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Szegedi Vásár
és Piac Kft.

6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon, tel./fax: (62) 472-204

SADE Magyarország Mélyépítő Kft.

BUDAPEST
Budafoki út 72-74.
1117

Ikt.szám: K 573/2006
Tárgy: Értesítés

Tisztelt Cím!

A Szegedi Vásár és Piac Kft. által a Szeged Szent István téri pavilonok építése
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok közül az Önök ajánlatát a
bíráló bizottság a 2006.07.12-én megtartott ülésén 2. helyezettként értékelte, amint
erről Önöket már a tegnapi nap folyamán a szóbeli eredményhirdetésen
tájékoztattuk.

Köszönjük a pályázaton való részvételüket.

Szeged,2006.07.14.

Tisztelettel

Melléklet: jegyzőkönyv
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Jegyzőkönyv

Készült: 2006.07,13-án, délelőtt 10 órakor a Szegedi Yásár és Piac Kft, Szeged Mars tér M
pavilon központi irodájában

Jelen vannak:
-Szabó Tibor, a SADEMagyarország Mélyépítő Kft. területi igazgatója
-Gondo András, a Goboke Kft. ügyvezető igazgatója
-Pusztai Lajos, a Szegedi Yásár és Piac Kft. ügyvezető igazgatója
-Rusin Csaba Szegedi Yásár és Piac Kft. tanácsadója

-Marótiné Saliga Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Tárgy:
A Szegedi Yásár és Piac Kft. által a Szeged Szent István téri paviIonok építésére kiírt
közbeszerzési kiírásra érkezett pályázatok elbírálásának eredményhirdetése

Pusztai Lajos ügyvezető igazgató üdvözli a megjelenteket. Ismerteti, hogya pályázatokat
elbíráló bizottság 2006,07.12-én - a kiírásnak megfelelően- elvégezte az értékelést, amelyről
jegyzőkönyv készült,
A pályázatok elbírálásáról készült bizottsági jegyzőkönyv felolvasásával Pusztai Lajos ismerteti
a résztvevőkkel a Bíráló bizottság döntését.
Pusztai Lajos közlí, hogy teljes mértékben elfogadja a Bíráló bizottság értékelését, ezért a Szent
István térre kiírt közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok alapján győztesnek hirdeti ki a
GO BOKERKft-t. második helyezettnek pedig a SADEMagyarország Mélyépítő Kft-t.

Kmf.

Aláírások:


