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Tisztelt Reznicsek Zoltán űrI

Eziton ttt1ékoztatjuk, hogy a BAU-VIP Építő Kft. a tava|yt év szeptemberében megpáIyázta a 2oo4.
év Épitőipari Nívqdíját a 2oo3. évben elkészült Béres Gyógyszergyár Rt' íi irodaházának
komplett/kulcsrakész generálkivitelezési munkáival. A 70 hőnapos átfutási idő alatt a korábban, a

Központi BányászatiKutatő Intézetkezelésében múködó 6 900 mZ-es épület teljeskörú átalakítása
vo\t a fe7adatunk, iroda i1letve kutatőLabotatóium kialakttásával, tovéhbá az IJ alaki épüiet belso

udvatában 14oo m2 alapterü7elő mé|ygarázs, parkol'ő, illetve zöIdtető kivitelezésével. A mészkó

burkolaq a Schüco nyil'ászátók" liftek, a korszerú épületgépészet és épiletfelügyeleti rendszer, az

igényes belső burkolatok, feiületképzések kivitelezéséve1 egy modern, színvonalas - a XXI. század
elvárásainak minden igényt kielégítő - irodaház került létrehozásra, ke11emes környezetet biztosito,
gyönyörű kert kiépítésével. A beruházás összértéke meghaÍadta az Í m1l\íárd forintot.

Nagy örömü nkre szolgál szíves tudomásukr a hozni, hogy a

"i?r,Z::rY;i'#?:;il':;H"

a bírálo bizottság, a tovlfubi pályázők munkáinak megtekintését kóvetően a Béres Rt' Irodaházának
ité\te oda a BAU-VIP Építő Kft, rnint generálkivitelező érderneinek elismerése mellett' melyről szóló
tanúsítványt ünnepélyes keretek között, az Évosz 2oO4' évi évzárő ünnepi közgyűlésén vehetftik
kézbe.

Ezűtonszeretnénk megköszönni az Önök eddigi muilkáját' s ker;rík fogadjákelismerésünket' hiszen
az Önök tevékenységének és egy'rrttmŰrködésérrek is köszönhető ezen kitüntetés és szakmai elismerés.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abiráIőbtzottság adta azon iehetőséggel - mtszerint a pro3ektbenrészt
vevó 3 akáLlalkozőt társaságunk kiválaszthatta volna -, nem é1t, hanem az összes résávevő
alvá7la|koző, partner és beszállító egyfor:rnán méitatott munkájának elismerése érdekében, - talán a

Nívódíj esetében először - mindenklre kiterjesztve az épiJ.leten glhelyezendő táblátra az al,ábbi sorokat
iratta'.

',Hirclesse e tabla a megvalósítasban együtt gondolkodó emberek es

együttműkÓdő vállalkozóink és partnereink munkájának dícséretét. "

Budapest, 20 05 . január 28.
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tV áLtalakiústa v ár ó épiitet
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