beszerzés, közbeszerzés megnevezése

tárgya

„Az Eszterháza Kulturális, Kutató‐ és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. vagyonkezelésében álló ingatlanokon található veszélyes fák kivágása,
száraz ágak eltávolítása, a közvetlen balesetveszély elhárítása”
szolgáltatás‐megrendelés
Asztalosipari munkák beszerzése az Eszterháza Kulturális, Kutató‐ és
Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2020

szerződés típusa

beszerzési eljárás nyertese

szerződéses összeg
nettó HUF

vállalkozási szerződés

Terra Épker Hungária Kft.

12.990.000.‐

2020. március 17.

2020. március 31.

Tápió Wood Bútoripari Kft.

6.589.000.‐

2020. június 12.

2020. július 31.

vállalkozási szerződés

Euroterm Kft.

1.165.026/hó
(keretszerződés, 12
hónapos időtartamra) 2020. augusztus 19.

szerződés hatályba
lépésétől számított 1
év

megbízási szerződés

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

6.900.000.‐

2020. január 20.

a közbeszerzési eljárás
lezárásáig

vállalkozási szerződés

Ormos Imre Alapítvány,

14.980.000.‐

2020. április 2.

2020. október 31.

Pillemille 2018 Kft.

6.000.000.‐
(keretszerződés, 12
hónapos időtartamra) 2020. augusztus 19.

M Építész Iroda Kft.

12.700.000.‐

árubeszerzés és szolgáltatás‐
megrendelés
vállalkozási szerződés

„Eszterháza Kulturális Kutató‐és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
vagyonkezelésében lévő ingatlanok épületgépészeti üzemeltetése
2020/21”
szolgáltatás‐megrendelés
„9485 Nagycenk, Kiscenki út 3. Hrsz.: 658/1, 658/2, 658/4, 658/5, 658/6,
660 ingatlanon található Széchenyi kastély‐együttes műemlék védelem
alatt álló épületrészeinek, mint Öreg kastély, Széchenyi szárny, Virágház,
Pandúrházak, és kastélykert” tervezése során minden szakágra kiterjedő
tervellenőri feladatok (a továbbiakban: „Feladatok”) ellátása
szolgáltatás‐megrendelés
Szakértői vélemény beszerzése az Eszterháza Kulturális, Kutató‐ és
Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe tartozó
szolgáltatás‐megrendelés
fertődi Esterházy‐kastélyegyüttes parkfáinak kezelésére
„Mosodai szolgáltatás beszerzése 2020”
szolgáltatás‐megrendelés

vállalkozási szerződés

szerződéskötés időpontja

teljesítési határidő

„A nagycenki Széchenyi‐kastélykert komplex kulturális – turisztikai
fejlesztése keretében a kastélykert helyreállításához szükséges
örökségvédelmi engedélyes terv és kiviteli tervek elkészítése, valamint
szolgáltatás‐megrendelés
tervezői művezetési feladatok ellátása”
A fertődi Esterházy‐kastélypark kútházának helyreállításához szükséges
örökségvédelmi engedélyes terv és kiviteli tervek elkészítése, valamint
tervezői művezetési feladatok ellátása”
szolgáltatás‐megrendelés

tervezési szerződés

tervezési szerződés

3h Építésziroda Építészeti, Kutató,
Fejlesztő és Tervező Kft.

15.950.000.‐

2020. augusztus 12.

„Tűzjelző rendszerek javítása 2020”

szolgáltatás‐megrendelés

vállalkozási szerződés

Novex Biztonságtechnika Kft.

5.391.574.‐

2020. május

„Útfelületek karbantartása 2020”

árubeszerzés és szolgáltatás‐
megrendelés
vállalkozási szerződés

Feldmann Filip e.v.

14.245.050.‐

2020. március 30.

„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
helyreállításhoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.”
szolgáltatás‐megrendelés
Laptop beszerzés otthoni munkavégzéshez
árubeszerzés
A fertődi Esterházy‐kastélyegyütteshez tartozó Keleti Gránátos‐ház
felújítása és fogadóépületté történő átalakítása”
„A fertődi Esterházy‐kastély turisztikai célú fejlesztése” c. projekthez
kapcsolódó generál kivitelezési feladatok ellátásához (projekt azonosító:
GINOP‐7.1.1‐15‐2016‐00027) ,,A GINOP ‐ Esterházy‐kastély középrizalit
(„Múzeumi tömb”) kivitelezés”
„A nagycenki Széchenyi‐kastély turisztikai célú fejlesztése” c. projekthez
kapcsolódó generál‐kivitelezési feladatok ellátása” (projekt azonosító:
GINOP‐7.1.1‐15‐2016‐00011)
„A nagycenki Széchenyi‐hársfasor megújításával kapcsolatos faápolási és
területkezelési feladatok ellátása”
Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok ellátása (keretmegállapodás, 8
megbízó részvételével)

építési beruházás

2020. június 18.

megbízási szerződés
adás‐vételi szerződés

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Szinva Net Zrt.

22.140.000.‐
7.252.604.‐

2020. szeptember 28.
2020. október 16.

kivitelezési szerződés

FÉSZ Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

213.900.000,‐

2020. november 17.

építési beruházás

kivitelezési szerződés

építési beruházás

kivitelezési szerződés

szolgáltatás‐megrendelés

vállalkozási szerződés

szolgáltatás‐megrendelés

megbízási szerződés

F‐Z Esterházy‐kastély Konzorcium,
Fész Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt,
ZÁÉV Zrt.
F‐Z Nagycenki Széchenyi‐kastély
Konzorcium, Fész Fertődi Építő és
Szolgáltató Zrt, ZÁÉV Zrt.
Terra Épker Hungária Kft.
Eubility Group Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

szerződés hatályba
lépésétől számított 1
év

kivitelezés műszaki
átadás‐átvételéig
kivitelezés műszaki
átadás‐átvételéig
szerződéskötéstől
számított 3 hónap
szerződéskötéstől
számított 90 naptári
nap

szerződés hatályba
lépésétől számított 18
hónap
2020. október 16.
szerződés hatályba
lépésétől számított 6
hónap

3.198.000.000,‐

2020. december 1.

2.189.848.516.‐

2020. szeptember 29.

53.702.770.‐

2020. január 28.

szerződés hatályba
lépésétől számított 18
hónap
szerződés hatályba
lépésétől számított 18
hónap
véghatáridő: 2020.
október 15.

2020. január 20

2022. december 31.

