
 

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 
tisztítóakna javítása 
fedlapcsere nélkül/ 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco 2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó u 9. 
Nettó ajánlati ár:  

349.630 Ft 

 
a legalacsonyabb ár 



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 

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

Farkasdi utca 26. 
Nettó ajánlati ár: 

9.100.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 



elhelyezése, ívó-helyek 
kialakítása … 

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 

12.  Balatoni úti aszfaltjárda 
felújítás a Jancsár Hotel és a 
Horvát I. körforgalom között 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

8.781.364 Ft  

a legalacsonyabb ár 

13.  Seregélyesi úti aszfaltjárda és 
kerékpárút felújítási munkáinak 
elvégzése a Budai út és az 
Aszalvölgyi árok híd között 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás C és R Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Csucskai u. 4. 
Nettó ajánlati ár: 

41.726.032 Ft 

a legalacsonyabb ár 

14.  Felsővárosi járdafelújítások Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

7.075.129 Ft 
 

a legalacsonyabb ár 

15.  Madách u. páros oldali 
aszfaltjárda felújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

a legalacsonyabb ár 



megadott műszaki 
tartalommal 

12.109.070 Ft 

16. Rádió ltp. - i járdafelújítások Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco’2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

24.262.085 Ft 

a legalacsonyabb ár 

17. Új Csóri úti aszfaltjárda / 
Szamos u. – Bébic u. / felújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás C és R Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Csucskai u. 4. 
Nettó ajánlati ár: 

25.424.927 Ft 

a legalacsonyabb ár 

18. Kőrösi út kétrétegű felületi 
bevonat és nyomvonal 
korrekció építés 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco’2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

34.035.542 Ft 

a legalacsonyabb ár 

19. Köfém ltp., Budai u. 165. sz. 
előtti aszfaltjárda felújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

4.424.726 Ft 

a legalacsonyabb ár 

20. Sarló utcai járdafelújítások Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Mantaro Building Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Zichy liget 7. fszt. 1. 

Nettó ajánlati ár: 
25.902.664 Ft 

a legalacsonyabb ár 



21. Töhötöm utcai burkolat 
felújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás RING-BNP Kft.  
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

5.889.224 Ft 

a legalacsonyabb ár 

22. Técsői utca útfelújítási munkái Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás C és R Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Csucskai u. 4. 
Nettó ajánlati ár: 

11.652.173 Ft 

a legalacsonyabb ár 

23.  Mancz J. úti járdafelújítások Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

28.438.186 Ft 

a legalacsonyabb ár 

24. Székesfehérvár közterületi 
játszótereihez ütéscsillapító 
gumilapok, valamint a hozzá 
tartozó szegély és a gumilapok 
ragasztásához szükséges 
ragasztóanyag beszerzése 

Ütéscsillapító gumilapok, 
szegély és ragasztó 
leszállítása keretszerződés 
(1 éves határozott idejű, 
vagy nettó 14.000.000 Ft 
keretösszeg eléréséig 
tartó) keretein belül a 
pályázati felhívás 
egységártáblázatában 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Gumitégla Arrabona Kft. 
9027 Győr, Budai út 8. 

Nettó ajánlati ár: 
48.870 Ft  

(az egységárak összege) 
 

a legalacsonyabb ár 

25. Cserepes köz 3. számnál 
parkolófelújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 

Meghívásos pályázati eljárás Platz Bau Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Móri út 88. 
Nettó ajánlati ár: 

a legalacsonyabb ár 



megadott műszaki 
tartalommal 

10.888.930 Ft 

26. Kodolányi utcai KRESZ parkban 
lépcsőfelújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Platz Bau Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Móri út 88. 
Nettó ajánlati ár: 

13.197.318 Ft 

a legalacsonyabb ár 

27. Késmárki út - Újbányai utca 
burkolat felújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás RING-BNP Kft.  
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

26.604.421 Ft 

a legalacsonyabb ár 

28. Szedreskerti lnd. 24-27. szám 
előtti aszfaltjárda felújítása 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

5.185.012 Ft 

a legalacsonyabb ár 

29. Királykút lnd. 8-14. számú 
ingatlanok előtt útfelújítás és 
parkoló építés tervezése 

Útfelújítási és parkoló 
építési tervek elkészítése 

Meghívásos pályázati eljárás Regia Plan Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Cserepes köz 4. 
Nettó ajánlati ár: 

850.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 

30. Székesfehérvár, Ruttkai út és 
Ruttkai utca útépítés és 
csapadékvíz-elvezetés 
tervezése 

Útépítési és 
csapadékvízelvezetési 
tervek elkészítése 

Meghívásos pályázati eljárás Regia Plan Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Cserepes köz 4. 
Nettó ajánlati ár: 

1.950.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 

31. Széchenyi u. 2-4. szám mögötti 
burkolatok felújítása 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 

Meghívásos pályázati eljárás Útéppark Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Szlovák u. 6. 

a legalacsonyabb ár 



egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Nettó ajánlati ár: 
27.185.054 Ft 

32. Székesfehérvár, Toronysor 1-2. 
szám előtti járdafelújítás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Útéppark Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Szlovák u. 6. 
Nettó ajánlati ár: 

5.819.389 Ft 

a legalacsonyabb ár 

33. Székesfehérvár, Almássy 
lakótelep padkaburkolás 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás C és R Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Csucskai u. 4. 
Nettó ajánlati ár: 

11.487.273 Ft 
 

a legalacsonyabb ár 

34. Keverőtelepi zsákos beton 
beszerzése (három rész) 

I. Keverőtelepi betonok 
(C 16/20-24/F2, C 20/25-
24/F2, C 35/45-24/F2) 
adásvétele,  
II. cementesztrich 
adásvétele   
III. gyorskötő szárazbeton 
keverék adásvétele 

Meghívásos pályázati eljárás Bau-Systeme 92 Kft. 
8000 Székesfehérvár Új 

Váralja sor 20. 
Nettó ajánlati ár: 

II. rész – 26,95 Ft/kg 
III. rész – 49,01 Ft/kg 

 

az I. részre ajánlat 
nem érkezett 

a II. és III. részre 
egyetlen ajánlat 

érkezett 



35. Dekor és nyomdai munkák, 
anyagok, termékek beszerzése  

Névjegykártya gyártás, 
utcanévtábla gyártás és 
kisteherautó matrica 
készítése, dekorálás 
keretszerződés (1 éves 
határozott idejű, vagy 
nettó 10.000.000 Ft 
keretösszeg eléréséig 
tartó) keretein belül a 
pályázati felhívásban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Digitalprint Média Kft. 
8000 Székesfehérvár 

Fűtőház u. 27. 
Nettó ajánlati ár:  

1.900 Ft 
3.000 Ft 

12.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 

36. Székesfehérvár, Deák Ferenc 
utca páratlan oldali belső út és 
parkoló felújítása 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco’2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

27.153.023 Ft 

a legalacsonyabb ár 

37. Székesfehérváron a Prohászka 
Ottokár utcában (611/1-2 hrsz) 
ideiglenes parkoló létesítése 

Építési munkák elvégzése a 
pályázati felhívás 
mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco’2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

37.189.530 Ft 

a legalacsonyabb ár 

38. Székesfehérváron a 
Hosszúsétatér 14-40. számú 
ingatlanok előtt járdafelújítási 
munkák elvégzése 

Felújítási munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

17.489.048 Ft 
  

a legalacsonyabb ár 

39. Gépjármű karosszériajavítási 
munkák elvégzése 

Karosszériajavítási munkák 
elvégzése keretszerződés 

Meghívásos pályázati eljárás Lene Kft. egyetlen ajánlat 
érkezett 



(2023. 07. 20-ig határozott 
idejű, vagy nettó 
10.000.000 Ft keretösszeg 
eléréséig tartó) keretein 
belül a pályázati 
felhívásban megadott 
műszaki tartalommal  

8000. Székesfehérvár 
Titeli utca 50. 

Nettó ajánlati ár: 
17.000 Ft/óra 

40.  Székesfehérvár, Köfém ltp. 11-
36. szám között járdaépítési 
munkák elvégzése 

Járdaépítési munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

11.331.125 Ft 
 

a legalacsonyabb ár 

41. Székesfehérvár, Halász utcai 
járda építése 

Járdaépítési munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Alba Út Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi u. 8. 
Nettó ajánlati ár: 

5.649.355 Ft 
 

a legalacsonyabb ár 

42. Vadalma presszó épület 
bontása 

Névtelen utca 3008 hrsz-ú 
ingatlanon található 60 
négyzetméter nagyságú 
üzlethelyiség bontása 
vállalkozási szerződés 
alapján 

Meghívásos pályázati eljárás Albagumi-doktor Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Hajnal u. 41/a. 
Nettó ajánlati ár: 

3.500.000 Ft 
 

a legalacsonyabb ár 

43. Székesfehérvár, Vértanú u. 73/c 
sz. előtt szegélykorrekció 
építése 

Szegélykorrekciós munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco’2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

3.420.471 Ft 

a legalacsonyabb ár 

44. Székesfehérvár közigazgatási 
területén nagyszelvényű 

Vízkárelhárítási munkák 
elvégzése a pályázati 

Meghívásos pályázati eljárás Aquvia Kft.  a legalacsonyabb ár 



csatornák vízkárelhárításának 
elvégzése 

felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

8000 Székesfehérvár, 
Balatoni u. 6. 

Nettó ajánlati ár:  
70.200 Ft 

45. Székesfehérváron a Jancsár 
csatornánál lévő átemelő 
zsilipjének korszerűsítése 

Korszerűsítési munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Aquvia Kft.  
8000 Székesfehérvár, 

Balatoni u. 6. 
Nettó ajánlati ár:  

7.600.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 

46. Székesfehérváron a Sóstó 
Vadvédelmi Központ 
fogadóterének csapadékvíz 
elvezetés terveinek elkészítése 

Csapadékvíz elvezetési 
tervek elkészítése 

Meghívásos pályázati eljárás Hydro Régia Kft. 

8000 Székesfehérvár, 

Kisteleki u 40. 

Nettó ajánlati ár: 

452.000 

a legalacsonyabb ár 

47. Székesfehérváron a Kassai- 
Vágújhelyi utcák 
csomópontjában 
gyalogosátkelő létesítése 

Gyalogosátkelőhely 
létesítési munkák 
elvégzése a pályázati 
felhívás mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

Meghívásos pályázati eljárás Orinoco’2002 Kft. 
8000 Székesfehérvár, 

Takarodó út 9. 
Nettó ajánlati ár: 

7.568.712 Ft 

a legalacsonyabb ár 

48. 10 db citylight eszköz 
reklámcélú hasznosítása, illetve 
73 db buszváró citylight eszköz 
elhelyezésére és reklámcélú 
hasznosítására alkalmas 
felületének bérlete 

Bérleti szerződés 5 éves 
határozott időtartamra 
citylight eszközök és 
buszváró felületek 
tekintetében 

Meghívásos pályázati eljárás Absurd Kft. 

8000 Székesfehérvár, 

Fiskális út 59. 

Nettó ajánlati ár: 

9.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 

49. Székesfehérváron a Halász 
utcában padkaburkolás és járda 
felújítási munkák elvégzése 

Padkaburkolás és járda 
felújítási munkák elvégzése 
a pályázati felhívás 
mellékletét képező 

Meghívásos pályázati eljárás Mantaro Building Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Zichy liget 7. fszt. 1. 

Nettó ajánlati ár: 

a legalacsonyabb ár 



egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

8.509.100 Ft 

50. Koronás park kiszolgáló 
épületének bérbeadása 

Bérleti szerződés 5 éves 
határozott időtartamra 

Meghirdetéses pályázati eljárás Vitál Club 
Sportegyesület 

8000 Székesfehérvár, 
Király sor 60. 

Nettó ajánlati ár: 
111.000 Ft 

a legalacsonyabb ár 

51. Évelő növények beszerzése Székesfehérvár 
Városgondnoksága Kft. 
által elvégzendő 
növényültetéshez 
szükséges évelő növények 
leszállítása 

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

Gyula utca 15. 
Nettó ajánlati ár: 

2.496.840 Ft 

egyetlen ajánlat 
érkezett 

52. Fás szárú növények beszerzése Székesfehérvár 
Városgondnoksága Kft. 
által elvégzendő 
növényültetéshez 
szükséges fás szárú 
növények leszállítása 

Meghívásos pályázati eljárás Alsótekeresi Faiskola Kft. 
8030 Enying, Fenyő utca 4. 

Nettó ajánlati ár: 
6.244.596 

a legalacsonyabb ár 

53. Sóstó Vadvédelmi központban 
csapadékátemelő építése 

Vadvédelmi Központban 
csapadékátemelő építési 
munkák elvégzése a 
pályázati felhívás 
mellékletét képező 
egységártáblázatban 
megadott műszaki 
tartalommal 

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

10.) 
Nettó ajánlati ár 

3.681.761 Ft 

a legalacsonyabb ár 

 


