ri
Szegedi Vásár
és Piac Kft.
6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon, tel./fax: (62) 472-204

MERKBAU Kft.
Knáb János
ügyvezető igazgató

eY

6400 Kiskunhalas
Jókai utca 81-83.

Iktatószám: K 518/2005
Tárgy: Ajánlatkérés
Mars téri Piac rekonstrukciójára

Tisztelt Igazgató ÚrI
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Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 10. napján kelt 680/2004.
(IX.10.) Kgy. számú határozatával elhatározta a Szeged Mars téri zöldség-gyümölcs
piac rekonstrukcióját a 25591/1 hrsz.-on. Határozatában egyúttal megbízta a Szegedi
Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogya beruházást készítse elő.
A fenti határozat és társaságunk megbízása alapján a TÉR & FORMA Kft. Építész
Iroda elkészítette a beruházás engedélyezési és bontási tervét. Makó Város Jegyzője
a beruházás területére vonatkozó bontási határozatot 1171-4/2005. szám alatt 2005.
június 08. napján kiadta.
Figyelemmel arra, hogya
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
Iroda Közbeszerzési és Ingatlangazdálkodási
Csoportjának
4102/2004. számú állásfoglalása alapján a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
nem tartozik a törvény személyi hatálya alá, illetve a beruházás nem indokolja a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, jelen levelemmel ajánlattételre kérem fel Önöket
a megvalósítandó projekttel kapcsolatosan.
Az ajánlatkérés tárgya a rekonstrukció 1. ütemében szerkezetkészen megépítendő
K1 és K2 jelű csarnokok, valamint a hozzájuk tartozó 20 jelű üzemi parkoló
fásítással.

!

Az. előzetes árkalkuláció elvégzése érdekében az építési engedély terv
dokumentációja átvehető a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. székhelyén.

teljes

Az 1. ütem kiviteli terveit a tervező cég 2005. július 22.-én adja át. (Az építési
engedélyezési eljárás ezzel párhuzamosan folyik, az engedély megszerzésének
várható időpont ja 2005. július vége. )
A kivitelezési tervdokumentációt
annak hatóságok által történő jóváhagyását
követően megküldjük címükre azzal, hogya kézhezvételtől számított 8 napon belül
kérjük a végleges ajánlat megtételét.

()

Az ajánlatok beérkezését követően egy általunk felkért bizottság tesz javaslatot a
kivitelező személyére, amely javaslat figyelembevételével a Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltető Kft. ügyvezetője dönt a szerződő partnerről, a beérkezett ajánlatok
kézhezvételét követő 15 napon belül. Döntésünkről természetesen értesíteni fogjuk
az érintetteket.
Az építési engedély tervek alapján költségbecslést kérünk a II. Ütemben épülö
nagycsarnokról, és az É-i vásárlói parkolóról.
Amennyiben a beruházás megvalósításában részt kívánnak venni, úgy kérem
szíveskedjenek a tervdokumentációt átvenni ügyintézőnktől, Dr. Lombos Emesétől
(cím és telefon a fejlécen).

Szeged, 2005. június 20.
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Szegedi Vásár
és Piac tm.
6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon, tel./fax: (62) 472-204

OÉLÉpíTŐ ÉpíTŐ ÉS SZERELŐ Rt.
Koreck Ferenc
vezérigazgató
6721 Szeged
Bocskai u. 10-12.

Iktatószám: K 514/2005
Tárgy: Ajánlatkérés
Mars téri Piac rekonstrukciójára

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 10. napján kelt 680/2004.
(IX.10.) Kgy. szárnú határozatával elhatározta a Szeged Mars téri zöldség-gyümölcs
piac rekonstrukcióját a 25591/1 hrsz.-on. Határozatában egyúttal megbízta a Szegedi
Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogya beruházást készítse elő.
A fenti határozat és társaságunk megbízása alapján a TÉR & FORMA Kft. Építész
Iroda elkészítette a beruházás engedélyezési és bontási tervét. Makó Város Jegyzője
a beruházás területére vonatkozó bontási határozatot 1171-4/2005. szám alatt 2005.
június 08. napján kiadta.
Figyelemmel arra, hogya
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
Iroda Közbeszerzési és Ingatlangazdálkodási
Csoportjának
4102/2004. számú állásfoglalása alapján a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
nem tartozik a törvény személyi hatálya alá, illetve a beruházás nem indokolja a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, jelen levelemmel ajánlattételre kérem fel Önöket
a megvalósítandó projekttel kapcsolatosan.
Az ajánlatkérés tárgya a rekonstrukció 1. ütemében szerkezetkészen megépítendő
K1 és K2 jelű csarnokok, valamint a hozzájuk tartozó 20 jelű üzemi parkoló
fásítással.

Az előzetes árkalkuláció elvégzése érdekében az építési engedély terv
dokumentációja átvehető a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. székhelyén.

teljes

Az 1. ütem kiviteli terveit a tervező cég 2005. július 22.-én adja át. (Az építési
engedélyezési eljárás ezzel párhuzamosan folyik, az engedély megszerzésének
várható időpont ja 2005. július vége. )
A kivitelezési tervdokumentációt
annak hatóságok által törtértő
jóváhagyását
követően megküldjük címükre azzal, hogya kézhezvételtől számított 8 napon belül
kérjük a végleges ajánlat megtételét.
Az ajánlatok beérkezését követően egy általunk felkért bizottság tesz javaslatot a
kivitelező személyére, amely javaslat figyelembevételével a Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltető Kft. ügyvezetője dönt a .szerződő partnerről, a beérkezett ajánlatok
kézhezvételét követő 15 napon belül. Döntésünkről természetesen értesíteni fogjuk
az érintetteket.
Az építési engedély tervek alapján költségbecslést kérünk a II. Ütemben épülő
nagycsarnokról, és az É-i vásárlói parkolóról.
Amennyiben a beruházás megvalósításában részt kívánnak venni, úgy kérem
szíveskedjenek a tervdokumentációt átvenni ügyintézőnktől, Dr. Lombos Emesétől
(cím és telefon a fejlécen).

Szeged, 2005. június 20.
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Szegedi Vásár
és Piac Kft.
6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon, tel./fax: (62) 472-204

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Rt.
Nemesi Pál
vezérigazgató
r---.

6725 Szeged
Kálvária sgt. 87/b.

Iktatószám: K 515/2005
Tárgy: Ajánlatkérés
Mars téri Piac rekonstrukciójára

Tisztelt Vezérigazgató ÚrI

r>

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 10. napján kelt 680/2004.
(IX.10.) Kgy. szárnú határozatával elhatározta a Szeged Mars téri zöldség-gyümölcs
piac rekonstrukcióját a 25591/1 hrsz.-on. Határozatában egyúttal megbízta a Szegedi
Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogya beruházást készítse elő.
A fenti határozat és társaságunk megbízása alapján a TÉR & FORMA Kft. Építész
Iroda elkészítette a beruházás engedélyezési és bontási tervét. Makó Város Jegyzője
a beruházás területére vonatkozó bontási határozatot 1171-4/2005. szám alatt 2005.
június 08. napján kiadta.
Figyelemmel arra, hogya
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
Iroda Közbeszerzési és Ingatlangazdálkodási
Csoportjának
4102/2004. szárnú állásfoglalása alapján a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
nem tartozik a törvény személyi hatálya alá, illetve a beruházás nem indokolja a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, jelen levelemmel ajánlattételre kérem fel Önöket
a megvalósítandó projekttel kapcsolatosan.
Az ajánlatkérés tárgya a rekonstrukció 1. ütemében szerkezetkészen megépítendő
K1 és K2 jelű csarnokok, valamint a hozzájuk tartozó 20 jelű üzemi parkoló
fásítással.

:J

Az előzetes árkalkuláció elvégzése érdekében az építési engedély terv
dokumentációja átvehető a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. székhelyén.

teljes

Az 1. ütem kiviteli terveit a tervező cég 2005. július 22.-én adja át. (Az építési
engedélyezési eljárás ezzel párhuzamosan folyik, az engedély megszerzésének
várható időpont ja 2005. július vége. )
A kivitelezési tervdokumentációt
annak hatóságok által törtértő
jóváhagyását
követően megküldjük címükre azzal, hogya kézhezvételtől számított 8 napon belül
kérjük a végleges ajánlat megtételét.

r--.

Az ajánlatok beérkezését követően egy általunk felkért bizottság tesz javaslatot a
kivitelező személyére, amely javaslat figyelembevételével a Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltető Kft. ügyvezetője dönt a szerződő partnerről, a beérkezett ajánlatok
kézhezvételét követő 15 napon belül. Döntésünkről természetesen értesíteni fogjuk
az érintetteket.
Az építési engedély tervek alapján költségbecslést kérünk a II. Ütemben épülő
nagycsarnokról, és az É-i vásárlói parkolóról.
Amennyiben a beruházás megvalósításában részt kívánnak venni, úgy kérem
szíveskedjenek a tervdokumentációt átvenni ügyintézőnktől, Dr. Lombos Emesétől
(cím és telefon a fejlécen).

Szeged, 2005. június 20.
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Szegedi Vásár
és Piac Kft.
6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon, tel./fax: (62) 472-204

KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft.
Varga Mihály
ügyvezető igazgató
r>

6721 Szeged
Szilágyi u. 2.

Iktatószám: K 516/2005
Tárgy: Ajánlatkérés
Mars téri Piac rekonstrukciójára

Tisztelt Igazgató Úr!

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 10. napján kelt 680/2004.
(IX.10.) Kgy. számú határozatával elhatározta a Szeged Mars téri zöldség-gyümölcs
piac rekonstrukcióját a 25591/1 hrsz.-on. Határozatában egyúttal megbízta a Szegedi
Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogya beruházást készítse elő.
A fenti határozat és társaságunk megbízása alapján a TÉR & FORMA Kft. Építész
Iroda elkészítette a beruházás engedélyezési és bontási tervét. Makó Város Jegyzője
a beruházás területére vonatkozó bontási határozatot 1171-4/2005. szám alatt 2005.
június 08. napján kiadta.
Figyelemmel arra, hogya
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
Iroda Közbeszerzési és Ingatlangazdálkodási
Csoportjának
4102/2004. szárnú állásfoglalása alapján a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
nem tartozik a törvény személyi hatálya alá, illetve a beruházás nem indokolja a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, jelen levelemmel ajánlattételre kérem fel Önöket
a megvalósítandó projekttel kapcsolatosan.
Az ajánlatkérés tárgya a rekonstrukció 1. ütemében szerkezetkészen megépítendő
K1 és K2 jelű csarnokok, valamint a hozzájuk tartozó 20 jelű üzemi parkoló
fásítással.

"
-,

Az előzetes árkalkuláció elvégzése érdekében az építési engedély terv
dokumentációja átvehető a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. székhelyén.

teljes

Az 1. ütem kiviteli terveit a tervező cég 2005. július 22.-én adja át. (Az építési
engedélyezési eljárás ezzel párhuzamosan folyik, az engedély megszerzésének
várható időpont ja 2005. július vége. )
A kivitelezési tervdokumentációt
annak hatóságok által történö
jóváhagyását
követően megküldjük címükre azzal, hogya kézhezvételtől számított 8 napon belül
kérjük a végleges ajánlat megtételét.

f"

Az ajánlatok beérkezését követően egy általunk felkért bizottság tesz javaslatot a
kivitelező személyére, amely javaslat figyelembevételével a Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltető Kft. ügyvezetője dönt a szerződő partnerről, a beérkezett ajánlatok
kézhezvételét követő 15 napon belül. Döntésünkről természetesen értesíteni fogjuk
az érintetteket.
Az építési engedély tervek alapján költségbecslést kérünk a II. Ütemben épülő
nagycsarnokról, és az É-i vásárlói parkolóról.
Amennyiben a beruházás megvalósításában részt kívánnak venni, úgy kérem
szíveskedjenek a tervdokumentációt átvenni ügyintézőnktől, Dr. Lombos Emesétől
(cím és telefon a fejlécen).

Szeged, 2005. június 20.
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Szegedi Vásár
és Piac Kft.
6722 Szeged, Mars tér "M" pavilon, tel./fax: (62) 472-204

KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt.
Dr. Végh Imre
elnök-vezérigazgató
1106 Budapest
Jászberényi út 24-36.

Iktatószám: K 517/2005
Tárgy: Ajánlatkérés
Mars téri Piac rekonstrukciójára

Tisztelt Vezérigazgató ÚrI

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. szeptember 10. napján kelt 680/2004.
(IX.10.) Kgy. szárnú határozatával elhatározta a Szeged Mars téri zöldség-gyümölcs
piac rekonstrukcióját a 25591/1 hrsz.-on. Határozatában egyúttal megbízta a Szegedi
Vásár és Piac Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogya beruházást készítse elő.
A fenti határozat és társaságunk megbízása alapján a TÉR & FORMA Kft. Építész
Iroda elkészítette a beruházás engedélyezési és bontási tervét. Makó Város Jegyzője
a beruházás területére vonatkozó bontási határozatot 1171-4/2005. szám alatt 2005.
június 08. napján kiadta.
Figyelemmel arra, hogya
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési
Iroda Közbeszerzési
és Ingatlangazdálkodási
Csoportjának
4102/2004. számú állásfoglalása alapján a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft.
nem tartozik a törvény személyi hatálya alá, illetve a beruházás nem indokolja a
közbeszerzési eljárás lefolytatását, jelen levelemmel ajánlattételre kérem fel Önöket
a megvalósítandó projekttel kapcsolatosan.
Az ajánlatkérés tárgya a rekonstrukció 1. ütemében szerkezetkészen megépítendő
K1 és K2 jelű csarnokok, valamint a hozzájuk tartozó 20 jelű üzemi parkoló
fásítással.

"

Az előzetes árkalkuláció elvégzése érdekében az építési engedély terv
dokumentációja átvehető a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. székhelyén.

teljes

Az 1. ütem kiviteli terveit a tervező cég 2005. július 22.-én adja át. (Az építési
engedélyezési eljárás ezzel párhuzamosan folyik, az engedély megszerzésének
várható időpont ja 2005. július vége. )
A kivitelezési tervdokumentációt
annak hatóságok által törtértő
jóváhagyását
követően megküldjük címükre azzal, hogya kézhezvételtől számított 8 napon belül
kérjük a végleges ajánlat megtételét.

r>.

Az ajánlatok beérkezését követően egy általunk felkért bizottság tesz javaslatot a
kivitelező személyére, amely javaslat figyelembevételével a Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltető Kft. ügyvezetője dönt a szerződő partnerről, a beérkezett ajánlatok
kézhezvételét követő 15 napon belül. Döntésünkről természetesen értesíteni fogjuk
az érinteUeket.
Az építési engedély tervek alapján költségbecslést kérünk a II. Ütemben épülö
nagycsarnokról, és az É-i vásárlói parkolóról.
Amennyiben a beruházás megvalósításában részt kívánnak venni, úgy kérem
szíveskedjenek a tervdokumentációt átvenni ügyintézőnktől, Dr. Lombos Emesétől
(cím és telefon a fejlécen).

Szeged, 2005. június 20.
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