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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve 
a BVOP KEFO 30500-6/1917/2020 számú kijelölése alapján 

amely létrejött egyrészről az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (székhely: 1125 Budapest, Diós Árok 
3. , adószám: 15324683-2-43, PTR száma: 324689, számlaszám: MÁK 10032000-01490576 képviselő: , 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a Sopronkőhidai Kft. (székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25., adószáma: 
11130888-2-51, bankszámlaszáma: OTP 11784009-22228541, cégjegyzékszáma: Cg.08-09-003769., 
képviseli: ), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) együttesen felek ( a továbbiakban: Felek) 
között, alulírott helyen, és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződés tárgya:

1., Felek a koronavírus-járvány elleni védekezésre tekintettel, kijelentik, hogy az Operatív Törzs 
ÁEEK/15417-305/2020. iktatószámú engedélye alapján Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit 
teljesítette. A vállalkozói díj megfizetése a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, Megrendelő általi 
teljesítés igazolás alapján a számla kibocsátását követő 30 napon belül történik. 
A felek egyező akarattal kijelentik, hogy a szerződés tárgyának műszaki leírását, paramétereit, minőségét az 
ajánlat és az ehhez kapcsolódó igénybejelentő tartalmazza, amelyet a szerződés részének tekintenek. 
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44 500 Ft 267 OOO Ft 

Nettó 2141680 

összesen: Ft 

AFA27% 578 254 Ft 

Bruttó 2 719 934 

összesen: Ft 

3., Vállalkozó a szükséges anyagokat a szerződés mellékletét képező árajánlat alapján meghatározott 
mennyiségben és minőségben a saját költségére beszerzi. 

4., Vállalkozó feladata továbbá minden, a szerződés tárgyával szorosan összefüggő műszaki feladat 
megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon 
mellékmunkákra és ráfordításokra, amelyek a vonatkozó szabványok és a szakmai gyakorlat szerint a munka 
elvégzéséhez tartoznak. 

II. Vállalkozói dfi

1., Az ajánlat ellenértéke: 2 141 680 - Ft+ Áfa, azaz bruttó 2 719 934,- Ft, amely tartalmazza a szállítási 
költséget. 

2., Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jogosult a fent meghatározott vállalkozói díjat a 
Megrendelőnek, a teljesítési igazolás kézhezvétele után leszámlázni. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat 
a számla igazolt kézhezvételétől számított legkésőbb 30 munkanapon belül a Vállalkozó bankszámlájára 
átutalni. 

3., A Vállalkozó által kiállított számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott alaki és formai követelményeknek.

4., Megrendelő azt a számlát, mely nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint lett kiállítva vagy nem 
felel meg a számlákkal szemben jogszabályok támasztotta követelményeknek, nem fogadja be, azt javításra 
a Vállalkozó részére haladéktalanul visszaküldi. Az ebből fakadó késedelmes fizetés miatt Vállalkozó 
késedelmi kamatot nem számíthat fel. Vállalkozó a számlához köteles mellékelni a Megrendelő vonatkozó 
teljesítés igazolását is. 

III Teljesítés helye, határideje: 

1., A teljesítés helye, azaz a szállítási cím: 6400 Kiskunhalas, 6012/2 hrsz. 
Teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépésétől számított 45munkanap, illetve a kialakult járván helyzetre 
hivatkozva a szállítási határidő módosulhat. 

IV. Felek ioga; és kötelezettségei:
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1., A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közösen átolvasva a szerződést, annak minden pontját 
tudomásul vették és értelmezték, azt megfelelőnek találták céljaik megvalósításához. 

2., Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó felhívására (pl. adatbekérő megküldésére) haladéktalanul 
rendelkezésre bocsát minden adatot, információt, dokumentumot, amely a jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges. 

3., Megrendelő vállalja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítja. A Vállalkozó 
gondoskodik a termék leszállításáról a Megrendelő által megadott teljesítési helyre. 

4,. Megrendelő a teljesítési helyen veszi át a dolgot, melynek átvételét Felek írásban rögzítik. Az átvétel 
során a megnevezésbeli megfelelőség és a darabszám ellenőrzése történik, minőségi vizsgálatra nem került 
sor. 

5., Vállalkozó ezúton visszavonhatatlan nyilatkozatát adja, hogy az általa leszállított termékek a magyar 
jogszabályokban szereplő szabványoknak, és műszaki előírásoknak megfelelnek. 

6., A Megrendelő köteles az esetleges minőségi kifogásait írásban jelezni a Vállalkozó felé. A Vállalkozó az 
esetleges gyártásból és anyaghibából eredő minőségi hibákért 12 hónap garanciát vállal. Megrendelő a 
mennyiségi kifogásait 15 napon belül, írásban köteles jelezni a Vállalkozó felé. E határidő elmulasztása 
esetén Megrendelő a Vállalkozó felé semmilyen kifogással nem élhet. 

1. Megrendelő részéről:

Szakmai kapcsolattartó: 

Kapcsolattartó a helyszínen: 

Vállalkozó részéről: 

V Kapcsolattartók: 

VI Hatálybalépés: 

1. A jelen szerződés valamennyi szerződő fél aláírásának napján lép hatályba, és felek általi szerződésszerű
teljesítésig tart.

VII. Egyéb rendelkezések:

1., Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben 
vállalt, utólagosan egyeztetett teljesítési határidőn belül, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A 
késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden 
késedelmesen eltelt nap után - a le nem szállított áru szerződéses nettó értéke után - napi 0,5%. A 
késedelmi kötbér maximumát a Felek a szerződéses nettó ellenérték 10%-ában határozzák meg. 
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2., A jelen szerződést bármelyik Fél jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik 
Fél vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi (rendkívüli felmondás). A felmondást a másik Féllel írásban 
kell közölni, az alapjául szolgáló konkrét indokok megjelölésével. A szóban közölt vagy nem megfelelő 
indokolással ellátott felmondás érvénytelen. Jelen szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek 
minősül, ha a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot, mely esetben Megrendelő a szerződés 
felmondása mellett meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a le nem szállított (meghiúsulással 
érintett) termékek nettó vételára, mértéke a kötbéralap 10%-a. Megrendelő részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő az átvételt alapos ok nélkül megtagadja. 

3., A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során szerzett információt, illetve 
adatokat harmadik személyekkel nem osztják meg, kivéve, ha az, a jelen szerződés teljesítésének 
érdekében szükséges, vagy azt hatályos jogszabály előírja. Ilyen védett információnak minősülnek 
különösen a kereskedelmi adatok, értékesítési módszertan, vállalati szervezeti működési rend. A jelen 
rendelkezés a szerződés megszűnését követően is érvényben marad. 

4., Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: lnfo tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek
lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot -
az lnfo tv.-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

5., Az Info tv. értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, 
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen 
jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra 
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem 
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, 
amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

6., Felek rögzítik, hogy az Info tv. 27.§ (3a) bekezdése szerint az a természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó 
valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és az 
lnfo tv. 27.§ (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény 
esetén - bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok 
nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott 
adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. 

7., A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy vitás kérdések tisztázását elsősorban tárgyalásos úton kívánják 
rendezni, ennek eredménytelensége esetén a pertárgy értéktől függően kikötik a Soproni Járásbíróság, 
illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

8., Felek a szerződés teljesítése során kötelesek szorosan együttműködni. Ennek során minden olyan 
akadályról, illetve körülményről kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, amely a szerződés 
teljesítése szempontjából lényeges. 

9., A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény és a 44/2011. (IIl.23.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései irányadóak. 

10., Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont értelmében átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a nyilatkozatának tartalma valós, Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

11., Vállalkozó jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a vele szemben az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 25. § (1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti kizáró okok nem 
állnak fenn. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötését követően merül 
fel a Vtv. 25. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok - és annak fenn nem állását Vállalkozó nem igazolja - a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
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„ Felekkel szemben nem alkalmazhatóak: a szerződésszegés jogkövetkezményei, amennyiben a 
kötelezettségek teljesítését vis maior esemény akadályozza meg. Vis maior esemény (különösen pl. 
egészségügyi járvány, fogolyzendülés, háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási embargó, 
büntetés-végrehajtási ok, stb.) bekövetkezésekor az érintett fél e-mailen vagy faxon, azok üzemképtelensége 
esetén bármely más úton azonnal értesíti a másik felet, és amennyiben ésszerűen lehetséges, mindent 
megtesz a kötelezettségei teljesítésének érdekében. 

Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja a szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni, 
és e körülmények 60 napig fennállnak, a felek kötelesek egyeztetést kezdeni a teljesítés további folytatásáról 
vagy a szerződés megszüntetéséről. 

A jelen pontban, a „vis maior"-nak csak a felek által elháríthatatlan, a teljesítést jelentős mértékben gátló 
vagy akadályozó külső ok minősül. 

Tekintettel arra, hogy az Ellátó büntetés-végrehajtási szerv, az alaprendeltetésének (fogvatartottak 
foglalkoztatása) ellátását akadályozó tényező felmerülését Felek vis maior eseménynek tekintik. 

A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak." 

VIII Adatvédelem 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (,,GDPR") előírásainak való megfelelés érdekében a szerződő felek az 
alábbiakat jelentik ki, illetve az alábbiakban állapodnak meg. Felek vállalják, hogy a másik fél által a 
részükre átadott személyes adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag a szükséges mértékben, a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátásának céljából használják fel, hozzájárulás nélkül személyes 
adatot nem továbbítanak, nem hoznak nyilvánosságra, vagy nem tesznek hozzáférhetővé. A szerződő felek 
kijelentik, hogy az általuk átadott személyes adatokat jogszerűen kezelik és azo�ak a másik fél részére 
történő továbbítására jogosultak. 

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban nyilvántartott, kezelt és a 
másik fél rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően járnak el. Amennyiben a felek harmadik személyt (például munkavállalójukat, vezető 
tisztségviselőjüket, egyéb alkalmazottjukat) érintő személyes adatot adnak át a másik fél részére, úgy vagy 
gondoskodnak arról, hogy a harmadik személytől szükség szerint megfelelő felhatalmazással 
rendelkezzenek a személyes adat továbbítására vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatban és ahhoz 
szükséges mértékben harmadik személyt érintő személyes adatot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
alapján, a másik szerződő fél jogos érdekében veszik át egymástól. Az átadó fél felel a harmadik 
személlyel szemben az adatkezeléssel kapcsolatos előírások betartásáért, a fenti rendelkezések 
megsértéséért, így különösen a harmadik személynek adott tájékoztatás elmulasztásáért. 

A szerződő felek jogosultak a másik féltől a jelen szerződés teljesítése, így elsősorban kapcsolattartás 
érdekében tudomásukra jutott személyes adatokat nyilvántartásukban tárolni és a jelen szerződés 
teljesítésével, a célhoz kötött adatkezelés elve szerint ésszerűen összefüggő célra felhasználni és 
továbbítani. A szerződő felek kijelentik, hogy a személyes adatokat a szerződés megszűnéséig, illetve a 
jogszabályban meghatározott őrzési idő lejártáig tárolják. 
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IX. Záró rendelkezések

Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 2 
példány a Vállalkozót, 2 példány a Megrendelőt illeti meg. 

Sopronkőhida, 2020.május ,,:lb ,,. . . . . . . . . %f?: ......... 2020. május ,, �,-
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Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
Megrendelő 

Ellenjegyzem 
1 () 

Sopronkőhidán, 2020 . .  o� Y.�. napján:
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Budapest, 2020. május ,, ,, 

Ellenj egyzem: 2020 MÁJ 19. 
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Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. 

9407 Sopronköhida, Pesti Barnabás út 25. 

Tel: 06-99-511-246 Fax: 06-99-311-728 

E-mail: skipari@skiparikft.t-online.hu 

Ügyintéz0: 

Tel:

Ajánlaikértl ne.Ila: An�m.l Egészségügy) Ellató 

Központ AJ&�l;il.kó_ró„qlnlo, 1126 Buda�t, 01� Srok 

3. ', ',' , Teij&11it6s h11ly0 6400 Klskunl\alu, 60121.2h9Íyrajziszám 

Köpcsol�rtó: Mátyus M0llnda Margit 

Szállítási határidő: Megrendeléstől számltott 60 munkanap 

Fizetési feltélelek: átadás átvételt követöen 30 nap 

Garancia: 1 év 

Ssz. 
Megnevezés 

1 ajtós öltöző szekrény 
1. 1800x300x500mm 

fehér 

Ülőpad 100 cm 
2 

fehér 

3 Álló fogas fehér 

4 
Egyoldalas öltözőpad 150 cm 

fehér 

Sopronkőhida,2020. április 29. 

PARTNER 

30500-6/1917 /2020 

Atadási ár 

Kód/Kép Ob nettó Összesen 

� 

l 

i
1,, 35 
1'1

.
34 944 Ft 1223 040 Ft 

11 
';

�� 

.. 

L 1 21 24 475 Ft 513 975 Ft 

11 12 515 Ft 137 665 Ft ,, ... ,,1 
6 44 500 Ft 267 OOO Ft 

�L. 

-1 l 1

Nettó összesen: 2141680 Ft 
ÁFA 27 % 578 254 Ft 

Bruttó összesen: 2 719 934 Ft 

�oprol;dai Ipari es
94g7 I l!eto !<�
Pesti i�oh,da,'\:is,,:: 





Állami Et�észségügyi Ellátó Központ 

1125 Budapest, Diós árok 3. 

Tel.: 1 356 1522, Fax: 1 375 7253 

1525 Budapest 114 Pf. 32. 

Ügyintéző:  

Tárgy: Szerződések ÁEEK-en belüli szétosztása 

Vállalkozási szerződés 

Sopronkőhidai Kft. 

Iktatószám: ÁEEK/39358-3/2020. 

Egy példányt a Gazdasági Főigazgatóság részére átvettem. 

Budapest, 2020. június 3. 

Egy példány a Jogi Főosztály irattárában. 

Egy példány aktában. 

Egy példány partnernél. 






