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Szerződés tárgya

Szerződés időtartama

Delta Mester Kft.

A Városmajor utcai és a Meredek utcai labdarúgópályák speciális karbantartási
feladatainak ellátása, ezen belül különösen a palánkok, hálótartó vasak
karbantartása (javítása, hegesztése, cserélése, festése), villanszerelési,
világítástechnikai munkák elvégzése.

Delta Mester Kft.

Városmajor u.-i labdarúgópályák és azok körüli területek, illetve a Mátyás tábor
(1123 Mátyás király út 53/b) területének (tanösvény, zöldterületek, homokos
sportpálya) folyamatos kertészeti karbantartása, valamint az összeszedett,
2019.01.01
levágott zöldhulladék elszállítása. A kertészeti munka kiterjed a teljes terület
fűkaszálására, továbbá a veszélyes faágak levágására is.

Dream Clean Hungary 2002
A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. által üzemeltetett, a Kft. által
Kereskedelmi és Szolgáltató
meghatározott ingatlanok takarítása rendszeres illetve eseti jelleggel
Kft.
A Megrendelő rendezvényeihez kapcsolódóan rendezvényszervezési
Egnis Kft.
szolgáltatások nyújtása, a rendezvények technikai feltételeinek biztosítása az
egyedi megrendelésekben foglaltak szerint

2019.01.07

Szerződés díja,
keretösszege (nettó)

7 200 000 Ft

2019.12.31

6 000 000 Ft

2019.01.01

2019.12.31

14 900 000 Ft

2019.01.14

2019.12.31

12 000 000 Ft

2018.07.02

2019.07.02

7 960 000 Ft
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Megbízási szerződés The IT Solutions Kft.

Informatikai támogatás és ezzel összefüggésben szakmai tanácsadás nyújtása,
informatikai rendszerek hibaelhárítása, az egyes munkaállomások teljes körű
üzemeltetése (hardveres és szoftveres), továbbá szakképzett, technikai
gyakorlattal rendelkező helpdesk személyzet biztosítása
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GreenUnit Kft.

A Szántódi tábor (8622, Móricz Zsigmond u. 50-52.) főépületének belső
falazatjavítási és burkolatjavítási munkálatainak, valamint az épület külső
falazatjavítási munkálatainak elvégzése

2019.02.25

2019.05.05

5 662 750 Ft
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Alapfy Grafikai Szolgáltató
Kft.

Eseményekhez, arculati elemekhez kapcsolódó reklámanyagok, grafikai
termékek (molinó, beach flag, pop-up fal, világító táblák, falinaptár, buszdesign) 2019.01.05
grafikai tervezési (nyomdai előkészítő) feladatainak ellátása, átadása

2019.12.31

5 500 000 Ft
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Dicentra Multimédia
Reklám és Szolgáltató Bt.

Előzetesen jelzett események arculati elemeihez kapcsolódó reklámanyagok, a
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. Arculati elemeihez tartozó
reklámeszközök, egyéb - nem papír alapú - dekorációs anyagok, legyártása,
kivitelezése, átadása

2019.12.31

6 700 000 Ft

2019.01.14

