont Ajánlat 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) nettó 4 972 000 Ft 

2. 

Első változatú kivitelezési tervdokumentáció 

benyújtására megajánlott teljesítési határidő 

(minimum 90 naptári nap; maximum 120 naptári 

nap) 

120 naptári nap 

3. 

Teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás 

10.2.2) M/2. pontjában megjelölt alkalmassági 

követelménynek megfelelő szakember alkalmassági 

követelményen felüli épületvilágításhoz kapcsolódó 

tervezési projektben szerzett szakmai 

többlettapasztalata (a pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 10 éven belül). 

 (min. 0, max. 10 db projekt) 

8 db 

 

Az ajánlat e-mailen került benyújtásra 2021.08.23. napján 9 óra 31 perckor. 

 

4. Cég neve: Sysco-Lux Kft. 

Ajánlattevő székhelye: Budapest 

A beérkezett ajánlat felbontásra került, a Felolvasólap tartalma az alábbi: 

 Értékelési szempont Ajánlat 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) nettó 2 876 470 Ft 

2. 

Első változatú kivitelezési tervdokumentáció 

benyújtására megajánlott teljesítési határidő 

(minimum 90 naptári nap; maximum 120 naptári 

nap) 

90 naptári nap 

3. 

Teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás 

10.2.2) M/2. pontjában megjelölt alkalmassági 

követelménynek megfelelő szakember alkalmassági 

követelményen felüli épületvilágításhoz kapcsolódó 

tervezési projektben szerzett szakmai 

többlettapasztalata (a pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 10 éven belül). 

 (min. 0, max. 10 db projekt) 

10 db 

 

Az ajánlat e-mailen került benyújtásra 2021.08.25. napján 8 óra 55 perckor. 
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5. Cég neve: GILUX Hungary Kft. 

Ajánlattevő székhelye: Budapest 

A beérkezett ajánlat felbontásra került, a Felolvasólap tartalma az alábbi: 

 Értékelési szempont Ajánlat 

1. 

Vállalkozói díj (nettó Ft) 

nettó 8 800 000 Ft 

 

nettó 16 500 000 Ft 

2. 

Első változatú kivitelezési tervdokumentáció 

benyújtására megajánlott teljesítési határidő 

(minimum 90 naptári nap; maximum 120 naptári 

nap) 

115 naptári nap 

3. 

Teljesítésbe bevonni kívánt, az ajánlati felhívás 

10.2.2) M/2. pontjában megjelölt alkalmassági 

követelménynek megfelelő szakember alkalmassági 

követelményen felüli épületvilágításhoz kapcsolódó 

tervezési projektben szerzett szakmai 

többlettapasztalata (a pályázati felhívás 

megjelenésének napját megelőző 10 éven belül). 

 (min. 0, max. 10 db projekt) 

0 db 

 

Az ajánlat e-mailen került benyújtásra 2021.08.25. napján 9 óra 51 perckor. Ajánlattevő 

ajánlattételi határidő után módosított ajánlatot nyújtott be 2021.08.25. 10 óra 03 perckor. 

 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról készített feljegyzést az aláírás napján, egyúttal a felhívásban 

rögzített határidőn belül, elektronikus úton megküldi az ajánlattevők részére. 

 
Ajánlatkérő az eljárás további menetéről írásban tájékoztatja ajánlattevőket. Ajánlatkérő elsősorban e-

mailen küldi meg az eljárás során a szükséges tájékoztatásokat, dokumentumokat, melyek sikeres 

kézbesítéséről minden esetben kéri a Tisztelt Ajánlattevők válasz e-mailben történő visszaigazolását. 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 26. 

 

Feljegyzést készítette: 

 

 

 

………………….. 

Somogyi Anett 

a beszerzési eljárás során eljáró beszerző 


		2021-09-03T13:28:33+0200
	Somogyi Anett




