Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján kötött 5M Ft értékhatár feletti megszűnt szerződések:
sorszám

szerződő fél neve

szerződés tárgya

#HIV!

projekt menedzsment ellátása
Balog Péter egyéni vállalkozó közter.fejl.mélyép. Feladatok, műszaki
ellenőrzés

szerződés típusa

mennyiség
egységár
i egység

megbízási

hó

800.000 + ÁFA/hó, 2020.01.01-től 650.000 + ÁFA/hó,
2021.01.01-től 350.000 + ÁFA/hó
folyadékhűtő kondenz.hővisszanyerő karb.336.500+ÁFA
kondenzációs kazán karbant: 685.000+ÁFA
nem kondenzációs kazán karb: 216.000+ÁFA
fan-coil karbant: 546.000+ÁFA
gázbiztonságtechn.felülvizsg.155.000+ÁFA
folyadékhűtő szivárgásvizsg:145.000+ÁFA
elektromos betáp ell,időkapcsolók beáll:473.000+ÁFA
VRV, multisplit, klímaberend.karb: 1.204.000+ÁFA
légkezelő berend.karbant:480.000+ÁFA
éves segédanyag keret: 180.000+ÁFA
kiszáll.díj munkaidőben: 14.000+ÁFA/alk.
kiszállási díj munkaidőn túl: 19.500+ÁFA/alk.
eseti jav.rezsióradíj munkaidőben: 8.000+ÁFA/óra
eseti javítás munkaidőn túl:11.500+ÁFA/óra
beépített alkatrész kedvezm:5%
1.500 + ÁFA/fő/óra
Őr u.8: 374.000 + ÁFA/hó
Tavaszmező u.2. 77.000 + ÁFA/hó
Kiss J.u.19. 44.000-Ft + ÁFA/hó
Losonci u.: 221.000 + ÁFA/hó
Német u. 17-19: 283.000 + ÁFA/hó
7.170.200 + ÁFA + felmérés kieg.darabszámon felül:
2.062.638 + ÁFA
14.881.500 + ÁFA

szerződés kelte

hatálya

2017.03.13

2021.02.28

2020.01.01

2020.12.31. lejárt

2019.01.01

2020.12.31-ig lejárt

2020.01.01

2020.12.31 lejárt

2020.01.20

2020.12.15. lejárt

2020.06.10

2020.12.31. lejárt

1

Bautechvill Kft

orvosi rendelők gépészeti berendezéseire
vonatkozó karbantartás
továbbszámlázandó Önkormányzat felé

vállalkozási

hó

2

B & T KFT

Őr u. 8. 24 órás portaszolgálat

vállalkozási

hó

3

Czégel Takarító és Személy - Takarítási feladatok ellátása Őr u., Tavaszmező
vállalkozási
vagyonvédelmi Kft
u., Kiss J.u., Losonci u., Német u.

hó

4

Dendrocomplex Kft

fakataszter rendszer beszerzése

vállalkozási

alk.

5

DMS One Zrt

Iratkezelő szoftver beszerzése

vállalkozási

alk.

6

Fellpack
Csomagolástechn.anyagokat
Gyártó Forg.Szolg.Kft,

hulladékgyűjtő zsák és kutyapiszok tasak
szállítása

adásvételi keret db

keretösszeg: 6.650.000-Ft + ÁFA
mérettől, típustól függően: 1,95-Ft + ÁFA - 59,5-Ft + ÁFA
között

2020.06.16

2021.04.28

7

Green Office Solution Kft

irodaszerek szállítása

adásvételi

alk.

keretösszeg: 6.500.000 + ÁFA, irodaszerek árai a
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján

2020.01.01

2020.12.31. lejárt

8

Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda

megfelelési tanácsadási feladatok

megbízási

hó

150 000 + ÁFA/hó,

2020.10.01

határozatlan,
k.megegy.megszűnt
2020.10.31.

tisztítószerek, takarítóeszközök, higiéniai
papíráruk és egyéb termékek adásvétele

9

Higi Hand Kft

10

INVITECH ICT Services Kft optikai összeköttetés biztosítása

11

adásvételi keret

keretösszeg:8.253.800-Ft + ÁFA, tételes árjegyzék alapján

2020.02.18

2020.12.31. lejárt

szolgáltatási

alk.

4 végpont között 290.000+ÁFA/hó

2019.09.15

2020.12.31. felmondva

INVITECH Megoldások Zrt

mobil applikáció közterületek városüzemeltetési
szolgáltatási
feladatai, köztisztasági problémák jelzése

alk.

egyszeri díj: 5.739.200+ÁFA, havi karbantartási díj:
109.000+áfa/HÓ

2018.03.15

határozatlan, felmondva,
megszűnt 2020.07.31.

12

Németh Zoltán

adatvédelmi és ügyfélkapcsolati tisztviselő

hó

6.000.000/év bruttó- 2021.01.01-től módosítva 250.000/hó
összegre

2019.02.01

határozatlan

13

Dr. Szalay Tamás Ügyvédi
Iroda

kerületi területek: 2.300.000 + ÁFA/hó,
fővárosi területek: 500.000 + ÁFA/hó

2015.04.01

határozatlan, közös
megegy.megsz.2021.01.3
1.

14

Szurdokvölgy Kft

6.098.740 + ÁFA

2020.11.11

2020.12.31. lejárt

megbízási

főváros és kerületi parkolási területre vonatkozó
peres és nem peres eljárások, végrehajtási ügyek megbízási
hó
jogi képviselete
2020. évi őszi faültetéshez földlabdás fák
adásvételi keret alk.
beszerzése

