
SEMMELWEIS EGYETEM
G azd as ág i - M ű sza ki F ő i g azg atóság
B izto n s ágtec h n i kai és Lo g i szti kai l g azg atős ág

Ikt.szám: GMF/BLV q * iI ;- D013.

1083 Budapest, Vlll. lllés u. 15.
lgazgató: Dr. Major László
Tel.: 313-7961, belső mellék: 60600 Fax.:210-2825
e-mail : maj or.laszlo@gmf.usn.hu

Tárgy: Biolab Zrt.2013. április 0l-től
élő díjtételei

Előadó: Kiss-Járó Judit
környezetvédelmi csv. (ovh. )

Mobil: +3620l663-2343
Belső mellék: 60581

Tájékoztatás
Valamennyi klínika/intézet környezetvédelmi felelőse és gazdasági vezetője részére

Tisztelt Kö rnyezetvédelmi felelős, valamint Gazdasági v ezető Úrhölgyrur!

Tájékoztatom, hogy a Biolab Zrt.,hivatkozva a 2012. március 30{ól hatályos, a SE-en (J-) 3l1l20I2.
Nytsz-ú szerződésre, díjszabása 2013. április 01-től - a közbeszerzési szerződésben szereplő teljesítés l.
évének megfelelően - a következők szerint változik:
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