Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)

Közbeszerzés
Vállalkozási szerz?dés kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 - Tájékoztató
a szerz?dés módosításáról
2019.07.18.
Letöltés [1]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2018. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2019.05.28.
Letöltés [2]
Balatonf?zf?i Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2019.05.28.
Letöltés [3]
Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ és Könyvtár Balatonf?zf? 2017. évr?l szóló éves statisztikai
összegezése
2019.05.28.
Letöltés [4]
Balatonf?zf?ért Alapítvány 2017. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2019.05.28.
Letöltés [5]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi Összesített
Közbeszerzési Terve
2019.03.20.
Letöltés [6]
Vállalkozási szerz?dés kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 - Tájékoztató
az eljárás eredményér?l
2019.03.18.
Letöltés [7]
Vállalkozási szerz?dés kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004
2019.02.26.
Letöltés [8]
Vállalkozási szerz?dés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010 pályázati forrásból megvalósítandó, „A
balatonf?zf?i Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése" tárgyú
építési beruházás megvalósítása tárgyában - Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2019.02.20.
Letöltés [9]
Vállalkozási szerz?dés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010 pályázati forrásból megvalósítandó, „A
balatonf?zf?i Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése" tárgyú
építési beruházás megvalósítása tárgyában
2019.02.11.
Letöltés [10]
Vállalkozási szerz?dés kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 - Bontási
jegyz?könyv
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

1. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
2019.02.11.
Letöltés [11]
Vállalkozási szerz?dés kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 - Ajánlattételi
felhívás
2019.01.23.
Letöltés [12]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1., 2. és 3. rész - Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2019.01.17.
Letöltés [13]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2019.01.15.
Letöltés [14]
Vállalkozási szerz?dés kerékpárút és parkolóhelyek kialakítására a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonf?zf?n (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004 Ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl?k neve és címe
2019.01.07.
Letöltés [15]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész – Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és AMI - Vállalkozási szerz?dés
2018.12.28.
Letöltés [16]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész – Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma , Balatonf?zf? - Vállalkozási szerz?dés
2018.12.28.
Letöltés [17]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész – szociális étkeztetés - Vállalkozási szerz?dés
2018.12.28.
Letöltés [18]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Vállalkozási szerz?dés
2018.12.28.
Letöltés [19]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - Ajánlati felhívás módosítása
2018.11.28.
Letöltés [20]
Vállalkozási szerz?dés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010 pályázati forrásból megvalósítandó, „A
balatonf?zf?i Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése" tárgyú
építési beruházás megvalósítása tárgyában - Bontási jegyz?könyv
2018.11.16.
Letöltés [21]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Eljárást megindító felhívás
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

2. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
2018.11.15.
Letöltés [22]
Közétkeztetési szolgáltatás 4 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - Ajánlati felhívás
2018.11.13.
Letöltés [23]
Vállalkozási szerz?dés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010 pályázati forrásból megvalósítandó, „A
balatonf?zf?i Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése" tárgyú
építési beruházás megvalósítása tárgyában - Ajánlattételi felhívás
2018.11.07.
Letöltés [24]
Vállalkozási szerz?dés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010 pályázati forrásból megvalósítandó, „A
balatonf?zf?i Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ épületenergetikai korszer?sítése" tárgyú
építési beruházás megvalósítása tárgyában - Ajánlattételre felhívott gazdasági szerepl?k neve
és címe
2018.11.05.
Letöltés [25]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” szerz?désmódosítás - Tájékoztató
a szerz?dés módosításáról
2018.10.30.
Letöltés [26]
Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonf?zf?n az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt
keretében, Rendezvények - Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2018.10.16.
Letöltés [27]
Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonf?zf?n az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt
keretében, Rendezvények - Megbízási szerz?dés
2018.10.03.
Letöltés [28]
Kivitelezési szerz?dés módosítása a Balatonf?zf?, Nike körút 1. szám alatti Városháza
tet?zetének felújítására
2018.09.03.
Letöltés [29]
Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonf?zf?n az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt
keretében - Döntés eljárást megindító felhívás visszavonásáról
2018.07.16.
Letöltés [30]
Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonf?zf?n az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 projekt
keretében - Ajánlattételi felhívás
2018.07.02.
Letöltés [31]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” - Tájékoztató az eljárás
eredményér?l
2018.05.31.
Letöltés [32]
Kivitelezési szerz?dés a Balatonf?zf?, Nike körút 1. szám alatti Városháza épületenergetikai
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

3. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
korszer?sítésére
2018.05.17.
Letöltés [33]
Kivitelezési szerz?dés a Balatonf?zf?, Nike körút 1. szám alatti Városháza tet?zetének
felújítására
2018.05.21.
Letöltés [34]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2017. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2018.05.16.
Letöltés [35]
Balatonf?zf?i Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2018.05.16.
Letöltés [36]
Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ és Könyvtár Balatonf?zf? 2017. évr?l szóló éves statisztikai
összegezése
2018.05.16.
Letöltés [37]
Balatonf?zf?ért Alapítvány 2017. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2018.05.16.
Letöltés [38]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” - Ajánlattételre felhívott gazdasági
szerepl?k neve és címe
2018.04.11.
Letöltés [39]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” - Bontási jegyz?könyv
2018.04.11.
Letöltés [40]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” - Ajánlattételi felhívás
2018.03.29.
Letöltés [41]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” - Ajánlati dokumentáció
2018.03.29.
Letöltés [42]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész 2. módosítás – Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és AMI - Tájékoztató
a szerz?dés módosításáról
2017.12.19.
Letöltés [43]
Kivitelezési szerz?dés keretében a „Balatonf?zf?, Nike krt. 1. szám alatti Városháza
épületenergetikai korszer?sítése és tet?zetének felújítása” - Tájékoztató az eljárás
eredményér?l
2017.12.18.
Letöltés [44]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész 2. módosítás – Öveges József Szakképz? Iskola, Gimnázium és Kollégium © Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

4. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2017.12.15.
Letöltés [45]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész 2 módosítás – szociális étkeztetés - Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2017.12.15.
Letöltés [46]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - 2. módosítás – Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2017.12.15.
Letöltés [47]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész – Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és AMI - Vállalkozási szerz?dés 2.
számú módosítása
2017.11.28.
Letöltés [48]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész – Öveges József Szakképz? Iskola, Gimnázium és Kollégium - Vállalkozási
szerz?dés 2. számú módosítása
2017.11.28.
Letöltés [49]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész – szociális étkeztetés - Vállalkozási szerz?dés 2. számú módosítása
2017.11.28.
Letöltés [50]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Vállalkozási szerz?dés 2. számú módosítása
2017.11.28.
Letöltés [51]
Tájékoztatás a közbeszerzési eljárások során kötött szerz?dések teljesítésér?l

2018.06.30.
Letöltés [52]
Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem (F?z, Munkácsy Mihály és Lotz
Károly utcák, Balaton körúti járda) - Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2017.07.05.
Letöltés [53]
Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem (F?z, Munkácsy Mihály és Lotz
Károly utcák, Balaton körúti járda) - Vállalkozási szerz?dés 1. számú módosítása
2017.06.06.
Letöltés [54]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2016. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2017.05.16.
Letöltés [55]
Balatonf?zf?ért Alapítvány 2016. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2017.05.16.
Letöltés [56]

© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

5. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Balatonf?zf?i Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2017.05.16.
Letöltés [57]
Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem (F?z, Munkácsy Mihály és Lotz
Károly utcák, Balaton körúti járda) - Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2017.04.26.
Letöltés [58]
Balatonf?zf? belterületi útjainak és járdáinak felújítása I. ütem (F?z, Munkácsy Mihály és Lotz
Károly utcák, Balaton körúti járda) - Vállalkozási szerz?dés
2017.04.25.
Letöltés [59]

Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész – Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és AMI - Tájékoztató a szerz?dés
módosításáról
2017.02.06.
Letöltés [60]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész – Öveges József Szakképz? Iskola, Gimnázium és Kollégium - Tájékoztató a
szerz?dés módosításáról
2017.02.06.
Letöltés [61]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész – szociális étkeztetés - Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2017.02.06.
Letöltés [62]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére – Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2017.02.01.
Letöltés [63]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Vállalkozási szerz?dés 1. számú módosítása
2016.12.21.
Letöltés [64]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész – Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és AMI - Vállalkozási szerz?dés 1.
számú módosítása
2016.12.21.
Letöltés [65]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész – Öveges József Szakképz? Iskola, Gimnázium és Kollégium - Vállalkozási
szerz?dés 1. számú módosítása
2016.12.21.
Letöltés [66]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész – szociális étkeztetés - Vállalkozási szerz?dés 1. számú módosítása
2016.12.21.
Letöltés [67]
A balatonf?zf?i Sport és Turisztikai Komplexum (Sport Park Balaton) Fejlesztési
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

6. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Koncepciójának elkészítése - Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2016.11.30.
Letöltés [68]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2015. évr?l szóló éves statisztikai összegezése
2016.05.26.
Letöltés [69]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében – Vállalkozási szerz?dés 1.
számú módosítása az 1., 2. és 3. rész tekintetében - Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2016.02.12.
Letöltés [70]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében – Vállalkozási szerz?dés 2.
számú módosítása az 1. rész tekintetében - Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2016.02.12.
Letöltés [71]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése a Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére – Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2016.01.11.
Letöltés [72]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére – Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2016.01.04.
Letöltés [73]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész – Balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskola és AMI - Vállalkozási szerz?dés
2015.12.28.
Letöltés [74]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész – Öveges József Szakképz? Iskola, Gimnázium és Kollégium - Vállalkozási
szerz?dés
2015.12.28.
Letöltés [75]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész – szociális étkeztetés - Vállalkozási szerz?dés
2015.12.28.
Letöltés [76]
Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történ? megrendelése Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Vállalkozási szerz?dés
2015.12.09.
Letöltés [77]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés 2.
számú módosítása az 1. rész vonatkozásában: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai
létesítmények, valamint parti sétány kialakítása
2015.11.27.
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

7. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Letöltés [78]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés 1.
számú módosítása az 1. rész vonatkozásában: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai
létesítmények, valamint parti sétány kialakítása
2015.10.26.
Letöltés [79]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés 1.
számú módosítása a 2. rész vonatkozásában: Napelemes térvilágítási rendszer kialakítása
2015.10.26.
Letöltés [80]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés 1.
számú módosítása a 3. rész vonatkozásában: Egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai
létesítmények kialakítása
2015.10.26.
Letöltés [81]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Jogorvoslati eljárásban a
jogsértés hiányának megállapítása (Közbeszerzési Dönt?bizottság határozata)
2015.10.16.
Letöltés [82]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Jogorvoslati eljárás
megindítása (Közbeszerzési Dönt?bizottság határozata)
2015.09.21.
Letöltés [83]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében – Tájékoztató az eljárás
eredményér?l
2015.07.17.
Letöltés [84]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés az 1.
rész vonatkozásában: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti
sétány kialakítása
2015.06.26.
Letöltés [85]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés a 2.
rész vonatkozásában: Napelemes térvilágítási rendszer kialakítása
2015.06.26.
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

8. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Letöltés [86]
Vállalkozási szerz?dés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények,
valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében - Vállalkozási szerz?dés a 3.
rész vonatkozásában: Egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása
2015.06.26.
Letöltés [87]
Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2014. évi statisztikai összegezése
2015.05.21.
Letöltés [88] (14 KB)
Balatonf?zf?ért Alapítvány 2014. évi statisztikai összegezése
2015.05.21.
Letöltés [89] (14 KB)
Balatonf?zf? sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat
keretében – Tájékoztató a szerz?dés 2. számú módosításáról
2015.02.27.
Letöltés [90] (54 KB)
Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása Balatonf?zf?n
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében – Tájékoztató az eljárás
eredményér?l
2014.11.10. Letöltés [91] (50 KB)
Balatonf?zf? sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat
keretében – Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2014.11.07. Letöltés [92] (50 KB)
Akadálymentes vízi bejárók szállítása a balatonf?zf?i Föveny- és Tobruki Strandra
(2111292280) – Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2014.07.07. Letöltés [93] (46 KB)
Balatonf?zf? sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat
keretében – Vállalkozási szerz?dés 2. számú módosítása
2014.09.29. Letöltés [94] (46 KB)
Akadálymentes vízi bejárók szállítása a balatonf?zf?i Föveny- és Tobruki Strandra
(2111292280) – Adásvételi szerz?dés
2014.06.23. Letöltés [95] (130 KB)
A balatonf?zf?i gyalogos és kerékpáros híd kiviteli tervdokumentációjának elkészítése –
Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2014.06.06. Letöltés [96] (45 KB)
A balatonf?zf?i gyalogos és kerékpáros híd kiviteli tervdokumentációjának elkészítése –
Tervezési szerz?dés 1. számú módosítása
2014.05.12. Letöltés [97] (110 KB)
A balatonf?zf?i gyalogos és kerékpáros híd kiviteli tervdokumentációjának elkészítése –
Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2014.04.02. Letöltés [98] (150 KB)
Balatonf?zf? sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat
keretében – Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2014.03.31. Letöltés [99] (150 KB)
A balatonf?zf?i gyalogos és kerékpáros híd kiviteli tervdokumentációjának elkészítése –
Tervezési szerz?dés
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

9. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
2014.03.14. Letöltés [100] (150 KB)
Balatonf?zf? sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése a 8583073882 azonosító számú pályázat
keretében – Vállalkozási szerz?dés
2014.03.07. Letöltés [101] (79 KB)
Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére – Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2014.01.22.
Letöltés [102] (79 KB)
Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 1. rész Irinyi János Általános Iskola és AMI - Vállalkozási szerz?dés
2013.12.30.
Letöltés [103] (79 KB)
Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 2. rész Öveges József Szakképz? Iskola, Gimnázium és Kollégium - Vállalkozási
szerz?dés
2013.12.30.
Letöltés [104] (79 KB)
Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történ? megrendelése Balatonf?zf? Város Önkormányzata
részére - 3. rész szociális étkeztetés - Vállalkozási szerz?dés
2013.12.30.
Letöltés [105] (79 KB)
Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történ? megrendelése Szivárvány Óvoda és Bölcs?de
részére - Vállalkozási szerz?dés
2013.12.30.
Letöltés [106] (79 KB)
A balatonf?zf?i Fövenystrand felújítása tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2013.06.24
Letöltés [107] (54 KB)

A balatonf?zf?i Fövenystrand felújítása tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
Vállalkozási-építési szerz?dés
2013.06.17
Letöltés [108] (170 KB)
Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2013. évi statisztikai összegezése 2013. július 1-jét?l
2013.05.19
Letöltés [109] (79 KB)

Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2013. évi statisztikai összegezése 2013. június 30-ig
2013.05.19
Letöltés [110] (79 KB)

Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2012. évi statisztikai összegezése 2012. január 1-je után
2013.05.15
Letöltés [111] (79 KB)

Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2012. évi statisztikai összegezése 2012. január 1-je el?tt
2013.05.15
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

10. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Letöltés [112] (79 KB)

A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztése Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2013.04.26
Letöltés [113] (48 KB)

A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztéséhez szükséges kiegészít? építési beruházás
Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2013.04.19
Letöltés [114] (52 KB)

A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztéséhez szükséges kiegészít? építési beruházás Vállalkozásiépítési szerz?dés 2. számú módosítása
2013.04.15
Letöltés [115](94 KB)
A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztéséhez szükséges kiegészít? építési beruházás Vállalkozásiépítési szerz?dés 1. számú módosítása
2013.04.12
Letöltés [116] (94 KB)
Napelemes rendszer kiépítése a balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskolában Tájékoztató az
eljárás erdményér?l
2013.03.27
Letöltés [117] (52 KB)

A balatonf?zf?i Fövenyfürd? új bejárati f?épületének építése Tájékoztató az eljárás
eredményér?l
2013.03.25
Letöltés [118] (53 KB)

A balatonf?zf?i Fövenyfürd? új bejárati f?épületének építése KDB végzés jogorvoslati
kérelem elutasításáról
2013.03.07
Letöltés [119] (79 KB)

A balatonf?zf?i Fövenyfürd? új bejárati f?épületének építése Vállalkozási szerz?dés
2013.03.07
Letöltés [120] (295 KB)

Napelemes rendszer kiépítése a balatonf?zf?i Irinyi János Általános Iskolában Feltételes
vállalkozási szerz?dés
2013.02.15
Letöltés [121] (314 KB)

A balatonf?zf?i Fövenyfürd? új bejárati f?épületének építése El?zetes vitarendezési kérelem 2
2013.02.11
Letöltés [122] (2718 KB)

© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

11. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
A balatonf?zf?i Fövenyfürd? új bejárati f?épületének építése El?zetes vitarendezési kérelem
2013.02.04
Letöltés [123] (2128 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
M?vészetoktatási Intézmény részére Tájékoztató a szerz?dés módosításáról
2013.02.01
Letöltés [124] (47 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de részére
Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2013.01.18
Letöltés [125] (52 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
M?vészetoktatási Intézmény részére Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2013.01.11
Letöltés [126] (51 KB)

Szociális étkeztetés biztosítása Balatonf?zf? Város Önkormányzata részére Tájékoztató az
eljárás eredményér?l
2013.01.11
Letöltés [127] (52 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
M?vészetoktatási Intézmény részére 2013 Szállítási szerz?dés módosítása
2012.12.28
Letöltés [128] (237 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de részére 2013
Szállítási szerz?dés
2012.12.21
Letöltés [129] (328 KB)

Szociális étkeztetés biztosítása Balatonf?zf? Város Önkormányzata részére 2013 Vállalkozási
szerz?dés
2012.12.11
Letöltés [130] (245 KB)

A balatonf?zf?i Fövenyfürd? új bejárati f?épületének építése Eljárást megindító felhívás
2012.12.10
Letöltés [131] (76 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
M?vészetoktatási Intézmény részére 2013 Szállítási szerz?dés
2012.12.04
Letöltés [132] (352 KB)

A balatonf?zf?i bölcs?de nem garanciális felújítási munkái Felhívás visszavonása
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

12. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
2012.11.28
Letöltés [133] (188 KB)

A balatonf?zf?i bölcs?de nem garanciális felújítási munkái Felhívás ajánlattételre
2012.11.25
Letöltés [134] (603 KB)

A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztése Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2012.11.09
Letöltés [135] (52 KB)

A balatonf?zf?i Sportszálló fejlesztése Vállalkozási-építési szerz?dés
2012.10.29
Letöltés [136] (314 KB)

Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2011. évi statisztikai összegezése
2012.05.04
Letöltés [137] (857 KB)

A balatonf?zf?i Balaton Csillagvizsgáló közm?veinek kiépítése Tájékoztató a szerz?dés
teljesítésér?l
2012.02.24
Letöltés [138] (62 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás – szociális étkeztetés megrendelése Balatonf?zf? Város
Önkormányzata részére Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2012.02.20
Letöltés [139] (66 KB)

A balatonf?zf?i Fövenystrand értéknövel? és funkciób?vít? fejlesztése II. Tájékoztató az
eljárás eredményér?l
2012.02.10
Letöltés [140] (53 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás – szociális étkeztetés megrendelése Balatonf?zf? Város
Önkormányzata részére 2012 Vállalkozási szerz?dés
2012.01.30
Letöltés [141] (213 KB)

A balatonf?zf?i Sportszálló átalakítása „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá
Ajánlattételi felhívás visszavonása
2012.01.23
Letöltés [142] (58 KB)

Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Szivárvány Óvoda és Bölcs?de részére 2012
Vállalkozási szerz?dés
2011.12.19
Letöltés [143] (165 KB)
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

13. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
M?vészetoktatási Intézmény részére 2012 Vállalkozási szerz?dés
2011.12.19
Letöltés [144] (213 KB)

A balatonf?zf?i Szivárvány Óvoda és Bölcs?de bölcs?dei kapacitásb?vítéséhez szükséges
kiegészít? építési beruházás Tájékoztató az eljárás eredményér?l
2011.10.05
Letöltés [145] (70 KB)

A balatonf?zf?i Szivárvány Óvoda és Bölcs?de bölcs?dei kapacitásb?vítéséhez szükséges
kiegészít? építési beruházás Vállalkozási szerz?dés
2011.09.26
Letöltés [146] (160 KB)

A balatonf?zf?i Balaton Csillagvizsgáló közm?veinek kiépítése Tájékoztató az eljárás
eredményér?l
2011.09.12
Letöltés [147] (65 KB)

A balatonf?zf?i Szivárvány Óvoda és Bölcs?de bölcs?dei kapacitásb?vítése épületátalakítással Vállalkozási szerz?dés 2. számú módosítása
2011.09.08
Letöltés [148] (158 KB)
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[73] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/tee_szob.pdf
[74] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_irinyi_2016-2018.pdf
[75] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_oveges_2016-2018.pdf
[76] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_szoc_etk_2016-2018.pdf
[77] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_szob_2016-2018.pdf
[78] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_2_mod_1_resz_dibu.pdf
[79] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_1_mod_1_resz_dibu.pdf
[80] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_1_mod_2_resz_kutifia.pdf
[81] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_1_mod_3_resz_ilona_malom.pdf
[82]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/kdb_jogorvoslati_eljaras_befejezese_ps.pdf
[83]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/kdb_jogorvoslati_eljaras_meginditasa_ps.pdf
[84] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/tee2_ps_kerekparut.pdf
[85] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_setany_kerekparut_1_resz_dibu.pdf
[86] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_setany_kerekparut_2_resz_kutifia.pdf
[87]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_setany_kerekparut_3_resz_ilona_malom.pdf
[88] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/11_melleklet_6_eso_20130701_utan_bv
o_150521.pdf
[89] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/11_melleklet_6_eso_20130701_utan_ba
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_150521.pdf
[90] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/tszm_2_leader.pdf
[91] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/TEE_ps_kerekparut.pdf
[92] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/TSZM_LEADER.pdf
[93] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/TEE_am_vizi_bejaro.pdf
[94] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/vsz_2_mod_leader.pdf
[95] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/ASZ_am_vizi_bejaro.pdf
[96] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/TSZM_hid_kiviteli_terv.pdf
[97] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/TSZ_1_mod_hid_kiviteli_terv.pdf
[98] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/tee_hid_kiviteli_terv.pdf
[99] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/tee_leader.pdf
[100] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/hid_kiviteli_terv.pdf
[101] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/Kozbeszerzes/VSZ_LEADER.pdf
[102] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/tee_etk_bvo.pdf
[103] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_irinyi_2014_2015.pdf
[104] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_oveges_2014_2015.pdf
[105] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_szoc_etk_2014_2015.pdf
[106] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_szob_2014_2015.pdf
[107] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/564_TEE_Fovenystrand_II.pdf
[108] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_fovenystrand_egyeb_munkak.pdf
[109] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/2013_ESO_BVO_130701_tol.pdf
[110] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/2013_ESO_BVO_130630_ig.pdf
[111] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/2012_ESO_BVO_20120101_utan.pdf
[112] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/2012_ESO_BVO_20120101_elott.pdf
[113] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/560_SZM_Sportszallo.pdf
[114] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/558_TEE_Sportszallo_kieg_ber.pdf
[115] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_sportszallo_2_mod.pdf
[116] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/projektek/vsz_sportszallo_1_mod.pdf
[117] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/559_TEE_Irinyi_napelem.pdf
[118] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/552_TEE_Fovenystrand2.pdf
[119] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/548_KDB_vegzes_Fovenystrand.pdf
[120] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/549_VSZ_Fovenystrand.pdf
[121] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/550_Felt%C3%A9teles_VSZ_Irinyi_nap
elem.pdf
[122] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/547_ElozetesvitarendezesikerelemMec
hVillSystem.pdf
[123]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/546_ElozetesvitarendezesikerelemBolax.pdf
[124] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/541_TSZM_isk_etk.pdf
[125] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/539_TEE_bolcsodei_es_ovodai_kozetk
eztetes.pdf
[126]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/534_TEE_iskolai_kozetkeztetes_2012.pdf
[127] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/535_TEE_szoc_etk_2012.pdf
[128] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/542_SZSZ_mod_isk_etk_2013.pdf
[129] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/538_SZSZ_ov_etk_2013.pdf
[130] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/537_VSZ_szoc_etk_2013.pdf
[131] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/525_EMF_Fovenystrand_bejarati_foep
ulet.pdf
[132] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/536_SZSZ_isk_etk_2013.pdf
[133] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/523_Felh%C3%ADv%C3%A1s_visszav
on%C3%A1sa_nem_garanci%C3%A1lis_munk%C3%A1k_b%C3%B6lcs%C5%91de.pdf
[134] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/522_Felh%C3%ADv%C3%A1s_aj%C3
%A1nlatt%C3%A9telre.zip
[135] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/517_TEE_Sportszallo.pdf
[136] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/516_VSZ_Sportszallo.pdf
[137] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/474_2011._ESO_onk.pdf
[138] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/468_TSZT_csillagvizsgalo.pdf
[139] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/467_TEE_szoc_etk_2.pdf
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[140] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/524_TEE_Fovenystrand.pdf
[141] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/491_VSZ_szoc_etk_2012.pdf
[142] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/457_TV_Sportszallo.pdf
[143] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/493_VSZ_bolcsodeovodai_kozetk_2012.pdf
[144] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/495_VSZ_iskolai_kozetk_2012.pdf
[145] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/443_TEE_potm_bolcsode.pdf
[146] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/489_VSZ_kieg_ep_ber_bolcsode.pdf
[147] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/437_TEE_csillagvizsgalo.pdf
[148] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/488_VSZ_2._mod_bolcsode.pdf
[149] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/496_VSZ_csillagvizsgalo_kozmuvei.pdf
[150] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/487_VSZ_1._mod_bolcsode.pdf
[151] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/419_TEE_eszk_bolcsode.pdf
[152] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/490_SZSZ_bolcsode.pdf
[153] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/399_2010._ESO_onk_2.pdf
[154] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/398_2010._ESO_tuzoltosag_2.pdf
[155] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/444_TEE_csaladsegito.pdf
[156] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/394_2010._ESO_onk_1.pdf
[157] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/393_2010._ESO_tuzoltosag_1.pdf
[158] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/401_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_bolcsode_II.pdf
[159] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/486_VSZ_bolcsode.pdf
[160]
https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/403_Tajekoztato_a_szerzodes_telj._Irinyi.pdf
[161] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/492_VSZ_bolcsodeovodai_kozetk_2011.pdf
[162] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/494_VSZ_iskolai_kozetk_2011.pdf
[163] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/359_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_Fovenystrand.pdf
[164] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/425_TSZT_am.pdf
[165] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/426_TSZT_HNT_am.pdf
[166] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/400_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_bolcsode.pdf
[167] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/344_Tajekoztato_a_szerzodes_telj._K
MB_TOR_VSZ.pdf
[168] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/424_TEE_HNT_am.pdf
[169] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/428_TEE_TIOP_laptop.pdf
[170] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/422_TSZT_Arpad_utca.pdf
[171] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/402_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_Irinyi.pdf
[172] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/484_VSZ_Irinyi.pdf
[173] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/332_Tajekoztato_a_szerzodes_telj._rav
atalozo.pdf
[174] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/485_SZSZ_TIOP_laptop.pdf
[175] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/480_VSZ_kieg_ep_ber_PH_am.pdf
[176] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/328_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_KMB_TOR_VSZ.pdf
[177] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/423_TSZM_Arpad_utca.pdf
[178] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/481_VSZ_KMB.pdf
[179] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/482_VSZ_TOR.pdf
[180] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/483_VSZ_VSZ.pdf
[181] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/427_TEE_am.pdf
[182] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/478_VSZ_kiegeszitese_ravatalozo.pdf
[183] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/420_TEE_HNT_Arpad_utca.pdf
[184] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/476_VSZ_mod_Arpad.pdf
[185] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/303_2009._statisztikai_osszegzes_tuzo
ltosag.pdf
[186] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/297_2009._statisztikai_osszegz%C3%
A9s_onk1.pdf
© Balatonf?zf? Önkormányzata
Oldaltérkép
Médiaajánlat
Adatvédelmi tájékoztató

22. oldal (összes: 23)

Közbeszerzés
Balatonf?zf? városának oldala webhelyen lett közzétéve (https://balatonfuzfo.hu)
[187] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/298_2009._statisztikai_osszegz%C3%
A9s_onk2.pdf
[188] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/479_VSZ_PH_am.pdf
[189] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/477_VSZ_ravatalozo.pdf
[190] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/269_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_ravatalozo.pdf
[191] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/258_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_ravatalozo.pdf
[192] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/421_TEE_Arpad_utca.pdf
[193] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/272_Kb.DBhatarozat.pdf
[194] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/475_VSZ_Arpad.pdf
[195] https://balatonfuzfo.hu/sites/default/files/tartalmak/files/document_file/199_Tajekoztato_eljaras_eredmenyerol
_varosrehab.pdf
[196] https://balatonfuzfo.hu/kategoria/egyeb
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