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Zsinka Bea

Feladó: Amanda Clear Kft. <amandaclearkft@gmail.com>

Küldve: 2017. július 31. 10:16

Címzett: Zsinka Bea

Tárgy: RE: Tájékoztatás az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról (409)

Fontosság: Sürgős

Tisztelt dr. Zsinka Beáta! 
 
Köszönettel vettük tájékoztatását, de sajnos a régi e-mail címünkre a dokumentáció nem érkezett meg. 
 
Tisztelettel 
 

Veres Zoltán Károly 
ügyvezető igazgató 

 
Amanda Clear Kft. 
1144. Budapest, Füredi u. 5/a  
tel./fax.: 1 707 46 77 
email: amandaclearkft@gmail.com  
 

From: Zsinka Bea [mailto:zsinka.bea@oeszy.hu]  
Sent: Friday, July 28, 2017 1:58 PM 
To: Amanda Clear Kft. <amandaclearkft@gmail.com> 
Cc: Antoni.Richard@oh.gov.hu; Juhasz.Krisztina@oh.gov.hu; dr. Árva Mariann <Arva.Mariann@oeszy.hu> 
Subject: RE: Tájékoztatás az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról (409) 
 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 
 
Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) ajánlatkérő képviseletében a 
„Vállalkozási keretszerződés keretében takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által 
bérelt 1122 Budapest, Maros u. 19-21. és a 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a szám alatti 
irodaházakban” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton az alábbiakról tájékoztatom. 
 
Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció az Önök részére az eljárás korábbi szakaszában 
megküldésre, valamennyi közbeszerzési jogszabálynak és előírásnak megfelelően. 
 
Tájékoztatom, hogy ajánlatkérőnek a jogszabály az eljárás ezen szakaszában már nem biztosít 
lehetőséget az eljárást megindító dokumentáció megküldésére, figyelemmel arra, hogy a Kbt. kötelező 
érvényű előírása értelmében az ajánlattételi felhívást egyidejűleg kell megküldeni az ajánlattevőknek. 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 
 
Tisztelettel: 
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dr. Zsinka Beáta 
ügyvezető, 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V./16. 
zsinka.bea@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.

 

 
 
 
 

From: Amanda Clear Kft. [mailto:amandaclearkft@gmail.com]  
Sent: Friday, July 28, 2017 10:27 AM 
To: Zsinka Bea <zsinka.bea@oeszy.hu> 
Subject: RE: Tájékoztatás az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról (409) 
Importance: High 
 
Tisztelt dr. Zsinka Beáta! 
 

Köszönettel vettük Tájékoztatásukat, de cégünk dokumentációt nem kapott a „Vállalkozási keretszerződés 

keretében takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által bérelt 1122 Budapest, Maros 

u. 19-21. és a 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a szám alatti irodaházakban” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban. 
Kérjük, hogy a dokumentáció elérhetőségét részünkre biztosítani szíveskedjen. 
 
Valamint értesítjük, hogy e-mail címünk megváltozott. Új e-mail cím: 
amandaclearkft@gmail.com 
 
Tisztelettel 
Veres Zoltán 
ügyvezető 
Amanda Clear Kft 
 
 

From: Zsinka Bea [mailto:zsinka.bea@oeszy.hu]  
Sent: Thursday, July 27, 2017 7:39 PM 
Cc: Juhasz.Krisztina@oh.gov.hu; Antoni.Richard@oh.gov.hu; dr. Árva Mariann <Arva.Mariann@oeszy.hu> 
Subject: Tájékoztatás az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról (409) 
 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 
 
Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) ajánlatkérő képviseletében a 
„Vállalkozási keretszerződés keretében takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási Hivatal által 
bérelt 1122 Budapest, Maros u. 19-21. és a 1055 Budapest, Honvéd u. 20/a szám alatti 
irodaházakban” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbiakkal fordulok Önökhöz: 
 
Csatolva küldöm az ajánlattételi határidő hosszabbításáról szóló tájékoztatást szíves felhasználásra. 
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Tisztelettel: 
 

 

dr. Zsinka Beáta 
ügyvezető, 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V./16. 
zsinka.bea@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.

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mentes a vírusoktól. www.avast.com  

 


