Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést
kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

2019. év
Felek

Időtartam

Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal és
Graphx Stúdió Kft.

2019. július 22.-2020.
december 31.

Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal és
Digistar Kft.

A Microsoft szoftvereket
legkésőbb 2019. július 1.
napján, a vírusvédelmi
szoftvereket 2019. július 22.
napján tartozik leszállítani

Baranya Megyei
Önkormányzat és Corosan
Kft.

2019. március 5 -2021. június
30.

Baranya Megyei
Önkormányzat és Sztárpont
Kft.

2019. augusztus 27. 2019.10.31.

Típus

Tárgy
A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program projektjeihez kapcsolódó
tájékoztató táblák és fotódokumentáció
Vállalkozási szerződés
készítése, valamint az elkészített
tájékoztató táblák leszállítása a teljesítési
helyre
Microsoft szoftverek és vírusvédelmi
Adás-vételi szerződés szoftverek használati jogának átruházása,
leszállítása
Az EFOP-1.6.3-17-2017-00007 kódszámú,
„Baranya megyei felzárkózás-politikai
együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz
Vállalkozási szerződés kapcsolódóan” című projekt
megvalósításához kapcsolódó catering és
rendezvényszervezési, valamint
kommunikációs és kapcsolattartási
feladatok ellátása
"A Baranya megyei identitás erősítése”
című TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001
Vállalkozási szerződés azonosítószámú projekthez kapcsolódó
közösségi akciók, tevékenységek,
események megvalósítása

Szerződés értéke

nettó 15.000.000 Ftig.

bruttó 5.930.456 Ft

bruttó 10.480.000 Ft

bruttó 21.336.000 Ft

Felek

Időtartam

Baranya Megyei
Önkormányzat és Graphx
Stúdió Kft.

2019. július 12.2020.december 31.

Baranya Megyei
Önkormányzat és Ex Ante
Kft.

2019. november 25-től
számított 8 hónapon belül

Típus

Tárgy
A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program projektjeihez kapcsolódó
tájékoztató táblák és fotódokumentáció
Vállalkozási szerződés
készítése, valamint az elkészített
tájékoztató táblák leszállítása a teljesítési
helyre
a „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya
Felzárkózásáért 2020” című TOP-5.1.1-15BA1-2016-00001 kódszámú projekhez
Vállalkozási szerződés
kapcsolódó projekttervek elkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátása

Szerződés értéke

nettó 15.000.000 Ftig.

nettó 10.500.000 Ft
+Áfa

