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Tisztelt Ajánlattételre Felkért Társaság! 

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. a tárgyban indított belső szabályzat szerinti ajánlattételi felhívás 

eredményéről az alábbi tájékoztatást adja. 

Érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők: 

B-Trans Imp-Ex. Kft 2030 Érd, Deák Ferenc utca 76. 

Kamion Segély Kft 2030 Érd, Turul utca 12. 

TPZS Kft 1151 Bp., Bem utca 23. 

Noel Assistance Kft 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 147. 

 

 

Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők és az érvénytelenség indoka:  

Érvénytelen ajánlat nem volt. 

Nem tett ajánlatot:  - 

 

 

A nyertes ajánlattevő neve, címe és az ellenszolgáltatás összege és az ajánlat kiválasztásának indoka: 

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot a 

B-Trans Imp-Ex. Kft 2030 Érd, Deák Ferenc utca 76. 

 tette. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt előírásoknak, ajánlati 

ára megalapozott és az ajánlati eljárásban alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel nevezett ajánlattevő ajánlata az 

összességében legjobb ajánlatot tartalmazó, érvényes ajánlat. 

Budapest, 2020. november 17.   

Üdvözlettel, 

Albitz Rita 

       AVDH elektronikus alírással hitelesítve 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum ALBITZNÉ KERÉKGYÁRTÓ RITA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.11.17. 13.03.53


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: albitzr@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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