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KÖzbeszerzési eljárás elnevezése

(á|vária tér 18. háziorvosi rende|ők
<ialakítása

Szolgáltatási szezódés a JÓzsefvárosi
Po|gármesteri Hivatal és intézményei
nobiI távkÖz|ési szo|gá|tatásokkaI
iÖrténő e||átására

29 db automata beszezése, te|epítése

A Kozbeszenzés
Íárrrva

épĺtési beruházás

Budapest V|||. ker. Corvin kÖzterii|eti Út
és kÖzm építési program - Sétány |||.
iitem kÖrnyezetrendezési és építési
munkái

szolgáltatásmeg-
rendelés

nemezeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
eljárás

KÖzbeszerzési e|járás fajtája

Budapest Vlll. ker. Corvin koáerii|eti rjt

és kozm építési program - TÖmó utca
fe| jítási és vízvezeték épĺtési munkái

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

árubeszezés

építési beruházás

Kbt' Második része szerinti uniÓs értékhatárt
eléró nyÍlt kÓzbeszezési e|járás

Euäräs meginditäsänaK
feľve7éfŕ ir|ónontia

építési beruházás

nemzeti e|járásrend szerinti kozbeszezési
e|járás

2017. |' negyedév

2017. |' negyedév

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

2017. |l' negyedév

2017 ' ||' negyedév

2017. ||. negyedév
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KÖzbeszerzési eljárás elnevezése

Budapest Vlll. ker. Corvin kÖzterii|eti rjt

és kÖzm építési program - Práter utca
fel jításimunkái

Budapest V|ll' ker' Corvĺn kÖzterii|eti rjt

és kÖzm épÍtésiprogram. Leonardo
utca fe| jĺtási munkái

A KozDeszenzés
tárava

Szigony . Práter kozÖtti terii|etek
kÖzterĹileti fe| jítása | | |' titemben

építési beruházás

ro|nai u. 7.9. játszludvar tÖmedéke|ése

Csa|ádok Átmeneti otthona kia|akítása
Koszor u. 14.16. Óvoda hetyén

KÖzbeszerzési eljárás fajtája

építési beruházás

nemzeti eljárásrend szerinti kozbeszezési
e|járás

Kálvária t. 1 3. addikto|Ógiai rende|ő
kiaIakítása

épÍtési beruházás

Csodasziget Tvoda hószigete|és

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

építési beruházás

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

EUAras megindnasanaK
feruezeŕt ir|ónontia

építési beruházás

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

épÍtési beruházás

20,|7 ' ||. negyedév

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

építési beruházás

2017, ||. negyedév

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
eljárás

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

2017, ||. negyedév

2017. ||. negyedév

2017. l|. negyedév

2017. u. negyedév

2017, ||. negyedév
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KÖzbeszezési e|járás elnevezése

/á|la|kozási szezödés keretében
lÓzsefváros karácsonyi fe|dÍszĺtése és
ĺÍszkivilágĺtása

|orgalomtechnika kivite|ezés

|l|és u. 36. addiKolÓgiairende|ó
kialakÍtása

Szigony u. 2ľA és ZB orvosi rendelók
ĺiaIakÍtása

A KOZDeSZenzes
tárova

Bláthy o. u. Golgota u..Vajda P. u.
szakasz

szolgá|tatásmeg.
rendelés

Go|gota u. Delej u. - B|áthy o. szakasz

szolgáltatásmeg.
rende|és

Déri Mĺksa u. 11'hom|okzat fel jÍtás

épÍtésiberuhŁás

TÖmÓ u..Balassa u. lllés u. szakasz
tfel jÍtás

KÖzbesze rzési.'$$árás fajtáJ a

50 db épÜ|et társasházzá a|apÍtása
(a|apÍtÓ rajzok készÍtése)

épĺtésiberuházás

nemzeti eljárás rend szerinti
kÖzbeszezési eljárás

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
eliárás

50 db ép let társasház.á alapÍtása
(mtiszaki fe|mérés készÍtése)

épÍtésiberuházás

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
eljárás

épÍtésiberuházás

nemzeti eljárásrend szerĺnti kÖzbeszezési
eljárás

épÍtési beruházás

nemzeti e|járásľend szerinti ktzbeszezési
e|járás

Euäräs meg|ndnasanaK
ÍarrrazaÍÍ ir|ł5nantia

épÍtésiberuházás

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

szolgáltatásmeg-
rendelés

2017. ||. negyedév

nemzeti eljárásrend szerint] kÖzbeszezési
eljárás

szo|gá|tatásmeg.
rendelés

2017. ||. negyedév

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

2017, |||, negyedév

nemzeti eljárásrend szerinti kÖzbeszezési
eljárás

2017. Ill. negyedév

nemzeti e|járásrend szerinti kÖzbeszezési
e|járás

2017. |||. negyedév

2017. |||. negyedév

2017. |v. negyedév

2017.|v. negyedév

2017.|v. negyedév

2017.|v, negyedév
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