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Tisztelt Címzett! 
 
Alulírott Dr. Pongor Dániel (InTender Consulting Kft.; székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 63.) a Játszva Sportolva Megelőzni 
Alapítvány (cím: 1037 Budapest, Máramaros köz 4.) képviseletében eljárva, jelen levelem mellékleteként csatolva ezennel 
megküldöm Önnek a „Vállalkozási szerződés a Nyéki Imre Uszoda Rehabilitáció I. ütem beltéri 33,33x21 m-es medence 
és medence körüli terület, valamint a 16x8,5 m-es medence körüli terület felújítására” tárgyú közbeszerzési eljárás
vonatkozásában készült ajánlattételi felhívást, illetve az alábbi linken keresztül pedig a közbeszerzési dokumentumokat 
teljes terjedelemben: 
 
https://www.dropbox.com/sh/8n739mslyetchv4/AAAbyJxH3ly6WTVTY3U4bNsLa?dl=0 
 
Kérem, hogy a mellékelt átvételi igazolást megfelelően és olvashatóan kitöltve, illetve aláírva *.pdf formátumban 
haladéktalanul szíveskedjen visszaküldeni részemre a kozbeszerzes@intender.hu e-mail címre. 
 
Üdvözlettel: 
  
Dr. Pongor Dániel 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
  
InTender Consulting Kft. 
1036 Budapest, Bécs út 63. 
Mobiltelefon szám: +36-70/505-47-34 
Fax szám: +36-1/951-76-82 
Skype azonosító: drpongordaniel 
 
  

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 
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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. 
 
 


