
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Közbeszerzés fax 

Feladó: 0646507199 <"0646507199 "@bkk.fax > 

Küldve: 2015. október 9. 15:35 

Címzett: Közbeszerzés fax 

Tárgy: Success: Közbeszerzési eljárás megindítása ( Fonódó HÉV födém) (Fax sent 

to 0646507199) [:: resend=s62d290a ] 

Mellékletek: pdf87f70.pdf 

*********************************************************  

SENT FAX REPORT  

*********************************************************  

  

Subject: Success: Kzbeszerzsi eljrs megindtsa ( Fond HV fdm) (Fax sent to 0646507199) Sender: 
fax.kozbesz fax  

Sender email: fax.kozbesz@bkk.hu  

Status: Sent  

Date/Time: 2015.10.09. 15:34:57  

Speed: 9600 bps  

Connection time: 15:55  

Pages: 17  

Total pages: 17  

Resolution: Fine  

Remote ID: 3646507199  

Line number: 0  

Retries: 0  

Description: Fax sent successfully : Success  

  

*********************************************************  

  

  

  

________________________________  

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.  

  

  



 
[ Oldalszám ] 

HORVÁTH Kornél Viktor (BKK) 

Feladó:   HORVÁTH Kornél Viktor (BKK) 
Küldve:   2015. október 9. 21:28 
Címzett:   'vallalkozas@vasuttechnika.hu' 
Tárgy:   Bufo - Bem rakparti ág építés - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése Mellékletek:   AFD - 

2015.10.09.docx; Műszaki leírás - 2015.10.09.pdf; Szerződéstervezet - 2015.10.09.docx; AFD - 2015.10.09.pdf; 

Szerződéstervezet - 2015.10.09.pdf 

Ajánlatkérő neve, székhelye:  
BKK Zrt.  
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  

A közbeszerzési eljárás tárgya:  

„Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése Bem rakparti ág 

megvalósítása – A HÉV födém felső síkjának geometriai eltérése 

miatt szükséges kiegészítő kivitelezési és kapcsolódó tervezési 

munkák elvégzése”  

A közbeszerzési eljárás típusa:  
A Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás  

  
Tisztelt Ajánlattételre felhívott Gazdasági Szereplők!  
Tisztelt Bem Tram Konzorcium!  
  
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a mellékelten megküldött Ajánlattételi felhívás és dokumentációban foglaltaknak 

megfelelően ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre.  
  
Az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció fax útján a mai napon megküldésre került Önöknek, továbbá jelen email 

mellékleteként a Műszaki leírással (és annak mellékleteivel), a Szerződéstervezettel, a Nyilatkozatmintákkal, a Tervekkel, 

valamint az Árazatlan költségvetéssel egyetemben is rendelkezésre bocsátjuk.  
  
A Műszaki leírás mellékleteit, valamint a Terveket, azok nagy terjedelmére és méterére való tekintettel az alábbi linken 

érhetik el:  
  

http://mammutmail.com/hu/mail/download/0ac911c2ed9acb7863e0941b3f44dbea  

  
Jelszó: a14869  

  
Kérjük, szíveskedjenek visszajelezni, hogy a csatolt dokumentumokat megkapták/elektronikusan elérték.  

  
Üdvözlettel:   
  
Horváth Kornél  
közbeszerzési szakreferens  
  
Közbeszerzés-menedzsment  
Budapesti Közlekedési Központ  
  
Mobil: (+36-70) 443-3779  
Fax: (+36-1) 235-1044  
E-mail: kornel.horvath@bkk.hu  
Web: www.bkk.hu BKK 

Zrt.  
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  



 

  

[ Oldalszám ] 

HORVÁTH Kornél Viktor (BKK) 

Feladó:   Microsoft Outlook 
Címzett:   'vallalkozas@vasuttechnika.hu' 
Küldve:   2015. október 9. 21:29 
Tárgy:   Továbbítva: Bufo - Bem rakparti ág építés - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

megküldése 

Az üzenetet sikerült kézbesíteni ezeknek a címzetteknek vagy csoportoknak, de a következő 
célkiszolgáló nem küldött kézbesítési visszaigazolást:  
  
'vallalkozas@vasuttechnika.hu' (vallalkozas@vasuttechnika.hu)  
  
Tárgy: Bufo - Bem rakparti ág építés - Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése  
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