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Tisztelt Ajánlattevők! 
 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 
beszerzési eljárást folytatott le „Istvántelek 16 oszlopos csoportemelő vezérlésének 
korszerűsítése” tárgyban. Ajánlatkérő ezúton értesíti Önöket a tárgyi eljárás eredményéről: 
 
Érvényes Ajánlattevő neve, végleges ajánlat: 
 
 
Érvényes Ajánlattevő neve, székhelye: VOX Automatika Kft. (1094 Budapest, Páva u. 19.) 
 

 Értékelési szempont Mértékegység Ajánlat 

Ár kritérium 

1. 

 

Vállalkozói díj 

 
nettó Ft 21 800 000 Ft 

Minőségi kritérium 

2. 
Helyszíni teljesítési határidő (minimum 15 

naptári nap, maximum 30 naptári nap) naptári nap 24 

 
 
Érvénytelen Ajánlattevők neve és az érvénytelenség indoklása: 
 
Az MOVILL Kft. (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 15.) által benyújtott ajánlatban a „Helyszíni 

kivitelezési határideje (minimum 15 naptári nap, maximum 30 naptári nap)” értékelési 

szempontra az Ajánlattevő 140 naptári napos megajánlást tett, továbbá a Felolvasólapon a 

következőt szerepeltette:  

 

„Nyilatkozom, hogy a teljesítést csak és kizárólag abban az esetben tudjuk vállalni, amennyiben 

a csoportemelő vezérlőszekrényét és oszlopait üzemünkbe elszállíthatjuk. Helyszíni teljesítést 

nem tudunk vállalni.” 

 

Ajánlatkérő a Pályázati felhívás 9. pontjában részletezettek alapján a „Helyszíni kivitelezési 

határideje (minimum 15 naptári nap, maximum 30 naptári nap)” értékelési szempontra 

maximum 30 naptári napos megajánlást fogad el, továbbá Ajánlatkérő a teljesítés helyszíneként 
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a MÁV-START Zrt. 1045 Budapest-Istvántelek, Elem u. 5-7. címet jelölte meg, és nem tette 

lehetővé a csoportemelő elszállítását. 

 

A Pályázati felhívás 20.7 pontja alapján „érvénytelen az ajánlat ha, a Pályázati felhívásban, 

illetve a szerződésben rögzített mellékleteiben Ajánlatkérő által előírt teljesítési határidőt az 

Ajánlattevő nem tudja vállalni, teljesíteni” továbbá érvénytelen az ajánlat ha „a Pályázati 

felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket 

Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni”. 

 

A fentiekre tekintettel, mivel a Movill Kft. ajánlata érvényessé nem tehető hiánypótlás 

keretében, ezért számára Ajánlatkérő nem küldött hiánypótlási felhívást. 

 

A fentiekre tekintettel a MOVILL Kft. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a pályázati 
felhívásban és mellékleteiben foglalt követelményeknek, ezért ajánlata érvénytelen. 
 
Az eljárás nyertese: 
 
Az eljárás nyertese a VOX Automatika Kft. Ajánlattevő figyelemmel az értékelési 
szempontokra. 
 
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel adásvételi szerződést köt nettó 21.800.000,- 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. június 30. 
 
 
Tisztelettel: 

 
 

Somogyi Anett 
Beszerzési működéstámogatási szakelőadó 

http://www.mav-start.hu/

		2021-06-30T08:57:57+0200
	Somogyi Anett




