Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.4. pontja szerinti szerződések, azaz
Csenger Város Önkormányzata által megkötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő ötmillió forint feletti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai:

Szerződést kötő fél

Szerződés kelte

Szerződés megnevezése
Tervezői és Felhasználói
szerződés 1. számú módosítás
(Alapszerződés 2019.08.02.)
vállalkozási szerződés 3. számú
módosítása (Alapszerződés kelte:
2019.04.09.; 1. számú módosítás
kelte: 2019.07.17.; 2. számú
módosítás: 2020.02.04.)

Szerződés
időtartama
(tól – ig)

Szerződés tárgya

Szerződés
értéke (nettó)

„Csenger Iparterületek fejlesztése” című nyertes pályázathoz
kapcsolódó „Tervezői feladatok ellátása”

2020.09.02.folyamatos

14.970.000,-Ft

rendezvényszervezési feladatok ellátása

2019.04.09.2021.01.31.

13.200.000,-Ft

Kivitelezési szerződés

építési-szerelési munkák teljes körű kivitelezése

2020.09.08.2020.11.30.

9.750.000,-Ft

2020.05.21.

Vállalkozási szerződés 1. számú
módosítás (Alapszerződés kelte
2019.04.01.)

„Tehetséggondozó szakkör/készségfejlesztő foglalkozás,
pályaorientációs tanácsadás és nyelvklub biztosítása”

egyéni

2019.04.01.2020.05.21.

6.321.348,-Ft

2020.09.08.

Kivitelezési szerződés

Csenger, Tisza u. 20. számú, 1329/2. hrsz. alatti épületrészből Ifjúsági
Információs Pont átalakítási-felújítási munkáinak ellátása

2020.09.08.2020.11.30.

8.350.000,-Ft

Csengeri
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

2020.02.04.

vállalkozási szerződés 2. számú
módosítása (Alapszerződés kelte:
2019.04.09.; 1. számú módosítás
kelte: 2019.07.17.)

rendezvényszervezési feladatok ellátása

2019.04.092020.10.31.

10.870.000,-Ft

PALLÉR-2 Kft.

2020.01.02.

vállalkozási szerződés

Csenger Város Önkormányzat tulajdonában lévő 978/3. helyrajzi számú
természetben 4765 Csenger, Rákóczi u. 34. számú ingatlan
tetőhéjazatának felújítása

2020.01.02.2020.02.20.

9.617.073,-Ft

ZS&ZS Gáz Bt.

2020.01.02.

vállalkozási szerződés

Csenger Város Önkormányzat tulajdonában lévő 978/3. helyrajzi számú
természetben 4765 Csenger, Rákóczi u. 34. számú ingatlan gépészeti
felújítása

2020.01.02.2020.02.20.

15.297.553,-Ft

TOTÁL-BAU KFT.

2020.09.02.

Csengeri
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

2020.06.23.

PALLÉR-2 KFT.

2020.09.08.

„OFK”
Oktatásfejlesztési Kft.

PALLÉR-2 KFT.

Viadukt Kft.
Eurotrade
Kereskedelmi
Szolgáltató Kft.

és

2020.09.09.

vállalkozási szerződés

Csenger 869. hrsz-ú, Béke utca burkolat felújítása, valamint a Csenger
1992/1 hrsz-ú Városháza megnevezésű ingatlanon gépjármű parkoló
helyek megközelítését, a forgalmi rend szabályozását biztosító, saját
használatú belső út és útcsatlakozás kiépítése

2020.10.15.

adás-vételi szerződés

„tűzoltó-gépjárműfecskendő szállítása

2020.09.092021.06.30.

39.369.691,-Ft

2020.10.15.2021.07.27.

172 700 EUR

