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Tisztelt Ajánlattevők! 
 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 
beszerzési eljárást folytatott le „Fázisvezérelt ultrahang vizsgáló készülékek beszerzése” 
tárgyban. Ajánlatkérő ezúton értesíti Önöket a tárgyi eljárás eredményéről: 
 
Érvényes Ajánlattevő neve, végleges ajánlat: 
 
 
Érvényes Ajánlattevő neve, székhelye: KE-TECH Kft., 2200 Monor, Széchényi utca 18/A. 
 

 
 
Érvénytelen Ajánlattevők neve és az érvénytelenség indoklása: 
 
Az Inteszt kft. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 39.) a hiánypótlási határidőig nem nyújtotta 
be hiánypótlását a következők hiányok vonatkozásában: 

- Ajánlattevő nem nyújtotta be „az M/1 műszaki, szakmai követelmény teljesítését 
igazoló „A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek felsorolása” 
dokumentumot valamint a bevonni kívánt szakemberek UT3 ultrahangos 
roncsolásmentes anyagvizsgálói tanúsítvány másolatát”. 

- Ajánlattevő nem nyújtotta be a „Nyilatkozat szerződés vonatkozásában” 
dokumentumot, a hiányzó „Cégbíróság megjelölése” adatot pótolva. 
 

- Ajánlattevő nem nyújtotta be az „Árazó táblát az ajánlatban megküldött változatlan 
tartalommal excel formában”. 

http://www.mav-start.hu/
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- Ajánlattevő felvilágosítás kérésre válaszát nem küldte meg, az ellentmondást nem 

oldotta fel. 

A Pályázati Felhívás 22.4. pontjának megfelelően „Érvénytelen az ajánlat, ha a Pályázatban 

részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 

ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a Pályázati felhívásnak megfelelően” továbbá 

„a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem 

megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát”. 

A fentiekre tekintettel az Inteszt Kft. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a pályázati 
felhívásban és mellékleteiben foglalt követelményeknek, ezért ajánlata érvénytelen. 

 

Az SPM Budapest Kft. (1173 Budapest Búbosbanka utca 5/C) ajánlattevő nem teljes körűen 
nyújtotta be hiánypótlását a következő hiányok vonatkozásában: 

- Ajánlattevő nem nyújtotta be a „3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről az árbevétel 
adatit tartalmazó nyilatkozatot pdf formátumban, cégszerűen aláírva, valamint a 
nyilatkozatban a 2017. 2018. és 2019 évi árbevételi adatokat nem adta meg. Az 
ajánlattétel során benyújtott nyilatkozat 2018. és 2019 évi értékekeit nem hozta 
összhangba a közzétett beszámoló adataival.” 

- Ajánlattevő nem nyújtotta be a „Nyilatkozat szerződés vonatkozásában” 
dokumentumot, és nem pótolta a hiányzó statisztikai jelzőszámot. 

A Pályázati Felhívás 22.4. pontjának megfelelően „Érvénytelen az ajánlat, ha a Pályázatban 

részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 

ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre” továbbá „a Pályázatban részvételi feltételként 

kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő 

alkalmasságát”. 

Továbbá az SPM Budapest Kft. alapajánlatának és hiánypótlásként benyújtott 

dokumentumainak áttanulmányozását követően, megállapításra került, hogy Ajánlattevő nem 

rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel: legalább 1 fő UT3 

ultrahangos roncsolásmentes anyagvizsgálói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberrel. 

A Pályázati Felhívás 22.4. pontjának megfelelően „Érvénytelen az ajánlat, ha a Pályázatban 

részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 

ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre.”, továbbá „a Pályázatban részvételi 

feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják 

Ajánlattevő alkalmasságát”. 
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A fentiekre tekintettel a SPM Budapest Kft. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a pályázati 
felhívásban és mellékleteiben foglalt követelményeknek, ezért ajánlata érvénytelen. 
 
Az eljárás nyertese: 
 
Az eljárás nyertese a KE-TECH Kft. Ajánlattevő figyelemmel az értékelési szempontokra. 
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel adásvételi szerződést köt nettó 23.912.777,- Ft 
értékben. 
 
Ezúton köszönöm Ajánlatkérő és az Értékelő Bizottság nevében az eljárás során nyújtott 
munkájukat, együttműködésüket! Reméljük, hogy a jövőben hasonló jellegű beszerzéseink 
során ismét megtisztelnek bennünket ajánlatukkal. 
 
Szerződéskötéssel kapcsolatban a kollégáim hamarosan felveszik a nyertes Ajánlattevővel a 
kapcsolatot! 
 
 
Budapest, 2021. május 14. 
 
 
Tisztelettel: 

 
 

Somogyi Anett 
Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 
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