Feladó: 	Dorottya Jakab
Címzett:	Attila Zsihla
Dátum: 	2017.06.19. 16:31
Tárgy: 	Tov: RE: Ráckeve_újraindítás
Mellékletek:	IMAGE.jpeg; MŰSZAKI LEÍRÁS Ráckeve Lacházi út 34.pdf; Ráckeve, Lacházi_költségvetés.xlsx; Tervek_KEHOP_Ráckeve Lacházi út 34.zip; ATF.PDF

GroupWiseView;Kedves Attila!
 
Köszönöm szépen, küldöm a feltöltendő anyagot, az elnevezés: 
 
„A KEHOP 5.2.2-16-2016-00014 program támogatásával megvalósuló Pest Megyei Kormányhivatal 2300 Ráckeve, Lacházi út 34. alatti épületének energetikai felújítása” ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumait, valamint mellékleteit.

Üdvözlettel,
 
 
Jakab Dorottya
közbeszerzési referens
 



Pest Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Email: jakab.dorottya@pest.gov.hu
Telefon: 1/ 328-5850
Mobil: 06-70/ 663-0640
 
 
 


  >>> 
Feladó: dr.Takács Ádám <takacs@eszker.eu>
Címzett:Dorottya Jakab <jakab.dorottya@pest.gov.hu>
Másolat:Alapy Kata <alapy.kata@pest.gov.hu>, Tóth Brigitta (toth.brigitta@pest.gov.hu) <toth.brigitta@pest.gov.hu>
Dátum: 2017.06.19. 16:21
Tárgy: RE: Ráckeve_újraindítás
Kedves Dorottya!
 
Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva mellékelten megküldöm a honlapra feltöltendő dokumentumokat.
 
Üdvözlettel:
 
dr. Takács Ádám
közbeszerzési tanácsadó
E-mail:takacs@eszker.eu
tel: 30/974-3330
 
Ész-Ker Kft. 
H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Tel: +36 1 788 8931
Fax: +36 1 789 6943 
 
Mielőtt kinyomtatnád ezt az e-mailt, gondolj a KÖRNYEZETVÉDELEMRE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility
Jelen elektronikus üzenet (e-mail) és valamennyi melléklete (csatolt dokumentumok) bizalmas információkat tartalmaz(nak). Ha tévedésből kapta meg ezen üzenetet kérjük haladéktalanul értesítse az üzenet feladóját és távolítsa el számítógépéről vagy más berendezéséről (pl.: szerver, adathordozók, stb.) az üzenetet. Tájékoztatjuk, ha tévedésből kapta meg az üzenetet, nem jogosult annak részének vagy egészének megismerésére, felhasználására. Az üzenet nem hozható harmadik fél tudomására.
 
This e-mail (and any attached files) are confidential. If you are not the addressee, please notify the sender and delete from your computer(s) or any other devices (for example: server(s), data storage(s)) immediately. We inform You, if you are not the addressee, You are not entitled to use, or to come to know this e-mail’s content neither partly nor on the whole. The e-mail (and any attached files) shall not be disclosed (or shared) to third parties.
 
 
 
From: Dorottya Jakab [mailto:jakab.dorottya@pest.gov.hu]
Sent: Monday, June 19, 2017 3:44 PM
To: dr.Takács Ádám <takacs@eszker.eu>
Cc: Alapy Kata <alapy.kata@pest.gov.hu>; Tóth Brigitta <toth.brigitta@pest.gov.hu>
Subject: Vá: Ráckeve_újraindítás
 
Kedves Ádám!
 
Kérlek, jelezz, ha a Ráckeve kiküldésre kerül, mert akkor a dokumnetumokat nekem fel kell tennem a honlapra. Köszönöm!
 
Intézzük a helyszíni bajárasokat is, csak kérlek, írd meg az időpontokat mindhárom eljárás tekintetében! Köszi ezt is!!


Üdvözlettel,
Jakab Dorottya
közbeszerzési referens



Pest Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
1052 Budapest, Városház u. 7.
Email:jakab.dorottya@pest.gov.hu
Telefon: 1/ 328-5850
Mobil: 06-70/ 663-0640
 
 
 
>>>

Feladó:
dr.Takács Ádám <takacs@eszker.eu>
Címzett:
Dorottya Jakab <jakab.dorottya@pest.gov.hu>
Másolat:
Alapy Kata <alapy.kata@pest.gov.hu>, Tóth Brigitta (toth.brigitta@pest.gov.hu) <toth.brigitta@pest.gov.hu>
Dátum:
2017.06.19. 13:58
Tárgy:
Ráckeve_újraindítás
Kedves Dorottya!
 
Mellékelten megküldöm a mai napon visszavont fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban aktualizált dokumentumát jóváhagyásra.
 
Frissítettem a kiküldés dátumát, valamint az ajánlattételi határidőnél is adtam egy plussz napot.
 
Üdvözlettel:
 
dr. Takács Ádám
közbeszerzési tanácsadó
E-mail:takacs@eszker.eu
tel: 30/974-3330
 
Ész-Ker Kft. 
H-1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Tel: +36 1 788 8931
Fax: +36 1 789 6943 
 
 
Mielőtt kinyomtatnád ezt az e-mailt, gondolj a KÖRNYEZETVÉDELEMRE / Before printing this mail, think about ENVIRONMENTAL responsibility
Jelen elektronikus üzenet (e-mail) és valamennyi melléklete (csatolt dokumentumok) bizalmas információkat tartalmaz(nak). Ha tévedésből kapta meg ezen üzenetet kérjük haladéktalanul értesítse az üzenet feladóját és távolítsa el számítógépéről vagy más berendezéséről (pl.: szerver, adathordozók, stb.) az üzenetet. Tájékoztatjuk, ha tévedésből kapta meg az üzenetet, nem jogosult annak részének vagy egészének megismerésére, felhasználására. Az üzenet nem hozható harmadik fél tudomására.
 
This e-mail (and any attached files) are confidential. If you are not the addressee, please notify the sender and delete from your computer(s) or any other devices (for example: server(s), data storage(s)) immediately. We inform You, if you are not the addressee, You are not entitled to use, or to come to know this e-mail’s content neither partly nor on the whole. The e-mail (and any attached files) shall not be disclosed (or shared) to third parties.
 

