Beszerzés tárgya

beszerzés jellege

EDR hálózati rádiós lefedettség biztosítása üzemeltetési szerződés szolgáltatás‐megrendelés
EDR hálózati rádiós lefedettség kiterjesztése ‐rendszer kiépítése,
vállalkozási szerződés

szerződés típusa

szerződő fél (eljárás nyertese)

szerződéses összeg (nettó
HUF)

szerződéskötés időpontja

teljesítési határidő

üzemeltetési szerződés

Pro M Zrt.

681.900.‐/év

2019. március 6.

határozatlan

építési beruházás

kivitelezési szerződés

Pro M Zrt.

16.723.538.‐

2019. március 6.

munkaterület átvételétől
számított 70 munkanap

A fertődi Esterházy‐kastélypark kamarakertjei területére
vonatkozó tájépítészeti helyreállítási kiviteli tervek elkészítése
Kőzúzalék beszerzés
Felmérő tanulmány készítése az Eszterháza Központ kezelésében
álló Esterházy‐kastély és Széchenyi‐kastély turisztikai
fejlesztésében rejlő lehetőségekről a korábbi fejlesztési
tevékenységek tapasztalatai alapján

szolgáltatás‐megrendelés
árubeszerzés

tervezési szerződés
adás‐vételi szerződés

Tér‐Team Mérnöki Kft.
Kuslics Péter e.v.

14.850.000.‐
7.605.600.‐

2019. április 4.
2019. február 25.

közbeszerzési eljárás
befejezéséig
2019. március 31.

szolgáltatás‐megrendelés

megbízási szerződés

EU 2002 Szolgáltató és Tanácsadó
Kft.

11 millió Ft

2019. április 4.

2019. szeptember 30.

Informatikai elosztó helyiség (szerverszoba) áttelepítése

szolgáltatás‐megrendelés

vállalkozási szerződés

Power Shield Zrt.

9.793.770.‐

2019. április 4.

Eszterháza Központ 2019. évi munkaruha beszerzése
szállítási szerződés
Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2019
szolgáltatás‐megrendelés
A nagycenki Széchenyi ‐kastély épületegyüttese villamos
hálózatában feltárt hibák javítása
szolgáltatás‐megrendelés
A fertődi Esterházy‐kastély turisztikai fejlesztése c. projekthez
kapcsolódó tervezési feladatok ellátása (projekt azonosító: GINOP‐
7.1.1‐15‐2016‐00027)
szolgáltatás‐megrendelés
A fertődi Esterházy‐kastély turisztikai fejlesztése c. GINOP‐7.1.1‐15‐
2016‐00027 azonosító számú pályázat kiállítási terveinek át‐ és
továbbtervezése
szolgáltatás‐megrendelés

adás‐vételi szerződés
megbízási szerződés

Kohut és Fia Tűz‐ és Munkavédelmi
Kft.
A.D. Euro Controll Kft.

5.381.613.‐
4.020.000.‐

2019. április 4.
2019. május 20.

vállalkozási szerződés

Delta Electro Kft.

7.325.980.‐

2019. július 17.

szerződéskötéstől
számított 60 munkanap
szerződés hatályba
lépését követő 60 napon
belül
2020. május 31‐ig
szerződéskötéstől
számított 60 nap

tervezési szerződés

KIMA STUDIO Kft.

7.900.000.‐

2019. július 19.

közbeszerzési eljárás
befejezéséig

tervezési szerződés

Profilm DTP Kft.

6.500.000.‐

2017. július 17.

2021. december 31.

tervezési szerződés

M építésziroda Kft.

22.500.000.‐

2019. július 3.

közbeszerzési eljárás
befejezéséig

A fertődi Esterházy‐kastélyegyüttes részét képező "Hercegi istálló"
vagy "Lovarda" épület tetőszerkezet rekonstrukciója engedélyes
és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
szolgáltatás‐megrendelés
A GINOP‐7.1.1‐15‐2016‐00027 azonosítószámú, „A fertődi
Esterházy‐kastély turisztikai célú fejlesztése” c projekthez
kapcsolódó tervellenőrzési és árszakértői feladatok ellátása
szolgáltatás‐megrendelés
Növényvédelmi szolgáltatások beszerzése 2019
szolgáltatás‐megrendelés
Eszterháza Kulturális Kutató‐és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanok épületgépészeti
üzemeltetése 2019/20
szolgáltatás‐megrendelés

megbízási szerződés
vállalkozási szerződés

Mélyépterv international Kft.
Sopron Holding Zrt.

7.490.000.‐
5.161.000.‐

2019. július 29.
2019. július 12.

kiviteli tervek átadását
követő 30+15 nap
2019. augusztus 31‐ig

vállalkozási szerződés

Euroterm Épületgépészeti Kft.

1.164.201.‐ Ft+ÁFA/hónap

2019. augusztus 18.

hatályba lépéstől
számított 1 évig

„Fertőd Rózsaház” – volt főkertészi lak átalakítása és helyreállítása
és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatok megvalósítása
építési beruházás

tervezési és kivitelezési
szerződés

Becska és Társai Kft.

77.108.525.‐

2019. október 30.

2020. november 15.

A Kisfaludy 2030 program keretében a fertődi Esterházy‐kastély
kiegészítő stratégiai fejlesztési koncepciótervének elkészítése
A Kisfaludy 2030 program keretében a nagycenki Széchenyi
örökséghelyszín kiegészítő stratégiai fejlesztési koncepciótervének
elkészítése
Gépjármű beszerzés
Tisztítószer, vegyi áru, higiéniai termék beszerzés 2019

szolgáltatás‐megrendelés

tervezési szerződés

Középülettervező Zrt. (KÖZTI Zrt.)

14.900.000.‐

2019. november 12.

2019. december 29.

szolgáltatás‐megrendelés
árubeszerzés
árubeszerzés

tervezési szerződés
adás‐vételi szerződés
adás‐vételi szerződés

Középülettervező Zrt. (KÖZTI Zrt.)
Nádor Autó Zrt.
Higi‐Sop Kft.

14.900.000.‐
6.072.933.‐
5.343.455.‐

2019. november 8.
2019. december 18.
2019. december 13.

2019. december 29.
2019. december 18.
2019. december 31.

A nagycenki Széchenyi‐kastélyegyüttes turisztikai célú fejlesztése
c. GINOP – 7.1.1‐15‐2016‐00011 azonosító számú pályázat
keretében az Öreg kastély, Széchenyi‐szárny, Virágház,
Pandúrházak és Kastélykert helyreállításához szükséges
örökségvédelmi engedélyes terv és kiviteli tervek elkészítése és
tervezői művezetési feladatok ellátása

szolgáltatás‐megrendelés

tervezési szerződés

M Építész Iroda Kft.

40.000.000.‐

2019. december 29.

kivitelezés műszaki
átadás‐átvételéig

