
sorszám szerződő fél neve szerződés tárgya szerződés típusa
mennyiségi 
egység

egységár szerződés kelte hatálya

1 Abatox Kft rágcsáló és rovarirtás vállalkozási alk.
 beszerzési eljárás alapján: 7.600.000-Ft + ÁFA keretösszeg, 
irtás egységára: 28-Ft/m2 + ÁFA 

2020.01.01 2020.12.31

2 Általános Mesterközpont Kft
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban mellékvízmérők 
felszerelése, cseréje, hitelesítése

vállalkozási alk.

keretösszeg: 10.000.000+ÁFA                                                                    
1 db. Mellékmérő: 36.800 + ÁFA                                                                                              
2 db. Mellékmérő: 49.000 + ÁFA                                                           
3 db. Mellékmérő: 61.000 + ÁFA                                                                         
4 db. Mellékmérő: 70.000 + ÁFA                                                            
1 db. Csere: 12.000 + ÁFA                                                                       
2 db. Csere: 15.000 + ÁFA                                                                   
3 db. csere: 22.000 + ÁFA                                                                              
4 db. csere: 26.000 + ÁFA                                                         
hálózati terv: 6.500 + ÁFA/db.                                                        
csere esetén számlázás újraindítása: 5.500 + ÁFA                                                     
helyreállítás m2 ill. fm. ár

2019.06.04 2021.06.03

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

megbízási hó  800.000 + ÁFA/hó, 2020.01.01-től 650.000 + ÁFA/hó 2017.03.13 2020.12.31

4 Bautechvill Kft
orvosi rendelők gépészeti berendezéseire vonatkozó 
karbantartás                                             továbbszámlázandó 
Önkormányzat felé

vállalkozási 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%

2020.01.01 2020.12.31

5 Bárány Lajos egyéni vállalk.
Bp.VIII. kerület, TÉR-KÖZ 2016.pályázat keretében 
megvalósuló Palotanegyed EUBIII. Műszaki ellenőri 
feladatok ellátása

megbízási alk. 6.300.000-Ft + ÁFA 2019.05.15 a projekt befejezéséig

6 Béhm Ügyvédi Iroda

Általános jogi feladatok ellátása                                                        
Nem lakáscélú helyiségek bérbeadásával, hátralékkezeléssel 
kapcsolatos jogi feladatok                                                                        
Értékesített lakások és nem lakáscélú helyiségek, 
hátralékkezeléssel kapcsolatos jogi feladatok                                                                              

megbízási hó
 800.000 + ÁFA/hó                                                         
800.000 + ÁFA/hó                                                        400.000 
+ ÁFA/hó  

2020.02.01 határozatlan

7 Béhm Ügyvédi Iroda
Tulajdonosi képviselet ellátása, közös ktg. jogi feladatok, 
folyamatos jogi tanácsadás társasházi ügyekben, peres 
eljárások lebonyolítása

megbízási hó   300.000 + ÁFA/hó 
2015.05.16 
(eredeti 2010-
től)

határozatlan

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



8 B & T KFT Őr u. 8. 24 órás portaszolgálat vállalkozási hó  1.500 + ÁFA/fő/óra 2019.01.01 2020.12.31-ig

9 Bumbi-Busz Kft Vajda P. Általános Iskola tanulóinak szállítása vállalkozási keret alk.  36.000 + ÁFA/nap 2017.09.01 2020.06.15.lejárt

10
Czégel Takarító és Személy - 
vagyonvédelmi Kft

Takarítási feladatok ellátása Őr u., Tavaszmező u., Kiss J.u., 
Losonci u., Német u.

vállalkozási hó

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

2020.01.01 2020.12.31

11 C-WARE Kft

parkolójegy kiadó automaták működtetésével kapcsolatos 
anyagok, alkatrészek, valamint DG4-es és Stelio típusú 
parkolójegy kiadó automaták átalánydíjas karbantartása, 
hibajavítása

adásvételi, 
karbantartási és 
hibaelhárítási

alk.

 keretösszeg: 6.000.000-Ft + ÁFA                                                         
karbantartási díj: 2.000-Ft + ÁFA/hó/automata                                
hibabejelentés: 35.000-Ft + ÁFA/alk.(tartalmazza a kiszállást 
és a munkadíjat) 

2020.06.24 2021.06.30

12 Dendrocomplex Kft fakataszter rendszer beszerzése vállalkozási alk. 7.170.200 + ÁFA 2020.01.20 2020.12.15

13 DMS One Zrt Iratkezelő szoftver beszerzése vállalkozási alk. 14.881.500 + ÁFA 2020.06.10 2020.12.31

14 ELMÜ
villamos energia vásárlási szerződés telephelyeken, 
önkormányzati ingatlanokban, parkolóórák

szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos

15
értékbecslők (CPR-Vagyonértékelő Kft, 
Hesztia 2000 Bt)

lakások, nem lakáscélú helyiségek értékbecslésének 
elkészítése

megbízási 
keretszerződés

keretösszeg: 10.000.000+ÁFA                                                  
lakások:30.000+ÁFA,                                                      
helyiségek:30.000+ÁFA+100m2 felett 100/m2+ÁFA,                                                
egy éven belüli értékbecslés aktualizálása: 3.000+ÁFA/alb.                          

2020.09.01 2021.08.31

16 ÉPKAR Zrt
önkormányzati ingatlanokban gyorsszolgálat, karbantartási, 
részleges felújítási feladatok ellátása - továbbszámlázandó 
Önkormányzat felé

vállalkozási keret hó

gyorsszolgálati feladatok hétköznap 7-17 között: 3.288-Ft + 
ÁFA/óra                                                                         
gyorsszolgálati feladatok hétköznap 17 óra után reggel 7-ig, 
valamint hétvégén, ünnepnapokon: 4.284-Ft + ÁFA/óra                             
karbantartási feladatok: 3.189-Ft + ÁFA/óra                                            
kiszállási díj gyorsszolg.feladatoknál: 3.500-Ft + ÁFA/alk.                                 
karbantart. felúj.feladatok esetében anyagár kedvezm: 15%                                 
késedelmi kötbér gyorsszolg.feladatok 55 percen túli 
megkezdése esetén: 4.800-Ft + ÁFA/óra

2017.10.16 2019.12.31.lejárt

17 ÉPKAR Zrt
önkormányzati ingatlanokban gyorsszolgálat, karbantartási, 
részleges felújítási feladatok ellátása - továbbszámlázandó 
Önkormányzat felé

vállalkozási keret hó

gyorsszolgálati feladatok hétköznap 7-17 között: 4.234-Ft + 
ÁFA/óra                                                                         
gyorsszolgálati feladatok hétköznap 17 óra után reggel 7-ig, 
valamint hétvégén, ünnepnapokon: 5.262-Ft + ÁFA/óra                                                  
karbantartási feladaok: 4.106-Ft + ÁFA/óra                           
kiszállási díj gyorsszolg.feladatoknál: 4.480-Ft + ÁFA/alk.                                                      
karbantart. felúj.feladatok esetében anyagár kedvezm: 10%           

2020.01.01 2022.12.31



18
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



19 Fővárosi Vízművek Zrt
ivóvízszolgáltatás  telephelyeken, önkormányzati 
ingatlanokban

szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos

20 Fővárosi csatornázási Művek Zrt
csatornaszolgáltatás telephelyeken, önkormányzati 
ingatlanokban

szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos

21 FŐGÁZ Zrt gázszolgáltatás  telephelyeken, önkormányzati ingatlanokban szolgáltatási  a mindenkori díj 2000.01.01 folyamatos

22 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

23 Green biotic Kft probiotikus tisztítószer beszerzés közterületre adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 6.000.000-Ft + ÁFA                                                            
élőflórás fertőtlenítő anyag: 1.390+ÁFA/l                                                       
élőflóra nélküli fertőtlenítő anyag: 990+ÁFA/l 

2020.05.04 2020.12.31

24 Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda
lakások hátralékkezelésével kapcsolatos jogi tevékenység 
(peres és nem peres képviselet)

megbízási hó  900.000 + ÁFA/hó 2010.10.01 határozatlan

25 Dr. Hajdu Ügyvédi Iroda
közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési eljárások teljeskörű 
lebonyolítása, szerződések véleményezése                                                                                

megbízási kieg. hó  600 000 + ÁFA/hó,                                                                              2015.06.15 határozatlan

26 Higi Hand Kft
tisztítószerek, takarítóeszközök, higiéniai papíráruk és egyéb 
termékek adásvétele

adásvételi keret  keretösszeg:7.253.800-Ft + ÁFA, tételes árjegyzék alapján 2020.02.18 2020.12.31

27 Hirsch Ügyvédi Iroda

Lakás- és helyiségelidegenítéssel kapcsolatos feladatok, 
szerződések ellenjegyzése, peres képviselet, társasházi 
alapító okiratok, illetve módosítások, és azok mellékleteinek 
elkészítése, Helyi jogszabály alkotásban való részvétel, 
rendeletek, rendelet módosítások előkészítése, közös 
képviseleti és társasházi divízió jogi tanácsadás

megbízási hó

adásvételi szerződések készítése: 450.000 + ÁFA/hó            
lakásbérb.tevék: 600.000 + ÁFA/hó                                                                                 
jogszabály alkotás: 200.000 + ÁFA/hó                                                      
közös képv.és társasházi divízió jogi tanácsadás: 100.000 + 
ÁFA/hó

2010.10.01 határozatlan

28 INVITECH ICT Services Kft optikai összeköttetés biztosítása szolgáltatási alk.  4 végpont között 290.000+ÁFA/hó 2019.09.15 2020.12.31. felmondva

29 INVITECH Megoldások Zrt
mobil applikáció közterületek városüzemeltetési feladatai, 
köztisztasági problémák jelzése

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

2018.03.15
határozatlan, felmondva, 
megszűnt 2020.07.31.

30 Jeneiné dr. Rubovszky Csilla általános jogi képviselet megbízási hó  580.000+ÁFA/hó 2017.11.01
határozatlan, közös 
megegy.megszűnt 
2019.10.15

31 Dr. Juharos Ügyvédi Iroda

a társaság jogi képviselete és szervezeti szabályozás, a 
társaság finanszírozásának rendszerszintű szabályozása, a 
társaság által kezelt vagyonnal kapcsolatos helyi szabályozás, 
közbeszerzés jogi rendszerének kialakítása, és 
szabályozásának nyomon követése

megbízási hó  átalánydíj: 1.000.000 + ÁFA/hó,  2015.03.02 2019.10.15. lejárt



32 Dr.Kerényi Géza Ügyvédi Iroda

A cég általános jogi ügyeinek intézése, meghatalmazások, 
szerződés-tervezetek jogi véleményezése, állásfoglalások, FB 
ülések levezetése, pénzügyi terület munkájának segítése, 
munkaügyi feladatok, kártérítési, biztosítási ügyek, naprakész 
tájékoztatás jogszabály változásokkal kapcsolatban, KT, 
VPB előterjesztések véleményezése, egyezt.tanácsadás, 
önkormányzati házkezelő munkájának segítése.                                

A részletfizetéssel vásárolt lakások és nem lakáscélú 
helyiségek jogi ügyintézése, jelzálogjog törlések benyújtása, 

megbízási hó

általános feladatok: 900.000 + Áfa/hó ,                                    
részletfizetéssel vásárolt ingatlanok jogi felalatadai: 500.000 + 
ÁFA/hó,                                                                                                        
nem lakáscélú helyiségek jogi feladatai: 800.000 + ÁFA/hó                                                                               

2015.05.01
határozatlan, közös 
megegyezéssel megszűnt 
2020.01.21, és 2020.01.31.

33 Dr.Kerényi Géza Ügyvédi Iroda
100%-os lakóépületek társasházi tulajdonná történő 
alakításával kapcsolatos jogi munkák

megbízási hó 300.000 + ÁFA/hó 2017.02.01
határozatlan, közös 
megegy.megszűnt 
2019.12.31

34 KEKKH parkolási követelések beszedéséhez adatszolgáltatás határozat alk.
 16/2007.IRM-MEHVM rend, 54/1999. BM rend, 
15/2001.BM rend. szabályozza 

2015.04.01 határozatlan

35 Dr. Lóránth József Ügyvéd

üres telkek és egészházak szerződésköv.hasznosítás, kötbér 
ügyek, telkek, gépkocsi beállókkal kapcsolatos jogi feladat - 
kb. 80-100 élő peres és peren kívüli eljárásban való részvétel -
hátralékkezeléssel és peres képviselettel.                                                                                       
Lakásbérleti díjhátralékok, DHK-s ügyek - kb. 450-480 élő 
peres és peren kívüli eljárásban való részvétel -
hátralékkezeléssel és peres képviselettel.

megbízási hó
 üres telkek, egészházas projektek jogi feladatai: 250.000 + 
ÁFA/hó,                                                                        
lakásbérleti díjhátralékok: 800.000 + ÁFA/hó 

2011.05.01 határozatlan

36 Magyar Posta Küldeményforgalmi szolgáltatások biztosítása szolgáltatási  a mindenkori díj 2010.10.03 folyamatos

37 Mi-Kon-To Consulting Kft. Könyvelési munkák teljeskörű elvégzése vállalkozási hó  550.000 + ÁFA/hó 2010.03.31 2021.12.31

38 Minden-Led Kft
önkormányzati ingatlanokban lomtalanítás szolgáltatás 
ellátása

vállalkozási

keretösszeg: 14.900.000+ÁFA                                                
kiszállási díj 24 órán belül: 5.000+ÁFA/alkalom                      
kiszállási díj előre egyezt.időpontban: 3.500+ÁFA/alkalom               
tehergk.használati díj 1 sofőrrel:2.900+ÁFA/óra                                
rakodási díj: 1.800+ÁFA/óra/fő                                                               
konténeres szállítási díj: 8.500+ÁFA/m3                                
teherautóval való szállítási díj (lerakóhelyi díjjal együtt): 
8.500+ÁFA/m3                     

2019.09.19 felmondva, megszűnt

39 Minden-Led Kft önkormányzati ingatlanokban költöztetés szolgáltatás ellátása vállalkozási

keretösszeg: 7.900.000+ÁFA                                                                   
kiszállási díj 24 órán belül: 5.000+ÁFA/alkalom                                               
kiszállási díj előre egyezt.időpontban: 4.700+ÁFA/alkalom                                 
tehergk.használati díj 1 sofőrrel munkanapon:2.800+ÁFA/óra                                 
tehergk.használati díj 1 sofőrrel hétvégén: 3.000+ÁFA/óra                     
rakodási díj munkanapon: 1.800+ÁFA/óra/fő                                        
rakodási díj hétvégén: 2.000+ÁFA/óra/fő                              

2019.07.24 közös megegy.megszűnt.

40 MOL Nyrt
keretmegállapodás üzemanyagok kártyával történő 
vásárlására

egyedi alk.
 hitelkeret: 1.500.000-Ft               üzemanyagár: listaár - 
kedvezmény 

2016.03.01 2021.03.15



41 Módusz Office-Holding Zrt
informatikai célú eszközök, alkatrészek adásvétele és 
leszállítása

adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 8.800.000 + ÁFA,               eszközök árai a 
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján 

2019.06.04 2019.12.31

42 Módusz Office-Holding Zrt
1 fő számítógépes szakember jelenlétének biztosítása, napi 
szintű informatikai közreműködés

szolgáltatási hó  245.000 + ÁFA/hó 2010.01.01 határozatlan

43 Módusz Office-Holding Zrt WT Bér program karbantartása szolgáltatási hó  105.000 + ÁFA/hó 2010.01.01 határozatlan

44 Módusz Office-Holding Zrt nyomtató kellékanyag adásvétele és leszállítása adásvételi keret alk.
 keretösszeg: 6.000.000-Ft + ÁFA/4 év                                 
nyomtató kellék árak a beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat 
alapján 

2019.01.01 határozatlan

45 Módusz Office-Holding Zrt
IRMA szoftver licenc használata, szoftver támogatási 
munkák

megbízási hó  180.000+ÁFA/hó 2019.01.01 határozatlan

47 Módusz Office-Holding Zrt
VILMA szoftver licenc használata, szoftver támogatási 
munkák

megbízási hó  145.000+ÁFA/hó 2020.01.01 határozatlan

48 Nemzeti Hulladékgazd.Zrt települési szilárd hulladék elszállítása szolgáltatási hó  3.848 + ÁFA/kuka/nap  2000.01.01 határozatlan

49 Nemzeti Hulladékgazd.Zrt
közterületi szilárd hulladék és zöldhulladék gyűjtése és 
elszállítása

vállalkozási alk.

kommunális hulladék: 5.636 + ÁFA/m3                              
hulladékkezelés gépi rakodással: 11.100 + ÁFA/m3                                                            
zöldhulladék: 6.500 + ÁFA/m3                                                              
kézi takarítás, rakodás: 2.700 + ÁFA/munkaóra                                               
gépi takarítás: 30.600 + ÁFA/üzemóra

2015.07.01 határozatlan

50 Nemzeti Mobilfizetési Zrt
parkolás értékesítése mobil szolgáltatással, 
356/2012.(XII.13) Korm.rend.szerint

szolgáltatási hó  parkolási díj 10%-a 2015.04.01 határozatlan

51 Nemzetközi Testőr Biztonságszolg.Kft
biztonsági őrzési, ügyfélszolgálati feladatok ellátása a JGK 
telephelyein (Őr u., Tavaszmező u., Losonci u.) + a Teleki 
téri piacon

megbízási hó 1.800-Ft + ÁFA/óra/fő 2018.11.01 2020.02.16.lejárt

52 Németh Zoltán adatvédelmi és ügyfélkapcsolati tisztviselő megbízási hó
 6.000.000/év bruttó- 2019.12.15-től módosítva 4.800.000/év 
összegre 

2019.02.01 határozatlan

53 Pólótransz Kft
munkavállalók és közfoglalkoztatottak részére bizt.munka-
védőruha 

adásvételi keret alk.  max.8.300.000-Ft + ÁFA keretösszeg erejéig 2019.07.15 2020.12.31

54 Sessionbase Kft szerverpark vírusvédelem és mentés
bérleti és 
felhasználási

hó  410.585-Ft + ÁFA/hó 2018.07.01 2020.06.30



55 Siemens Zrt
parkolójegykiadó automaták működtetésével kapcsolatos 
anyagok, alkatrészek beszerzése eseti megrendelés alapján

keretszerződés  6.000.000 + ÁFA/év 2019.03.01 2019.12.31.lejárt

56 Siemens Zrt
parkolójegykiadó automaták tervszerű megelőző 
karbantartása, eseti hiba - rongálás-elhárítása 22 
db.parkolóóra karb.194 db. Parkolóóra rendelk.állás

szolgáltatási hó  308.800 + ÁFA/hó 2019.03.01 2019.12.31.lejárt

57 SILG Autószervíz Kft járművek és gépjárművek szerviz szolgáltatása vállalkozási alk.
keretösszeg: 7.000.000+ÁFA                                           
általános szerviz rezsi óradíj: 3.000-Ft + ÁFA               
elektromos javítások óradíja: 4.000-Ft + ÁFA               

2020.01.01 2020.12.31

58 SIS Parking Kft
parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások 
(informatikai rendszer, háttér ügyfélszolgálat, 
forgalomtechnika, jegykiadó automaták takarítása)

vállalkozási hó  10.865.680Ft + ÁFA/hó 2017.01.02 határozatlan

59 Dr. Szalay Tamás Ügyvédi Iroda
főváros és kerületi parkolási területre vonatkozó peres és 
nem peres eljárások, végrehajtási ügyek jogi képviselete

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

2015.04.01 határozatlan

60 Taormina Terasz Kft
önkormányzati ingatlanokban lomtalanítás szolgáltatás 
ellátása

vállalkozási

keretösszeg: 11.829.800+ÁFA                                                
kiszállási díj 24 órán belül: 5.000+ÁFA/alkalom                      
kiszállási díj előre egyezt.időpontban: 4.500+ÁFA/alkalom               
tehergk.használati díj 1 sofőrrel:2.800+ÁFA/óra                                       
rakodási díj: 1.800+ÁFA/óra/fő                                        
konténeres szállítási díj: 8.000+ÁFA/m3                                   
teherautóval való szállítási díj (lerakóhelyi díjjal együtt): 
6.200+ÁFA/m3                     

2020.04.01 2020.12.31

61 Taormina Terasz Kft önkormányzati ingatlanokban költöztetés szolgáltatás ellátása vállalkozási

keretösszeg: 7.702.000+ÁFA                                                
kiszállási díj előre egyezt.időpontban: 5.000+ÁFA/alkalom               
tehergk.használati díj 1 sofőrrel:2.800+ÁFA/óra                                       
rakodási díj: 1.800+ÁFA/óra/fő                                                                 
tehergk.használati díj 1 sofőrrel hétvégén, munkaszüneti 
napokon:3.000+ÁFA/óra                                                              
rakodási díj hétvégén, munkaszüneti napokon: 
2.000+ÁFA/óra/fő  

2020.06.17 2020.12.31

62 Taormina Terasz Kft
Tömő u.23A és 23B sz. alatti épületek kiürítéséhez 
lomtalanítási, költöztetési feladatok ellátása 
továbbszámlázandó Tömő 23. keret terhére

vállalkozási

keretösszeg: 7.250.000+ÁFA                                                I. 
típusú lakás költöztetés díja: 63.500-Ft + ÁFA/lakás                   
II. típusú lakás költöztetés díja: 98.900-Ft + ÁFA/lakás                
épületben maradt lomok elszállítása: 11.500-Ft + ÁFA/m3

2020.09.10 2021.09.30

62 TELENOR Zrt mobiltelefon szolgáltatás díja szolgáltatási  1.723-Ft/előfizetés + ÁFA/hó - korlátlan 2017.09.28 2021.12.31

63 Uri-Zanyi Kft
Budapest, VIII.ker., 8 épületben kazánházak karbantartása 
továbbszámlázandó karb.keret terhére

vállalkozási hó

éves karbantartás keretösszeg: 3.700.000+ÁFA/év                                                 
havi karbantartási díj: 205.479-Ft/ÁFA                                                             
eseti javítások rezsióradíja: 11.000+ÁFA/fő/óra                                          
kiszállási díj: 8.000+ÁFA/alk.

2020.05.04 határozatlan

64 Vectra-Line Plus Kft irodaszerek szállítása adásvételi alk.
 keretösszeg: 13.362.390 + ÁFA,    irodaszerek árai a 
beszerzési eljárás szerinti tételes ajánlat alapján 

2017.02.01 2019.12.31. lejárt

65 dr. Vitál István egyéni ügyvéd
munkaügyi szakjogi képviselet, polgári jogi, büntetőjogi 
ügyvédi tanácsadás

megbízási hó  250.000 + ÁFA/hó 2015.07.01 határozatlan

66 Zöfe Zöldterület-fenntartó és fejlesztő Kft
zöld felületek, fák, fasorok ápolása, fenntartása, közterületek 
takarítása

vállalkozási keret keretösszeg: 725.147.200-Ft + ÁFA 2019.06.17 2022.03.31


