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Másolatot kap: Favrettó Gábor; Kissné Drajkó Krisztina; Herczeg Katalin; Horváth Nándor

Tárgy: FW: Pályázati kiírás - Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi 

út 357. szám alatti telek területén

Mellékletek: Pályázati kiírás_Bécsi_út_talajszennyezettség_mérés.pdf; Felolvasólap.doc; 
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Becsi ut 357 talajszennyezettség környezetvédelem kiegészítő felmérés árazatlan 
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Tisztelt Gazdasági szereplők! 

 

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdés érkezett: 

„Ezúton érdeklődnék, hogy van-e lehetőség áttenni a helyszíni bejárás időpontját 2021. február 17-e szerda 10 
óráról 2021. február 22-e hétfőre? 

 A hétfői nappal kapcsolatban a pontos időpont tekintetében részünkről rugalmasak lennénk.” 

 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Ajánlatkérő nem módosítja a kiküldött kiírásban szereplő időpontokat, határidőket, 

azonban a megadott február 17-ére ütemezett bejáráson kívül biztosítja a február 22-én történő bejárás lehetőségét 

is Ajánlattevők számára. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárásokkal kapcsolatos kérdések feltevésére 

rendelkezésre álló határidő február 22. (akkor is, ha Ajánlattevő csak a február 22.-ei bejáráson tud részt venni). 

 

A második bejárás időpontja: 2021.02.22. 10 óra. 

 
Üdvözlettel, 

 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

Könczöl Enikő 
beszerző 
BFVK Zrt. 
1013 Budapest, Attila út 13/A. 

Mobil: +36 20 238-1151 

E-mail: Konczol.Eniko@bfvk.hu 
Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

 
 
JOGNYILATKOZAT: Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a 

címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a 

küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.  
 
Védje a környezetét! Kérjük, ezt az üzenetet csak akkor nyomtassa ki, ha feltétlenül szükséges!  

 

 

 

From: Könczöl Enikő  

Sent: Tuesday, February 9, 2021 3:09 PM 

To: Könczöl Enikő <konczol.eniko@bfvk.hu> 

Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Kissné Drajkó Krisztina <kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu>; Herczeg 

Katalin <herczeg.katalin@bfvk.hu>; dr. Horváth Nándor <horvath.nandor@bfvk.hu>; Ferencné Kovács Hajnalka 

<kovacs.hajnalka@bfvk.hu> 

Subject: Pályázati kiírás - Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatti telek 

területén 
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Tisztelt Gazdasági szereplők! 

A BFVK Zrt. nyílt tárgyalásos pályázatot hirdet " Kiegészítő talajvizsgálat elvégzése a Budapest III. kerület, Bécsi út 
357. szám alatti telek területén" tárgyban. 
Kérjük, hogy amennyiben érdeklődnek a pályázat iránt, a felhívásban szereplő feltételek mellett juttassák el részünkre 
ajánlatukat. 
Az ajánlatok munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 13:30 között (a leadás napján 
pedig a kiírásban feltüntetett beadási határidőig) adhatóak le a BFVK Zrt. Gvadányi út 33-39. sz. alatti telephelyén, 
a 2. emeleten található irodánkban. 
Kérjük, ajánlatukat ne e-mailben, hanem a pályázati kiírásban szereplő módon, borítékban (személyesen, futárral, 

vagy postai úton) juttassák el részünkre.   
Ha az ajánlat postával érkezik, kérjük, mindenképpen lássák el az eljárás tárgyára utaló felirattal, valamint nyomtatott 
nagybetűkkel, jól látható helyre írják rá, hogy „AJÁNLAT”, továbbá a borítékon kerüljön feltüntetésre, hogy  
Favrettó Gábor/Könczöl Enikő részére.  
Ha az ajánlatot személyesen hozzák be, kérjük a pályázat tárgyát és a beadási határidőt szíveskedjenek feltüntetni a 
borítékon. 

Az ajánlatot kérjük, az eredeti papír alapú példányon kívül egy darab papír alapú másolati példányban és egy 

darab elektronikus adathordozón is szíveskedjenek mellékelni (CD vagy pendrive). 

 Az elektronikus adathordozón az alábbi fájlok szerepeljenek: 
 a teljes ajánlat aláírt, majd beszkennelt változata (egy darab pdf fájlban). Fontos, hogy ez a fájl az aláírt 

árazott terméklistát is tartalmazza! 
 a beárazott terméklista excel formátumban 

 
Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket kérjük minden esetben a kiírásban is látható módon, e-mailben tegyék fel és 

vegyék figyelembe a kérdések feltevésére megadott határidőt. 
 
 Köszönettel, 
 
 

Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

Könczöl Enikő 
beszerző 
BFVK Zrt. 
1013 Budapest, Attila út 13/A. 

Mobil: +36 20 238-1151 

E-mail: Konczol.Eniko@bfvk.hu 
Személyes adatainak védelme érdekében a Microsoft Office megakadályozta a kép automatikus letöltését az internetről.

 
 

 
JOGNYILATKOZAT: Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a 

címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a 

küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.  
 
Védje a környezetét! Kérjük, ezt az üzenetet csak akkor nyomtassa ki, ha feltétlenül szükséges!  

 

 

 


