KÖMI Kft.
A KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Szolgáltató Kft-t 1996ban magánszemélyek alapították olyan cégfilozófiával, melyben a magas színvonalú mérnöki szolgáltatás, a
minőségvizsgálati tevékenység és a minőségbiztosítás volt a meghatározó.
A folyamatos innováció biztosította számunkra, hogy nemzetközi színvonalú megoldást nyújtsunk a mérnöki
tanácsadás területén közúti és vasúti infrastruktúra beruházások, környezeti és természeti erőforrásokkal összefüggő projektek, valamint magasépítési beruházások különböző finanszírozási forrásokhoz illeszkedő megvalósításában, nagy hangsúlyt fektetve a projektmenedzsmentre és a hatékony minőségbiztosításra.
A KÖMI Kft. vezetői és munkatársai öt alapvető értéket határoztak meg irányt mutatva a Társaságnak a legkiválóbb eredmények elérése érdekében:
• Megbízhatóság
• Innováció
• Felkészültség
• Elhivatottság
• Együttműködés
A KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda tagja a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének, a Magyar
Út- és Vasútügyi Társaságnak, a Magyar Mérnök Kamarának és a Projektmenedzsment Szövetségnek, valamint
olyan nemzetközi mérnöki szervezeteknek, mint a FIDIC és az EFCA. Rendelkezünk ISO 9001:2009, 14001:2005,
28001:2008 (18001:2007) minőségbiztosítási tanúsításokkal, SCC Tanúsítvánnyal.
Munkatársaink magas- és mélyépítési, illetve közlekedésépítési területen műszaki ellenőri, szakértői illetve felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, többen tervezői névjegyzékben is szerepelnek, mindannyian a Magyar Mérnöki Kamara tagjai.
Képzett és nagy gyakorlattal rendelkező mérnökeink angol, német és további idegennyelv-tudással rendelkeznek.
Munkatársaink az alábbi szakterületeken állnak partnereink és megrendelőink rendelkezésére:
• Magas-, mély- és infrastruktúra építési mérnöki szolgáltatások
• Geotechnika
• Közlekedésbiztonság
• Várostervezési és fejlesztés
• Szerkezetépítés
• Közbeszerzés
Elkötelezettek vagyunk az élvonalbeli technológiák és rendszerek alkalmazásában úgy, mint
- a legfrissebb projektmanagement eszközök alkalmazása,
- új, környezetkímélő technológiák támogatása az általunk felügyelt projektekben,
- kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása építőmérnöki és projektmanagement területeken,
- bevált technológiák alkalmazása új projektkörnyezetben.
Elérhetőségek:
KÖMI Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5., 4. emelet
www.komikft.hu
iroda@komikft.hu
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„A min!ség iránti elkötelez!désben látjuk jöv!nk biztosítását.”
Somogyvári János László ügyvezet! KÖMI Kft.

Mit jelent a KÖMI Kft. számára a min!ség iránti elkötelez!dés?
Célunk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások, a beruházás lebonyolítói-, m!szaki- és
ellen"ri tevékenységek megfeleljenek a megrendel"k, vev"k által elvárt és a szerz"désekben
meghatározott min"ségi követelményeknek. Bízunk benne, hogy munkatársaink
szakértelme, társaságunk elkötelezettsége a min"ség és megbízhatóság terén megfelel" piaci
részesedést eredményez, és az általunk megvalósítandó munkák újabb megbízásokat hoznak.
A min"ség iránti elkötelez"désben látjuk jöv"nk biztosítását.
Miért csatlakoztak az „Érték és Min!ség Nagydíj” pályázati rendszerhez?
Hisszük, hogy csak gyártással és külföldi termékek összeszerelésével hazánk nem n"het fel
a fejlett ipari országokhoz. Ez a pályázati rendszer olyan termékeket hivatott népszer!síteni
és
támogatni, amelyek 100%-ban hazai fejlesztések, ezáltal jelent"s hozzáadott értéket
képviselnek. Ezt a szemléletmódot minden felel"s magyar vállalkozásnak érdeke és feladata
lehet"ségei szerint támogatnia. Az innováció szerves részét kell, hogy képezze a hazai
vállalkozások gondolkodásának. Társaságunknak pedig elemi érdeke az épít"ipari piac
aktuális kínálatával és legfejlettebb technológiáival lépést tartani.
Véleménye szerint milyen el!nyökhöz juthatnak a pályázaton nyertes termékek gyártói?
Az egyik legfontosabb eredmény, amit a díj elnyerésével elérnek a pályázók, az az új piacok
felderítése. A pályázathoz csatlakozott társaságok mind elismert tagjai iparáguknak, amely
egyben jelent"s kapcsolati hálót is jelent. E kapcsolatok megosztása, valamint a
tapasztalatok cseréje mind hozzájárulhat a termék gyártójának új piacokon való
megjelenéséhez, jelenlegi részesedésének és végs" soron eredményességének
növekedéséhez.
A másik azonnali eredménye, hogy jogosulttá válik az Érték és Min"ség Nagydíj Tanúsító
Védjegy embléma használatára, amely a vásárlók számára garantálja a termék kiemelked"
min"ségét, s ezáltal szintén hozzájárul az értékesítések növekedéséhez.

