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Tisztelt Dr. Miklósa Mónika!      Köszönjük szépen a bontási jegyzőkönyvet, mellyel kapcsolatban szeretném kérni a hivatalos állásfoglalásukat illetve a magyarázatot, miszerint ajánlatunk- Fody Event and Party Service Kft  nem került be az ajánlattevők sorába. A kért hiánypótlási felhívásnak eleget tettünk és határidőn belül az Őszy és Őszy Kft irodájában személyesen adtuk le 2016.12.16-án - melyről a szkennelt átvétel a csatolmányban találja! Valamint az eredeti pályázati kiírásnak is eleget tettünk.   Mielőbbi szíves válaszát várva   Üdvözlettel:    Albert-Fodor Noémi  (0630-9917-610) 
 
:: fody events ::  Fody Event and Party Service Kft.  
H-2092 Budakeszi Temető utca 10.  
Telefon: 06 23-450-342Fax: 06 23-453-213 
E-mail: albert-fodor.noemi@fody.hu 
Web: www.fody.hu       2016. 12. 20. 15:12 keltezéssel, dr. Miklósa Mónika írta: 

Tisztelt Ajánlattevők! 

Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)  „Vállalkozási keretszerződés catering és kapcsolódó szolgáltatások biztosítására az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárása kapcsán az alábbiakkal fordulok Önökhöz: 
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Csatolva küldöm a tárgyi dokumentumot szíves felhasználásra. 

Tisztelettel:         
              

  dr. Miklósa Mónika 
Közbeszerzési tanácsadó   ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V./16. miklosa.monika@oeszy.hu tel.: 1/225-1229, fax: 1/225-1230 www.oeszy.hu   
JOGNYILATKOZAT: A jelen üzenetben található információk bizalmasak, ügyvédi- és/vagy üzleti titok, illetve  egyéb titok körébe tartozhatnak, azokat kizárólag a címzett használhatja fel. Amennyiben nem Ön ennek az üzenetnek a címzettje, kérjük, azonnal értesítse a feladót és az üzenetet törölje a rendszeréből. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem Önnek címzett elektronikus levél jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés jogszabályba ütközőnek minősülhet és szigorúan tilos.   DISCLAIMER: The information contained in this message is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message from your system. Any disclosure, copying, distribution hereof, or action taken in reliance on the contents of this e-mail by other than an intended recipient may be unlawful and is strictly prohibited.   

 
 

 

Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta. www.avast.com  
 


