
 

 
 

Tárgy: ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok megküldése az „Útfelújítás 
Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” tárgyú 
közbeszerzési eljárás keretében 
Ügyintéző: Tóth Csaba 
Telefon: 20/421-85-21 
e-mail cím: magistratum.tothcsaba@gmail.com  

 
 
 
DUNA ASZFALT KFT. 
 
Tiszakécske 
Béke u. 150. 
6060 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. 
évi ütem” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  
 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat 
mellékelten megküldjük, és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 
 
Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 
 
 
 
Kecskemét, 2017. június 28. 
 

Üdvözlettel: 

 
Tóth Csaba 

felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Magistratum-S Kft. 
 
 
 



 

 
 

Tárgy: ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok megküldése az „Útfelújítás 
Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” tárgyú 
közbeszerzési eljárás keretében 
Ügyintéző: Tóth Csaba 
Telefon: 20/421-85-21 
e-mail cím: magistratum.tothcsaba@gmail.com  

 
 
 
MEGA-SPED KFT. 
 
Kecskemét 
Szolnoki hegy 118. 
6000 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. 
évi ütem” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  
 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat 
mellékelten megküldjük, és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 
 
Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 
 
 
 
Kecskemét, 2017. június 28. 
 

Üdvözlettel: 

 
Tóth Csaba 

felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Magistratum-S Kft. 
 
 
 



 

 
 

Tárgy: ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok megküldése az „Útfelújítás 
Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” tárgyú 
közbeszerzési eljárás keretében 
Ügyintéző: Tóth Csaba 
Telefon: 20/421-85-21 
e-mail cím: magistratum.tothcsaba@gmail.com  

 
 
 
RIMAI ÚTÉPÍTŐ KFT. 
 
Kecskemét 
Szivárvány u. 12. 
6000 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. 
évi ütem” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  
 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat 
mellékelten megküldjük, és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 
 
Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 
 
 
 
Kecskemét, 2017. június 28. 
 

Üdvözlettel: 

 
Tóth Csaba 

felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Magistratum-S Kft. 
 
 
 



 

 
 

Tárgy: ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok megküldése az „Útfelújítás 
Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” tárgyú 
közbeszerzési eljárás keretében 
Ügyintéző: Tóth Csaba 
Telefon: 20/421-85-21 
e-mail cím: magistratum.tothcsaba@gmail.com  

 
 
 
SOLTÚT KFT. 
 
Solt 
Kecskeméti út 34. 
6320 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. 
évi ütem” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  
 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat 
mellékelten megküldjük, és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 
 
Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 
 
 
 
Kecskemét, 2017. június 28. 
 

Üdvözlettel: 

 
Tóth Csaba 

felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Magistratum-S Kft. 
 
 
 



 

 
 

Tárgy: ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok megküldése az „Útfelújítás 
Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” tárgyú 
közbeszerzési eljárás keretében 
Ügyintéző: Tóth Csaba 
Telefon: 20/421-85-21 
e-mail cím: magistratum.tothcsaba@gmail.com  

 
 
 
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. 
 
Budapest 
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) 
1117 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. 
évi ütem” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  
 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat 
mellékelten megküldjük, és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 
 
Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 
 
 
 
Kecskemét, 2017. június 28. 
 

Üdvözlettel: 

 
Tóth Csaba 

felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó 

Magistratum-S Kft. 
 
 
 



1

Tóth Csaba

Feladó: Csaba Tóth [magistratum.tothcsaba@gmail.com]
Küldve: 2017. június 28. 17:09
Címzett: kozpont@dunaaszfalt.hu
Másolatot kap: Kapus Márti
Tárgy: Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem
Mellékletek: Duna Aszfalt.pdf

Nyomon követés jelöl ője:
Elintézendő

Jelöl ő állapota: Megjelölt

Tisztelt Ajánlattevő! 

  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” 
tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  

  

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat mellékelten megküldjük, 
és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 

  

Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 

  

 

A képek 
letöltéséhez  
kattin tson  
ide. 
Személyes  
adatainak 
védelme 
érdekében az 

Outlo ok 
megak adályo
zta a kép  
auto matiku s 
letöltését az  
internetről.
 Dokumentáció-Tiszaalpár 2015. évi ütem.zip  

 
 
--  
Üdvözlettel: 
 
Tóth Csaba 
Magistratum-S Kft. 
20/421-8521 



1

Tóth Csaba

Feladó: Csaba Tóth [magistratum.tothcsaba@gmail.com]
Küldve: 2017. június 28. 17:13
Címzett: megasped@megasped.hu
Másolatot kap: Kapus Márti
Tárgy: Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem
Mellékletek: Mega-Sped.pdf

Nyomon követés jelöl ője:
Elintézendő

Jelöl ő állapota: Megjelölt

Tisztelt Ajánlattevő! 

  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” 
tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  

  

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat mellékelten megküldjük, 
és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 

  

Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 

  

 

A képek 
letöltéséhez  
kattin tson  
ide. 
Személyes  
adatainak 
védelme 
érdekében az 

Outlo ok 
megak adályo
zta a kép  
auto matiku s 
letöltését az  
internetről.
 Dokumentáció-Tiszaalpár 2015. évi ütem.zip  

 
 
--  
Üdvözlettel: 
 
Tóth Csaba 
Magistratum-S Kft. 
20/421-8521 
 
 
 
 
--  
Üdvözlettel: 
 
Tóth Csaba 
Magistratum-S Kft. 
20/421-8521 



1

Tóth Csaba

Feladó: Csaba Tóth [magistratum.tothcsaba@gmail.com]
Küldve: 2017. június 28. 17:14
Címzett: Norbert Rimai
Másolatot kap: Kapus Márti
Tárgy: Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem
Mellékletek: Rimai.pdf

Nyomon követés jelöl ője:
Elintézendő

Jelöl ő állapota: Megjelölt

Tisztelt Ajánlattevő! 

  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” 
tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  

  

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat mellékelten megküldjük, 
és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 

  

Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 

  

 

A képek 
letöltéséhez  
kattin tson  
ide. 
Személyes  
adatainak 
védelme 
érdekében az 

Outlo ok 
megak adályo
zta a kép  
auto matiku s 
letöltését az  
internetről.
 Dokumentáció-Tiszaalpár 2015. évi ütem.zip  

 
 
--  
Üdvözlettel: 
 
Tóth Csaba 
Magistratum-S Kft. 
20/421-8521 



1

Tóth Csaba

Feladó: Csaba Tóth [magistratum.tothcsaba@gmail.com]
Küldve: 2017. június 28. 17:16
Címzett: info.strabagaltalanos@strabag.com
Másolatot kap: Kapus Márti
Tárgy: Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem
Mellékletek: Strabag.pdf

Nyomon követés jelöl ője:
Elintézendő

Jelöl ő állapota: Megjelölt

Tisztelt Ajánlattevő! 

  

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem” 
tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.  

  

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentumokat mellékelten megküldjük, 
és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre. 

  

Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk! 

  

 

A képek 
letöltéséhez  
kattin tson  
ide. 
Személyes  
adatainak 
védelme 
érdekében az 

Outlo ok 
megak adályo
zta a kép  
auto matiku s 
letöltését az  
internetről.
 Dokumentáció-Tiszaalpár 2015. évi ütem.zip  

 
--  
Üdvözlettel: 
 
Tóth Csaba 
Magistratum-S Kft. 
20/421-8521 



Csaba Tóth <magistratum.tothcsaba@gmail.com>

Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015. évi ütem

Csaba Tóth <magistratum.tothcsaba@gmail.com> 2017. június 28. 17:15
Címzett: soltut@soltut.hu
Másolatot kap: Kapus Márti <kapusmarti@tiszaalpar.hu>

Tisztelt Ajánlattev ő!

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő az „Útfelújítás Tiszaalpáron - 2015.
évi ütem” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdései szerinti közbeszerzési eljárást folytat le.

A  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívását  és  a  közbeszerzési  dokumentumokat
mellékelten megküldjük, és ezúton felkérjük Önöket ajánlattételre.

Bízva az eredményes együttműködésben, ajánlatukra feltétlenül számítunk!

Dokumentáció-Tiszaalpár 2015. évi ütem.zip

-- 
Üdvözlettel:

Tóth Csaba
Magistratum-S Kft.
20/421-8521

Soltút.pdf
219K
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