
KÖzbeszerzési eljárás tárgya

1
tnkormányzati tu|ajdonban |évó
IakÓépÜ|etek feIrij ítása

z
Magdolna u., Bauer S. u., Teleki
tér utak, csomÓpontok kivite|ezése

3. FiDo tér kivite|ezése

4. Kálvária tér kivite|ezése

5.

6_'r

Te|eki tér kivite|ezése

Megjegyzés

Teleki tér kozÖsségi z<llofe|ulet
|ervezés

6_2

eu-s pĘekt
(MNPilt.)

7

Ká|vária tér kivĺte|i terv

Térfigyeló kamerarendszer
kiéítése

L

eu-s projekt
(MNPilt.)

Eljárást
kezdeményezó

I

Márkus Emi|ia utca ritépítése

eu-s projekt
(MNPilr.)

D.ĺess u. .JozseT Kn. csomÖpont
megépítése

.ĺ0.

Kisfalu Kft.

eu-s projekt
(MNPilr.)

Ideig|enes piacon konténer bér|és

11

eu-s projekt
(MNPilr.)

PoIgármesteri
HĺvataI

Karácsonyi díszvi|ágítás

12.

eu-s projekt
(MNPilt.)

KategÓria

PoIgármesteri
Hivatal

13.

Be|éptetó rendszer kiépítése

eu-s projekt
(MNPilr.)

építési
beruházás

r9|9.á| ĺ l |e!i[er| 1|Vata| es
|elephe|yeinek takarítása

PoIgármesteri
Hivatal

eu-s projekt
(MNPilr.)

*íł i'{[:iĺlĺiTT

?Ü1ĺ ĺ4Áľt 2 5. ĺrrsI I- lib?.

ľolgármesteri
HivaÍaI

építési
beruházás

KÖzbeszezési
eljárás fajtája

orgarmesterl
Hivatal

nyí|t e|járás
keretmegá||apodásos

epĺtési
beruházás

ą

PoIgármesterĺ
Hĺvata|

építési
beruházás

PoIgármesteri
Hivatal

! Cs;Đ-e Í.elťŁb

nyí|t e|járás

építésĺ
beruházás

EUáräs
megindításának

tervezett
idóoonfia

PoIgáľmesteri
Hivatal

szolgáltatás
meorende|és

nyí|t e|járás

Po|gármesteri
Hivatal

szoIgá|tatás
meorende|és

nyí|t eljárás

ľolgarmesteri
Hivatal

2013. 04 11.

szoIgá|tatás
meorende|és

nyí|t e|járás

PoIgármesteri
Hivatal

hirdetmény né|kĹiIi
tárgya|ásos

Szerzódés kÖtésl .-..
tervezeti 

__ 

| .Ktizbeszerzés
ioopontia |értéke 

(Ft) NettÓ

építési
beruházás

2013.05.21

Polgármesteri
Hivatal

hirdetmény nélkÜli
tárovalásos

építésĺ
beruházás

2013.07.06

ľolgármesteri
Hivatal

szolgá|tatás
meorende|és

nyí|t e|járás

Ł

2013.06.21

2013.08.21

szoIgá|tatás
meqrende|és

nyílt eljárás

20.ĺ3.10.15

2013.08.05

nyílt e|járás

szoIgá|tatás
meorende|és

2013.03.12

nyí|t e|járás

szoIgáltatás
"neqrende|és

2013.09.03

2013.03.12

1.362.338.233

nyí|t eljárás

2013.10.18

2013.06.03

2013.12.02

nyí|t e|járás

241.408.662

2013.04.15

nyí|t e|járás

2013.04.26

2013.04.01

162.598.425

2013.04.26

2013.04.01

140.658.000

2013.07.26

20'13.10.01

132.678.220

2013.07.01

2013.04.15

8.661.417

2013.07.13

2013.10.15

7.086.614

2013.07.01

17.144.882

2013.11

't5.000.000

2013.06.01

3.000.000

.15

2013.12.15..

21.000.000

11.000.000

12.000.000

20.000.000



KÖzbeszezési eljárás tárgya

14.

15.

I nformatikai eszktjzok beszezése

16.

Irooaszer oesze]zésffi
<arbantartás

17.
SzupervÍziÓ szociá|is munkások
számára

18
Ká|vária téri ifjrlsági, kÖzÖsség[
9zociá|is munka

19.
Társada|ombÓl kirekesztett nók
rehabiIitáciÓja

20

LaKasletuJttasnoz Kapcsoloclo
motiváciÓs csomag biztosítása a
csa|ádfej|esztési szo|gáltatás
számára

Megjegyzés

21.
Tehetségondozo m ĺ hGlyék-
szervezése és m k dtetése

22
Neszlyugyur| szaKKepzesek tartós
m u nkanélkriIiek részére

E|járást
kezdeményezó

eu-s proJeKt
(MNPilt.)
eu-s projekt
(MNPilt.)

ľolgärmesteri
Hivatal

eu-s projekt
(MNPilt.)

Po|gármesteri HíVata|

Kisfalu Kft.

PoIgármesteri
Hivafal

eu-s projekt
(MNPilt.)

KategÓria

JÓzsofuárosi csa|ádssgĺtŐ és
Gyermekjl|éti Ktzpont

árubeszezés

eu.s pĘekt
(MNPilr.)

lÓzsefolárosi Családsegĺtó és
iyemeĘÓléti Kirzpont

építési
beruházás

eu-s projekt
(MNPilt.)

KÖzbeszerzési
e|járás fajtája

szolgáltatás
meorende|és

Kisfalu Kft

nyí|t eljárás

szoIgá|tatás
meorende|és

nyĺĺt e|járás

rv|YaĺlĺlcU[eĺ
Hivatal

nyí|t e|járás

szoIgá|tatás
megrende|és

JÓzsefvárosi K z sségi
Házak Nkft.

E|iárás
megindításának

teľvezett
idóoontia

nyí|t e|járás

árubeszezés

nyí|t e|járás

2013.05.0,1

nyílt e|járás

szorganatas
meorende|és

c13.05.15

szolgáltatás
meorende|és

2013.04.15

nyí|t e|járás
keretmegá||apodásos

Szerzódés kÖtés
teruezett
idópontja

2013.03.26

nyí|t e|járás

2013.04.03

2013.06.15

nyí|t e|járás

2013.07.01

20'|3.05.í6

2013.06.25

KÖzbeszerzés
értéke (Ft) NettÓ

2013.05.31

2013.04.30

19.685.000

20,|3.05.,ĺ7

2013.05..ĺ6

.ĺ6.535.000

2013.07.01

2013.05.16

585.826.000

12.096.000

2013.09.3Đ

23.622.047

2013.07.01

31.704.723

2013.07.01

23.114.000

19.685.039

9.078.677
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