2011. évi CXII. Törvény 1 melléklet gazdálkodási adatok 7. pontjához
2015 TIOP-1.2.1.A1-15/1-2015-0005 Természetvédelmi és kertészeti oktatási pont kialakítása a Helikon Kastélymúzeumban

2015

A projekt keretében a közösségi-, foglalkoztatási-, és oktatási szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése történik, belső építészeti átalakításokkal, eszközbeszerzésekkel, illetve
akadálymentesítés megvalósításával. A Helikon Kastélymúzeum sajátos adottságaira építve a projekt erősíti a múzeum közösségi szerepét és a projekt eredményeként a a
közösségi-, foglalkoztatási-, és oktatási részleg a nem-formális és informális tanulás helyszíneként hatékonyabban fog működni, továbbá bekapcsolódik a formális oktatás
rendszerébe. A projekt keretében olyan innovatív infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely támogatja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák
elsajátítását.

szerződés megnevezése
vállakozási szerződés
tervezési szerződés
megbízási sezrződés
megbízási sezrződés
megbízási sezrződés
fajta és mennyiség szerint
meghatározozott dolog határidős
adásvátele
szállítási szerződés

tárgya
generálterv
kivitelezési
munkák
kiviteli
elkészítése
kertészeti épület
felújításához, megvalósítási tanulmányterv
műszaki ellenőr
piackutatás
helyzet elemzés, szükséglet felmérés

szerződés kötő neve
Fitotron System Kft
Graphiline Consulting Kft
Graphiline Consulting Kft
KKU Kft
KKU Kft

bútorok, használati tárgyak beszerzése
Linea Bútor Kft
IKT elemek leszállítása
NetCom Számítástechnikai Kft
infókommunikációs akadálymenetesítési
elemek szállízása
szállítási szerződés
NetCom Számítástechnikai Kft
megrendelő
kosárlabdapalánk elhelyezése
Újlaki Bt
marketing kiadványok készítése
megbízási sezrződés
Projekt Dominus Kft
megbízási sezrződés
projekt nyitó rendezvény
Projekt Dominus Kft
kötelező nyilvánosság biztosítása
megbízási sezrződés
Ugrifüles Kft
megbízási sezrződés
projektmenedzsment tanácsadás
Ugrifüles Kft
TIOP-1.2.2-11/1-2012-0005 „Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum múzeumpedagógiai fejlesztése”

szerződés értéke Ft
14 935 000
1 100 000
1 320 000
3 200 000
1 100 000

3 978 759
7 590 000
400 500
63 591
1 200 000
1 500 000
570 000
1 000 000
2015

A projekt keretében a múzeumpedagógiai szolgáltatások oktatási infrastruktúrájának fejlesztése történik, belső építészeti átalakításokkal, eszközbeszerzésekkel, illetve
akadálymentesítés megvalósításával. A Helikon Kastélymúzeum sajátos adottságaira építve a projekt erősíti a múzeum közösségi szerepét és a projekt eredményeként a
múzeumpedagógiai részleg a nem-formális és informális tanulás helyszíneként hatékonyabban fog működni, továbbá bekapcsolódik a formális oktatás rendszerébe, a képességés kompetenciafejlesztésbe. A projekt keretében olyan innovatív infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely támogatja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulcskompetenciák elsajátítását.

szerződés megnevezése
szállítási szerződés
megbízási sezrződés
megbízási sezrződés

tárgya
múzeum pedagógiai eszközök beszerzése
kötelező nyilvánosság biztosítása
külső pénzügyi tanácsadó

szerződés kötő neve
NemCom számítástechnikai Kft
Ugrifüles Kft
Cél-Csoport Kft

szerződés értéke Ft
8 102 650
500 000
900 000

megbízási sezrződés

műszaki ellenőr

Graphiline Consulting Kft

1 000 000

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0042 „A keszthelyi Festetics-kastély parkjának történeti rekonstrukciója” II. ütem

2015

A védett történeti kastélypark értékeinek, speciális gyűjteményeinek megőrzése, a természetközelinek tekinthető társulások, növényegyüttesek kedvező (természeti) állapotának
fenntartása, valamint a sérült, degradált élőhelyeinek rendezése, rekonstrukciója, a hozzájuk kapcsolódó természeti értékek regenerációjának elősegítése.

szerződés megnevezése
tárgya
szerződés kötő neve
szerződés értéke Ft
vállakozási szerződés
építési munkák kivitelezése
Everling Városépítő Kft
188 500 000
vállakozási szerződés
pótmunkák
Everling Városépítő Kft
27 465 000
megbízási sezrződés
műszaki ellenőr
Graphiline Consulting Kft
2 937 500
megbízási sezrződés
kerttörténészi feladatok ellátása
Kertinfo Bt
1 660 000
megbízási sezrződés
közbeszerzés
VeszprémBer Zrt
5 700 000
megbízási sezrződés
kötelező nyilvánosság biztosítása
Projekt Dominus Kft
2 435 000
megbízási sezrződés
műszaki projektbonyolító
Minicoop Kft
1 700 000
megbízási sezrződés
projektmenedzsment tanácsadás
Ugrifüles Kft
5 950 000
megbízási sezrződés
szemléletformálás
Projekt Dominus Kft
3 290 000
megbízási sezrződés
tervezői művezetés
Tér-Team Mérnöki Kft
1 750 000
NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0004 „Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban – A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai”

2015

A fejlesztéseket követően új turisztikai funkciók és szolgáltatások, új programok, látogatóbarát szolgáltatások által lehetővé válik a látogatószám növelése, a térségben eltölthető
tartózkodási idő emelése, valamint a leromlott állapotú épületek és a zöldfelületek jelentős része megújításra kerül.A projekt során:- felújításra kerül a kastélyépület és az
Amazon Ház,- kialakításra kerül a pillangóház és növényház,- új állandó kiállítások kerülnek telepítésre, a kastély épületeiben közérdekű kiállító- és bemutatóterek kialakítása
valósul meg,- létrehozásra kerül egy kulturális célú rendezvényekhez kialakított multifunkcionális rendezvényi tér- megújul ajándékbolt,- integrált látogatómenedzsment rendszer
kerül bevezetésre.A kialakítandó szolgáltatások:Múzeumlátogatás lehetősége- Állandó kiállítások megújítása, új kiállítások telepítése (főépület): - „Főúri életforma, Helikon
Könyvtár” - „Festetics Arcképcsarnok” - „Magyar hercegi családok” - Bormúzeum fejlesztése: A Balatoni Borok Házában új látogatótérként kívánjuk megvalósítani a Bakonyi
Károly Emlékszobát (a projektelem részletes bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza).- Állandó kiállítás telepítése (Amazon Ház): - „Főúri Utazások Kiállítás és Veteránautó
Látogatóközpont” (a projektelem részletes bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza).- Időszakos kiállítótermek kialakítása a főépületben, melyek egyben multifunkcionális
rendezvényi terek.- A kastély parkjának fejlesztése, kertépítészeti és egyéb beavatkozások: - Lepkeház és növényház kialakítása a kastély.Rendezvények megtartásának
lehetősége: (multifunkcionális rendezvényi tér kialakítása és a hozzá tartozó tálalókonyha és vizesblokk)Kereskedelmi szolgáltatások (megújul az ajándékbolt)Egyéb,
látogatóbarát szolgáltatások (turisztikai információs pont, visual guide-os vezetés, múzeumpedagógia)

szerződés megnevezése
vállakozási szerződés

megbízási szerződés
megbízási szerződés

tárgya
ismeretterjesztő imázsfilm forgatókönyv és
film legyártása
közbeszerzési eljárásainak teljes körű
lebonyolítására, a hivatalos közbeszerzési
tanácsadói tevékenység elvégzésére
textilrestaurátori feladatok

szerződés kötő neve

szerződés értéke Ft

Nyugathír Kft

29 200 000

CEU-Tender Kft
Sipos Enikő

18 000 000
1 079 380

megbízási szerződés

vállalkozási szerződés
megbízási szerződés
adásvételi szerződés

vállalkozási szerződés
adásvételi szerződés
megbízási szerződés

adásvételi szerződés
vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés
vállalkozási szerződés
vállalkozási szerződés

vállalkozási szerződés
adásvételi szerződés
adásvételi szerződés
megbízási szerződés
megbízási szerződés
vállalkozási szerződés
megbízási szerződés

installációs és kiállítási tervekre vonatkozó
szaktanácsadás alaprajzi elrendezési javaslat
kidolgozásával, installációépítési műszaki
specifikáció elkészítésével
az 50. pályaszámú szalonkocsi
szalonhelyiségének felújítása, restaurálása és
kiállítási installálása
üzleti marketing feladatok
harwer eszközök szállítása
Festetics Arcképcsarnok kiállítás két
animációs kisfilmjének forgatókönyv alapján
történő legyártása
bútorok, vitrinek, installációs bútorok
szakértői feladatok, grafikai tervezés
világítási eszközök valamint a beléptető
rendszer bővítéséhez eszközök beszerzése,
beszerelése, beüzemelése
fotózási feladatok

szoftwerfejlesztés multimédiás felületekhez
kiállítási installációkra alkalmazott grafikai
tervezési és digitális reprodukciós feladatok
visual guide-os vezetés elkészítése
kivitelezési tervdokumentáció elkészítése,
tervezői művezetés, generál-kivitelezési
munkák elvégzése
bútorok, mindennapi használati tárgyak
vetítés és hangtechnika
könyvvizsgálói feladatok ellátása
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos
feladatok ellátása
makett és táblák készítése
jogi feladatok

Eurographics Kft

1 200 000

MÁV Nosztalgia Kft
Equinox Communications Kft
Effective Group Zrt

7 186 000
24 600 000
24 599 800

Young & Young Partners Kft
Geanat Kft
SNC Art Kft

24 898 000
93 716 800
17 790 000

RIO Lámpastúdió Kft
AD-Boom Communications Kft
konzorcium:
Tristory Kft.
Frim Solutions Kft.

11 251 801
7 700 000

Pazirik Informatikai Kft
Pro Memoria Bt
Konzorcium:
ZÁÉV Zrt
West Hungária Bau Kft
Linea Bútor Kft
RL Tech Solutions Kft
GM-Audit Kft
Projekt Dominus Kft
Civertan Bt
Szalay-Engel Ügyvédi Iroda

24 000 000
7 809 072
5 400 000

1 498 800 000
55 189 560
7 700 000
8 800 000
17 950 000
5 905 000
9 000 000

megbízási szerződés

műszaki ellenőr

megbízási szerződés

projektmenedzseri feladatok

megbízási szerződés

egyéb műszaki feladatok ellátása

Archi-Olt Kft
Konzorcium
West Praktice Kft
Equinox Consulting Kft.
Magyar Kastélyprogram NKft.
Konzorcium:
Projekt Dominus Kft.
Minicoop Építészeti és Gazdasági
Tanácsadó Kft.
West Paktice Kft

11 850 000

24 750 000

12 600 000

