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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a 2021. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést 

és szolgáltatás-megrendelést. 

Építési beruházás 

A projekt pontos címe: A 
balatonfűzfői Szivárvány 

Óvoda és Bölcsőde tobruki 
feladatellátási helyének 
fejlesztése 
A projekt 
igénylésazonosítója: 485 

934 

Balatonfűzfőn, a Tobruk városrészben 
található, Radnóti utcai óvoda 
épületének felújítása: lapostető víz- 
és hőszigetelése, a külső nyílászárók 
cseréje korszerű műanyag ajtókra és 
ablakokra, belső helyiségek, a 
csoportszobák felújítása (442 m2). 

Nemzeti 
eljárásrend 

szerinti, 
hirdetmény nélkül 
induló tárgyalás 

nélküli nyílt 
eljárás Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés 

szerint 

31.496 2021. 03. 29. 210 nap nem 

A projekt pontos címe: A 
balatonfűzfői Szivárvány 
Óvoda és Bölcsőde Árpád 
utcai telephelyének 
fejlesztése 
A projekt azonosítója: 

3109643765 

Balatonfűzfőn, a Fűzfőfürdő 
városrészben található Árpád utcai 
óvoda épületének felújítása: a külső 
nyílászárók cseréje korszerű 
műanyag ajtókra és ablakokra, az 
épület északi és keleti oldalán 
homlokzati hőszigetelés a 
csoportszobák felújítása, a bejárat 
fizikai akadálymentesítése. (131 m2) 

Nemzeti 
eljárásrend 

szerinti, 
hirdetmény nélkül 
induló tárgyalás 

nélküli nyílt 
eljárás Kbt. 115. 
§ (1) bekezdés 

szerint 

34.982 2021. 03. 29. 360 nap nem 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a 2021. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt 

elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 

A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal a 2021. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű 

árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő 

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő a 2021. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt 

elérő értékű árubeszerzést, szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 
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Balatonfűzfőért Alapítvány 

A Balatonfűzfőért Alapítvány a 2021. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést, 

szolgáltatás-megrendelést és építési beruházást. 

 
Balatonfűzfő, 2021. március 8. 

 
Jóváhagyva: 73/2021. (03. 08.) számú KT határozattal 

 Szanyi Szilvia s.k. 
 polgármester 


