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Közbeszerzés fax

Feladó: 0614712110 <"0614712110"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 6. 10:07
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0614712110) [::resend=s00d8360]
Mellékletek: tg3bdd80.fax

Sent Fax Report 2014.08.06. 10:06:25 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0614712110) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:06 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID +36 1 471 2110 

Line number 0 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0614375151 <"0614375151"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:24
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0614375151) [::resend=s145a118]
Mellékletek: tg3b03c0.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:24:11 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0614375151) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:03 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID +3614375151 

Line number 0 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0672512539 <"0672512539"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:21
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0672512539) [::resend=s233b36c]
Mellékletek: tg3ac5c8.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:20:31 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0672512539) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:01 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID 
 

Line number 1 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0612157072 <"0612157072"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:20
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0612157072) [::resend=s1243d9d]
Mellékletek: tg372b32.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:19:59 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0612157072) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:14 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID +3612157072 

Line number 0 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0614647111 <"0614647111"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:16
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0614647111) [::resend=s1348a40]
Mellékletek: tg3eefe0.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:16:18 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0614647111) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:19 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID +36 1 464 7111 

Line number 1 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0613225997 <"0613225997"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:16
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0613225997) [::resend=s0771078]
Mellékletek: tg362584.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:15:36 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0613225997) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 9600 bps 

Total connection time 07:45 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID R+R Perifria Kft. 

Line number 0 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0622315106 <"0622315106"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:12
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0622315106) [::resend=s1c7d462]
Mellékletek: tg3c6a82.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:11:50 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0622315106) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 05:30 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID +3622315106 

Line number 1 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0614705011 <"0614705011"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:08
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0614705011) [::resend=s1142ebc]
Mellékletek: tg38da1c.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:07:39 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0614705011) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 9600 bps 

Total connection time 06:05 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID Nador Rendszerhaz 

Line number 0 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  

  
 



17

Közbeszerzés fax

Feladó: 0612371223 <"0612371223"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:06
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0612371223) [::resend=s0255288]
Mellékletek: tg3fedf2.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:06:11 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0612371223) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:35 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID 237-1223 

Line number 1 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0618833472 <"0618833472"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:02
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0618833472) [::resend=s0006f90]
Mellékletek: tg3d52e5.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:01:23 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0618833472) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:04 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID +36 1 8833 472 

Line number 0 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: 0662439284 <"0662439284"@bkk.fax>
Küldve: 2014. augusztus 5. 19:01
Címzett: Közbeszerzés fax
Tárgy: Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 

0662439284) [::resend=s00e16db]
Mellékletek: tg3dbc8b.fax

Sent Fax Report 2014.08.05. 19:01:17 

 
Success: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés (Fax sent to 
0662439284) 

Sender fax.kozbesz fax 

Sender email fax.kozbesz@bkk.hu 

Job status Sent 

Line speed 14400 bps 

Total connection time 04:06 

Transmitted pages 9 (Total: 9) 

Resolution Fine 

Remote fax ID 3662439284 

Line number 1 

Number of retries 0 

Additional information Fax sent successfully : Success 
 
Original Message Text 
  

  

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 
védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem 
az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet 
címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, 
elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not 
the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment 
from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient 
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.  
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Közbeszerzés fax

Feladó: Közbeszerzés fax
Küldve: 2014. augusztus 5. 18:54
Címzett: 0618833472@bkk.fax; 0662439284@bkk.fax; 0614705011@bkk.fax; 0612371223

@bkk.fax; 0622315106@bkk.fax; 0613225997@bkk.fax; 0614647111@bkk.fax; 
0612157072@bkk.fax; 0672512539@bkk.fax; 0614375151@bkk.fax

Tárgy: "C" kategóriás számítógépek beszerzése - Összegezés
Mellékletek: Összegezés - 2014.08.05.pdf

 




