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Könczöl Enikő

Feladó: Könczöl Enikő

Küldve: hétfő 2021. május 17 13:08

Címzett: Könczöl Enikő

Másolatot kap: Favrettó Gábor; Schumann László; Kissné Drajkó Krisztina

Tárgy: RE: Pályázati kiírás - „Munkaruha és védőruha beszerzés 12 hónap időtartamra 4,3 

M Ft keretösszeg kimerülésig”

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a tárgyi pályázatra beérkező kérdések mennyisége és a pályázat 

műszaki tartalmának szükséges módosítása több időt igényel a kiírásban szereplő válaszadási határidőnél.  
Ajánlatkérő e-mailben fogja megküldeni Önöknek a válaszokat és a módosított pályázati kiírást. A beadási határidőt 

és az ajánlatok bontásának időpontját is módosítani fogjuk. 

Kérjük szíves türelmüket. 

 

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: Thursday, May 6, 2021 4:27 PM 

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

Cc: Favrettó Gábor <favretto.gabor@bfvk.hu>; Schumann László <schumann.laszlo@bfvk.hu>; Kissné Drajkó 
Krisztina <kissne.drajko.krisztina@bfvk.hu> 

Subject: Pályázati kiírás - „Munkaruha és védőruha beszerzés 12 hónap időtartamra 4,3 M Ft keretösszeg 

kimerülésig” 

 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

A BFVK Zrt. pályázatot hirdet „Munkaruha és védőruha beszerzés 12 hónap időtartamra 4,3 M Ft keretösszeg 

kimerülésig” tárgyban. Kérjük, hogy amennyiben érdeklődnek a pályázat iránt, a felhívásban szereplő feltételek 

mellett ajánlatukat juttassák el részünkre. 

A koronavírus járványra való tekintettel BFVK Zrt., mint Ajánlatkérő igyekszik csökkenteni a személyes 
érintkezéseket külső kontaktszemélyekkel, emiatt a járvány idejére az alábbi szabályozást vezetjük be a pályázatok 

benyújtására vonatkozóan: 
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Ajánlattevőknek ajánlataikat elektronikus úton (e-mailben) kell megküldeniük Ajánlatkérő részére a 

kozbeszerzes@bfvk.hu email címre. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatokra vonatkozó követelmények: 

1. Az e-mail tárgyában kérjük, minden esetben szíveskedjenek feltüntetni a pályázat tárgyát. 

2. Ajánlataikat kérjük, KIZÁRÓLAG a benyújtási határidő előtti fél órás időintervallumban küldjék meg 

számunkra. 

3. Az e-mail csatolmányai az alábbi fájlok legyenek:  árazott költségvetés(ek) .xls fájlként csatolva, valamint az 

aláírt ajánlat szkennelt változata egy darab pdf fájlként (fontos, hogy ez a pdf fájl tartalmazza a pályázati 
kiírás 3. pontjában található összes dokumentumot – nyilatkozatok, felolvasólap, aláírási címpéldány – 

valamint az árazott költségvetés(ek) kinyomtatott, aláírt, majd visszaszkennelt változatát is) 

4. Kérjük, szíveskedjenek kézbesítési és olvasási értesítést kérni az elküldött e-mailhez, hogy tudomást 

szerezzenek róla, hogy ajánlatuk biztosan megérkezett hozzánk. 

5. Az ajánlatokat Ajánlatkérő minden esetben a benyújtási határidő letelte után nyitja meg, ezt az olvasási 

értesítés visszaküldésének időpontja igazolja. 

6. Amennyiben nem kapnak visszaigazolást a megnyitásról, pedig az beállításra került, abban az esetben 

haladéktalanul értesítsék a beszerzési iroda munkatársait a konczol.eniko@bfvk.hu, valamint a 

favretto.gabor@bfvk.hu email címen. 

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

Megértésüket és közreműködésüket ezúton is nagyon köszönjük. 

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!  

 

 

 


