
From: Krisztina Horváth <krixta01@gmail.com> 

Sent: hétfő 2018. július 16 17:15 

Subject: Re: ajánlatkérés 

 

Tisztelt Önkormányzat! 

Levelükre kérem, hogy fogadják el az alábbi válaszomat: 

Az Önök által felkért tervező által szükségtelen paraméterekkel 

összeállított rendszereket cégünk nem  

forgalmaz. 

Szíves tájékoztatásukra azonban közlöm , hogy az általunk forgalmazott 

utcai napelemes kandelláber  

teljeskörű kivitelezésének költsége : 350.000,- Ft+ÁFA/ db.  

Üdvözlettel: Lakatosné Horváth Krisztina, Sun Power Team Hungary Kft 

 

 

Az iPademről küldve 

 

2018. júl. 16. dátummal, 10:47 időpontban Dr. Hajba Csabáné 

<dr.hajba.csabane@balatonszepezd.hu>  

írta: 

 

> Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

>  

> Sándor Gyuláné alpolgármester asszonnyal történt egyeztetés után alábbi 

megkeresésére a következő  

választ adjuk: 

>  

> A képviselő-testület a 115/2018. (VI. 19.) Bsz önkormányzati 

határozatában döntött arról,  érvénytelen  

az ajánlat, amennyiben az ajánlattételi felhívásban előírt műszaki 

tartalomhoz képest eltérő ajánlat  

érkezik. 

>  

> Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban helyszíni bejárás tartását nem 

írta elő. Arra valamennyi  

ajánlattételre felkért gazdasági szereplőt egyidejűleg meg kellene hívni, 

amelyre az ajánlatok rövid  

benyújtási határidejére tekintettel már nincs mód. Egy gazdasági szereplő 

ajánlata már beérkezett. 

>  

> Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőben, a tervező által 

összeállított és az önkormányzat által  

jóváhagyott műszaki tartalomra várjuk ajánlatukat. 

>  

> Tisztelettel: 

>  

> dr. Hajba Csabáné 

> vezető főtanácsos 

> Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

> Balatonszepezdi Kirendeltsége 

> 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 

> telefon:30/3301-210 

>  

>  

>  

> 2018. 07. 11. 6:55 keltezéssel, Krisztina Horváth írta: 

>> Tisztelt Polgármester Úr, és Képviselő-testület! 

>>  



>> Megkeresésüket tisztelettel megköszönöm, és az alábbiakat tudom rá 

válaszként adni: 

>> Cégem minden árajánlat kiadása előtt helyszíni bejárást végez. Ez 

természetesen kötelezettségektől  

mentes, tehát Önöknek nem kiadás. Erre kérem tegyenek időpont megjelölése 

mellett javaslatot,  

telefonon is elég! (30/7767082). 

>> Az általunk telepített utcai napelemes kandelláberek egyedi 

gyártásúak. 

>> Az Önök által részemre küldött árajánlat kérés tételei között szerepel 

sajnos olyan -nem egy -tétel,  

ami funkcionálisan vagy szükségtelen, vagy alulméretezett, illetve 

túlméretezett, így ezt a formulát erre  

való tekintettel csak javítva tudom kitölteni.Továbbá hiányolom a 

garancia vállalására vonatkozó részt! 

>> A döntésük megkönnyítése végett fel tudok ajánlani egy referencia 

bejárást hozzánk közeli helyszínen.  

Amennyiben ezeket megfontolás tárgyává tudják tenni, és elfogadhatóak, 

úgy kérem visszajelzésüket!  

Köszönettel: 

>> Lakatosné Horváth Krisztina 

>> Sun Power Team Hungary Kft 

>> ügyvezető, 

>> Az iPademről küldve 

>>  

>> 2018. júl. 10. dátummal, 14:53 időpontban Debreczeni Mária  

<debreczeni.maria@balatonszepezd.hu> írta: 

>>  

>>> Tisztelt Cím! 

>>>  

>>> Csatoltan küldöm a Balatonszepezd, Fürdő utca és a Fűzfa utca 

közvilágítás kiépítésére vonatkozó  

ajánlatkérést. 

>>>  

>>> Tisztelettel: 

>>>  

>>>  

>>> --  

>>> Debreczeni Mária 

>>> műszaki ügyintéző 

>>>  

>>> Balatonszepezd Község 

>>> Önkormányzati Hivatal 

>>> 8252 Balatonszepezd 

>>> Árpád utca 27. 

>>> Tel.sz.:30/828-3039 

>>>  

>>> <Ajánlatkérő_Sun Power...pdf> 

>>> <TD_FF_0023_Mennyiség_Kimutatás_Bszepezd_Fűzfa.docx> 

>>> <TD_FF_0027_Mennyiség_Kimutatás_Bszepezd_Fürdő.docx> 

>  


