
A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. által a 2022. évben kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: 

 

 A pályázat címe: A pályázat 
szakmai/műszaki 

tartalma 

A pályázat fajtája 
(meghívásos/meghirdetéses) 

A pályázat eredménye/a 
nyertes pályázó: 

A pályázat 
eredményének 

indoka:  

1. 1 db robot kasza beszerzése 1 db távirányítású kasza 
berendezés adásvétele, 
a berendelés 
beüzemelése, a gép 
kezelésének betanítása 

Meghívásos pályázati eljárás Agrolánc Kft. 
2151 Fót Jedlik Ányos u. 

35. 
Nettó ajánlati ár: 

7.350.000 Ft 

 
a legalacsonyabb 

ár 

2. 1200 db támrúd beszerzése Faültetéshez szükséges 
támrudak (hossza: 2,5 m 
átmérő: 6 cm körmart, 
egyik felén hegyezett 
végű) adásvétele 
Székesfehérvárra 
történő kiszállítással  
 

Meghívásos pályázati eljárás Kiss Kert 2006 Kft. 
8000. Székesfehérvár 

Kadocsa u. 48. 
Nettó ajánlati ár: 

2.340.000 Ft 

 
egyetlen pályázat 

érkezett 

3. Kártevőirtási munkák 
megrendelése  

Székesfehérvár, 
közigazgatási területén 
rovar- és rágcsálóirtási 
munkák elvégzése 

Meghívásos pályázati eljárás Albatox Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kertalja utca 38. 
Nettó ajánlati ár: 

1.503.000 Ft 
 

 
a legalacsonyabb 

ár 

4.  Csapadékcsatorna aknák és 
fedlapok javítási, kicserélési 
munkái 

Csapadékcsatorna 
tisztítóakna fedlapjának 
cseréje/ 
Csapadékcsatorna 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco 2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó u 9. 
Nettó ajánlati ár: 

349.630 Ft 

 
a legalacsonyabb 

ár 



tisztítóakna javítása 
fedlapcsere nélkül/ 
Csapadékcsatorna 
tisztítóakna javítása 
fedlapcserével                                                                

5. Csapadékvíz-elvezetés 
javítási munkái 

Csapadékvíz-elvezetés 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalom szerinti javítási 
munkák elvégzése 

Meghívásos pályázati eljárás Hidro Alba Kft. (8143 
Sárszentmihály, József A. 

u. 10. 
Nettó ajánlati ár : 

805.390 Ft 

 
a legalacsonyabb 

ár 

6. 3 T fűmag beszerzése 3000 kg SPORT KEVERÉK 
fűmag adásvétele 
Székesfehérvárra 
történő szállítással 

Meghívásos pályázati eljárás Polder Kft. 
9700. Szombathely Erkel 

Ferenc u. 58 
Nettó ajánlati ár: 

2.850.000. Ft 

 
a legalacsonyabb 

ár 

7. Fás szárú növények 
beszerzése 

Vevő által elvégzendő, 
fás szárú növények 
ültetéséhez szükséges 
növények (az egységár 
táblázatban megjelölt 
elnevezésű, méretű és 
darabszámú) leszállítása 

Meghívásos pályázati eljárás Alsótekeresi Faiskola Kft. 
8030 Enying, Fenyő utca 

4. 
Nettó ajánlati ár: 

2.187.210 Ft 
 

 
egyetlen pályázat 

érkezett 

8. Évelők beszerzése Vevő által elvégzendő, 
évelő növények (az 
egységár táblázatban 
megjelölt elnevezésű, 
méretű és darabszámú) 
ültetéséhez szükséges 
növények leszállítása 

Meghívásos pályázati eljárás Majer Gábor e.v. 
2870 Kisbér, Desseő 

Gyula u. 15. 
Nettó ajánlati ár: 

2.527.187 Ft 

 
egyetlen pályázat 

érkezett 



9. Székesfehérvár Bregyó-közi 
horgásztó, Palotavárosi 
Északi- és Déli horgásztavak 
kotrási- fenntartási tervének 
elkészítése 

A tervek tartalma: 
horgásztavak 
iszapmennyiség 
számítása, kotrási terv 
készítése, geodéziai 
felmérések elvégzése, 
kitermelt iszap 
elhelyezése, ívó-helyek 
kialakítása … 

Meghívásos pályázati eljárás M.I.98 Bt.   
8000 Székesfehérvár, 

Farkasdi utca 26. 
Nettó ajánlati ár: 

9.100.000 Ft 

a legalacsonyabb 
ár 

10. Koronás park (4393 hrsz) 
kiszolgáló épületének 
bérlése cukrászda 
üzemeltetése céljából 

Bérleti szerződés 5 éves 
határozott időtartamra a 
Koronás park 
épületében nyitandó 
cukrászda tekintetében 

Meghirdetéses pályázati 
eljárás 

egyetlen pályázat sem 
érkezett 

eredménytelen 

11. Csitáry G. Emil Uszoda és 
Strand épületének 
földszintjén kialakított 9,25 
m2 helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződés 5 éves 
határozott időtartamra 
az uszodai helyiség 
tekintetében 

Meghirdetéses pályázati 
eljárás 

egyetlen pályázat sem 
érkezett 

eredménytelen 

 


