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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (székhely: 1125 Budapest, Diós Árok 3. , adószám: 

15324683-2-43, PIR száma: 324689, számlaszám: MÁK 10032000-01490576 képviselő:  

főigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a 

„BUFA" Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (KEFO 

azonosító: 30500-6/1672/2020., Székhely: 1108. Budapest. Kozma utca 13., cégjegyzékszám: 

01-09-269450, adószám: 10898013-2-51), képviselő: mb. ügyvezető, mint Vállalkozó 

(továbbiakban: Vállalkozó)

Felek között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

1. A szerződés létrejötte, hatálya, tárgya

1.1. Felek a koronavírus-járvány elleni védekezésre tekintettel, kijelentik, hogy az Operatív
Törzs ÁEEK/15417-193/2020. 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. 

1.2. Jelen 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. (Ill. 23.) számú Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet 
részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok adás-átvételéről 
és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (Ill. 23.) számú BM rendelet alapján jön létre. 

1.3. Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén vállalkozói díjra jogosult, amelynek összege 
25.030 801.- Ft + ÁFA, azaz Huszonötmillió-harmincezer-nyolcszázegyforint + általános 
forgalmi adó melynek részletezését az 1. számú melléklet (Termék és árlista)tartalmazza. 

2. A tel.jesítés, átadás ... átvétel

2.1 Teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, 6012/2 helyrajzi szám 

2.2. Az átvétel- időpontjáról szóló értesítés telefonon (a telefonon történő értesítést utólag 
írásban is meg kell erősíteni) vagy írásban (telefaxon, e-mail-ben, ajánlott levélben) 
történik, objektumonként a kijelölt kapcsolattartó megkeresésével, az alábbiak szerint. 

2.3. Vállalkozó a megrendelt termékeket Megrendelővel előre egyeztetett időpontban köteles 
leszállítani. A Megrendelő a megrendelt és leszállított termékeket mennyiségileg és 
minőségileg szállítólevélen átveszi. Ezzel egyidejűleg átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül 
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kiállításra, melyet a helyszínen mindkét fél aláírásával ellát. Amennyiben részszállításokra 
került sor, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza az átadott szállítólevelek 
sorszámát. 

2.4. A termék átvételénél a Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a bútor megfelel-e a 
megrendelésnek, ellenőrizni a bútorok épségét. A kárveszély az átadással a Megrendelőre 
száll át. 

2.5. A Megrendelő köteles a bútor felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba 
felfedezésétől számított 3 napon belül írásban - jegyzőkönyv felvételével - kifogásolni, 
ellenkező esetben az átvételt követően a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítését igazolja. 

2.6. Büntetés-végrehajtási objektumba történő ki- és beléptetés rendje 

A szerződés teljesítésében résztvevő dolgozók beléptetéséhez a Megrendelő köteles - 3 
nappal az objektumba történő belépési szándékot megelőzően - az alkalmazottak nevét, 
azonosító adatait (anyja neve, szül. idő, szül. hely, lakcím, személyi igazolvány szám) a 
Vállalkozó részére átadni 

Szükséges továbbá a Megrendelő gépjárművei azonosító adatainak (típus, rendszám) 
leadása. Amennyiben az alkalmazottak személyében, azok adataiban vagy a szállításnál 
használt gépjárművel kapcsolatban bármilyen változás történik, azt a Megrendelő telefonon 
vagy emailben haladéktalanul köteles jelenteni a Vállalkozónak. 

2.7. Amennyiben Megrendelő saját gépjárművel végzi a szállítást, Vállalkozó köteles a termékek 
gyártását befejezően haladéktalanul értesíteni Megrendelőt. Vállalkozó az értesítést 
követően 5 napig díjmentesen tárolja a szerződésben foglalt termékeket, ezen felül tárolási 
díjat számolhat fel a következő mértékben: 
1-100.000 Ft értékhatárig napi 10.000 Ft tárolási díjat, 100.001 Ft-tól napi 20.000 Ft

tárolási díjat számol fel. 

2.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szállítólevél, az átadást-átvételi jegyzőkönyv 
valamint a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás fogja képezni az elszámolásuk 
alapját. Megrendelő által a teljesítés igazolására jogosult: Srágli Áttila, igazgató. 
Megrendelő a szállítólevél alapján a teljesítésigazolást 5 munkanapon belül Vállalkozó 
részére elektronikus úton megküldi. A teljesítési igazolás, valamint a szállítólevél a számla 
mellékletét képezik. Teljesítésigazolás nélkül Megrendelő számlát nem fogad be. 

3. Fizetési feltételek

3.1. A Vállalkozó a 2. pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén, a számlát az átadás
átvételt követően, az átadás átvételi jegyzőkönyv és a szállítólevelek, valamint Megrendelő 
általi teljesítésigazolás alapján kiállítja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 2 példányban 
készül, melyből 1 eredeti példány a Megrendelőnél marad. 

3.2. A Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult a számlát megküldeni: 

Számlázási cím: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1125 Budapest, Diós Árok 3 
Számlaküldési cím: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1125 Budapest, Diós Árok 3 

3.3. A szerződésnek megfelelően kiállított számlát, annak igazolt kézhezvételétől számított 30 
napon belül a Megrendelő átutalja Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11784009-22228510 
számú bankszámlára. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő a számlában hibát észlel, a Vállalkozó köteles új számlát 
benyújtani, ez esetben a fizetési határidő attól a naptól kezdődik, amikor a megfelelő új 
számla igazoltan beérkezik. 

3.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű 
késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 
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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. 

7.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét bármely okból 
megszegi, Vállalkozót teljes anyagi kártérítési kötelezettség terheli és a Megrendelő 
jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, azonban - a felmondásra való 
tekintet nélkül - a Vállalkozó titoktartási kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel 
megmarad. 

8. A szerződés megszüntetése és módosítása

8.1. A szerződés megszűnik a Felek ez irányú közös írásbeli nyilatkozata alapján.

8.2. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. Az azonnali hatályú 
felmondás feltétele, hogy a felmondást közlő fél előzőleg megfelelő határidő kitűzésével 
eredménytelenül szólította fel a másik felet a szerződésszegés abbahagyására. 

8.3. Szerződésmódosításra csak a Felek kölcsönös egyetértésével, írásbeli formában kerülhet 
sor. 

9. Kapcsolattartás:
A teljesítés során kapcsolattartók: 

Szerződéses kapcsolattartó Vállalkozó részéről: 

Szakmai kapcsolattartó Megrendelő részéről: 

10. Jogviták rendezése

10.1. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely 
közöttük a szerződés keretében vagy ezekkel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés 
megkötése után felmerülő - megrendelés teljesítését akadályozó - körülményről a Felek 
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

11. Szerződés tartalmának értelmezése

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 
kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai 
irányadók. 

12. Egyéb rendelkezések
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A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt
e minőségét fenntartja. E rendelkezés megkerülésével kötött szerződés semmis. Vállalkozó
a szerződés hatálya alatt köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben már
nem minősül átlátható szervezetnek.

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

Melléklet: 
1. számú melléklet, Termék és árlista

Budapest, 2020.április „ J.-2-,, 

Megren ele, 

A kötelezettségvállalás ellenjegyzője, a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzésének kelte: 

Budapest, 2020. április „ Zt 

.  

Ellenjegyzem: 2020 ÁP� 2 1.
• 1 

..

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes 

Budapest, 2020. április 
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