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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

példanya 

Iktatószám: AEEK/30820-1 /2020 

amely létrejött egyrészről: 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Képviseli:  főigazgató 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó); 

másrészről 
Integrated Engineering Solutions Szolgáltató Kft. 
Székhely: 6792 Zsombó, Gárdonyi G. u. 36. 
Postacím, levelezési cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 15. 
Cégjegyzékszám: 06-09-010589 
Adószám: 13722009-2-06 
Pénzforgalmi számlaszám: 10700433-43782109-51100005 
Számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt. 
Képviselő neve:  ügyvezető 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

ELŐZMÉNY 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 
rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A Kormánynak a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 
1101/2020. (III. 14.) Korm. határozatának 2. pontja szerint a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoka vezetésével megalakul a Mobil Járványkórház Létrehozásáért Felelős Akciócsoport, 
amelyek feladata a mobil járványkórház felállítása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
végrehajtása. 
A Kormány a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 
1012/2020. (1.31.) Korm.határozata alapján felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért 
Felelős Operatív Törzs (továbbiakban: Operatív Törzs) akcióterve alapján az Operatív Törzs 
felhatalmazása alapján, az emberi erőforrások miniszterének jóváhagyását követően az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ feladata, hogy a védekezéshez szükséges beszerzéseket lefolytassa. 

A 2020. március 15. napján az Operatív Törzs azt a döntést hozta, hogy a koronavírus-járvány elleni 
védekezéshez kapcsolódóan járványügyi mobil konténer kórház kerüljön kialakításra 
Kiskunhalason, valamint ehhez kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevételére 
kerüljön sor. 

Fentiekre tekintettel Felek a jelen szerződést kötik. 
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1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. Építési műszaki ellenőrzés 
2. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal
egyenértékű ME-V műszaki ellenőri jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőr.

2. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

2.1. Megbízott a jelen szerződésben meghatározott egyes feladatait a Megbízóval előzetesen 
írásban egyeztetett időpontokhoz igazodóan teljesíti a szerződésnek az 1.4. pontban 
rögzített időtartama alatt. 

2.2. A Megbízottnak a munkáját úgy kell végezni, hogy tevékenysége elősegítse a Beruházásra 
meghatározott ütemtervben foglalt határidők betartását. 

3. A MEGBÍZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

A jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízó 50.000.000,- Ft+Áfa, 
azaz ötvenmillió forint+Áfa megbízási díjat köteles megfizetni Megbízott részére. 

A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű 
teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Az ár magában foglalja a 
tájékoztató ajánlatkérésben és Műszaki leírásban meghatározott valamennyi 
szolgáltatás/termék díját, Megbízott teljesítés során felmerülő költségét, beleértve az 
Megbízottat terhelő adókat is, kivéve az általános forgalmi adót. 
A Megbízott kijelenti, hogy a megbízási díjat teljesítési feltételek teljes körű ismeretében, a 
jelen szerződésben foglalt Műszaki leírásban meghatározott tevékenységek szerződésszerű 
ellátásához szükséges valamennyi költség figyelembevételével alakította ki. Megbízott a 
megbízási díjon túl semmi egyéb olyan igényt vagy követelést nem érvényesíthet a 
Megbízóval szemben, amely összefüggésben lenne a jelen szerződésben vállalt feladatok 
teljesítésével. 
A jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, a szerződés, a számlázás és a kifizetések 
pénzneme HUF. 
Megbízó előleget nem fizet. A Megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó 
költségek előlegezésére köteles. 

A számlázás rendje a következő: 

1 darab végszámla benyújtásának lehetősége: a nettó megbízási díj 100%-ának megfelelő 
összeg a kivitelezés megtörtént sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően nyújtható 
be, Megbízó által a műszaki leírásban meghatározott teljesítést alátámasztó dokumentumok 
leadását követően kiállított teljesítés igazolás alapján. 

Felek rögzítik, hogy a számla (bármelyik) kiállításának feltétele a teljesítésigazolás megléte 
és számlához történő csatolása. Megrendelő részéről jelen Szerződés teljesítésének 
igazolására jogosult személy - a Megrendelő részéről  
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A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják 
el. 
A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült. 

Budapest, 2020. 2020 MÁRC 2 0. 
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