
Sorszám Partner Tárgya/Kelte Szerződéskötési ellenérték Szerződés hatálya Iktatószám
Szerződés 
státusza

1. Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés - ESZ Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó 
polgári és gazdasági jogi feladatok ellátása (szabályzatok 
elkészítése, szerződések, megállapodások, egyéb okiratok 
megtárgyalása, véleményezése, illetve elkészítése, jogi 
tanácsadás, bírósági tárgyalások kivételével tárgyalásokon való 
részvétel, közreműködés) (2013.02.01.).

Nettó 500.000,-Ft + Áfa/hó Határozatlan. ESZ/116-4/2013. Megszűnt

2. Universal Leasing Kft.
Bérleti keretszerződés - gépjárművek tartós bérbeadása 
(2015.12.16.).

Keretösszeg: nettó 26.987.686,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2015. december 16. napja és  
2018. december 15. napja között.

ESZ/713-1/2015. Megszűnt

3. IQL SYSTEM Kft. 

Megbízási szerződés - nyertes ajánlattevőként az ÁEEK 
üzemeltetése alá tartozó 1. sz. mellékletben részletezett 
ingatlanokban található csaptelepek, zuhanyzók és wc-k 
felmérése, azok állapotáról jelentés készítése, majd 
víztakarékossági javaslatok, gazdasági előrejeltések és 
megtérülési prognosztizációk megfogalmazása (2017.12.18).

Megbízási díj összege: nettó 
684.000,-Ft + Áfa/intézmény, 
valamennyi érintett intézményre 
számított megbízási díj összege: 
nettó 12.996.000,-Ft + Áfa

Határozatlan. ESZ/200-15/2017. Megszűnt

4. RingPharma Kft.
Vállalkozási szerződés - az Esz Zrt. tulajdonában álló 2 db 
SWISSLOG gyártmányú Komplett Pillpick System típusú 
berendezés újraindtása és üzembehelyezése tárgyában.

Nettó 70.000.000,-Ft + Áfa

Határozott: 2017. július 14. napjától a 
berendezések újraindításról és üzembe 
helyezésről felvett sikeres átadás-átvételi 
jegyzőkönyv időpontjáig

ESZ/177-1/2017. Megszűnt

5. Spicy Analytics Kft. 

Szakértői Tanácsadói Keretszerződés - "Kórházi 
gyógyszertárakból érkező beszerzési adatok" KOPASZ 
terméktörzsét javító szoftver fejlesztése, karbantartása 
(2018.04.12).

Megbízási díj: nettó 12.500,-Ft + 
Áfa/óra átalánydíj, keretösszeg: 
nettó 12.500.000,-Ft + Áfa

Határozatlan, azzal, hogy a szerződés 
megszűnik a keretösszeg kimerülésekor, 
amennyiben az Esz Zrt. a megbízottnak 
12 hónapig nem ad eseti megrendelést 
vagy amennyiben a szerződés szerinti 
projekt nincs folyamatban.

ESZ/114-1/2018. Megszűnt

6. Dr. Suba Ferenc Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés - az ESZ Zrt. adatkezeléseinek és 
adatfeldolgozásainak felmérése és felkészítése a GDPR és 
közérdekű-, üzleti adatokat érintő jogszabályi követelményeinek 
való megfeleltetése kapcsán, képviselet a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hivatala, valamint más hatóságok és 
bíróságok előtt, a megvalósuló üzleti-, közérdekű- és személyes 
adatkezelések és adatfeldolgozások felmérésén alapulú GAP 
elemzés elkészítése és az adatfeldolgozások tekintetében 
eredménytermékek elkészítése (2018.05.14.).

Keretösszeg: nettó 9.000.000,-Ft + 
Áfa

Határozott: 2018. május 14. napjától a 
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 
2018. december 31. napjáig

ESZ/143-1/2018. Megszűnt

7. Temesvári Ügyvédi Iroda
Megbízási szerződés - szakértői közreműködés a közbeszerzési 
eljárások jogi véleményezésében (2018.05.11.).

Keretösszeg: nettó 14.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2018. május 10. napjától 
2019. május 10. napjáig.

ESZ/144-1/2018. Megszűnt

8. PONS Válságkezelő Kft.

Megbízási szerződés - az ESZ Zrt. részére szakértőként történő, 
a kórházak működésével kapcsolatos projektek előkészítésében 
és kidolgozásában való közreműködés (2018.09.10.). 2018. 
szeptember 27. napján módosította az ESZ/205-4/2018. 
iktatószámú szerződésmódosítás.

Nettó 3.625.000,-Ft + Áfa/hó
Határozott: 2018. szeptember 10. napjától 
2018. december 31. napjáig.

ESZ/205-1/2018.; 
ESZ/205-4/2018.

Megszűnt

9. Dr. Méhes László ügyvéd
Ügyvédi megbízási szerződés - jogi tanácsadás és ügyvédi 
képviseleti tevékenység ellátása (2018.10.31.).

Nettó 800.000,-Ft + Áfa/hó
Határozott: 2018. november 1. napjától 
2019. október 31. napjáig.

ESZ/243-7/2018. Megszűnt

10. MERCARIUS Flottakezelő Kft.

Hosszútávú gépjármű bérleti keretszerződés 601-816.0 - Skoda 
Superb L&K 2.0 TDI 4X4 DSG / 190 LE (140 kW) és Skoda 
Octavia Style 2.0 CR TDI DSG SCR / 150 LE (110 kW) 
gépjárművekre vonatkozóan (2018.12.06.).

248.339,-Ft + Áfa/hó és 134.259,-
Ft + Áfa/hó, mindösszesen 
13.773.528,-Ft + Áfa bérleti díjjal, 
valamint a szerződésben 
meghatározott egyéb költségekkel.  

Határozott: 2018. december 14. napjától 
2021. december 14. napjáig.

ESZ/276-1/2018. Megszűnt

11. Dr. Méhes László ügyvéd
Ügyvédi megbízási szerződés - jogi tanácsadás és ügyvédi 
képviseleti tevékenység ellátása (2019.10.15.)

Nettó 800.000,-Ft + Áfa/hó
Határozott: 2019. november 1. napjától 
2020. október 31. napjáig.

ESZ/37-32/2019. Megszűnt

12. MeSterv Pro Mérnök Stúdió Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
orvostechnikai szakértői tevékenység ellátása intenzív ellátás 
eszközeinek beszerzésével kapcsolatban - "intenzív ellátás 
eszközeinek beszerzése"  tárgyú közbeszerzési eljárásokban 
többnyerteses közbeszerzési eljárási és orvostechnikai műszaki 
szakértő tevékenység ellátása (2019.06.11.).

Keretösszeg: nettó 14.500.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2019. június 11. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.500.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/153-1/2019. Megszűnt

13. PROCONT Vállalkozó és Kereskedelmi Kft.

Megbízási keretszerződés - Az ÁEEK által közbeszerzési eljárás 
keretében történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás 
biztosítása képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzésével 
kapcsolatban.

Keretösszeg: nettó 14.300.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2019. június 11. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.300.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/154-1/2019. Megszűnt

14. PRAXIS-DESIGN Tervező és Fővállalkozó Kft.

Megbízási keretszerződés - Az ÁEEK által közbeszerzési eljárás 
keretében történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás 
biztosítása bútorok, mobíliák, műtőfelszerelési tárgyak 
beszerzésével kapcsolatban.

Keretösszeg: nettó 13.900.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2019. június 11. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(13.900.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/156-1/2019. Megszűnt

15. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás biztosítása 
egynapos sebészeti eszközök beszerzésével kapcsolatban - 
"egynapos sebészeti eszközök" tárgyú közbeszerzési 
eljárásokban többnyerteses közbeszerzési eljárási és 
orvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.01.09.).

Keretösszeg nettó 14.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2019. január 9. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.000.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/20-1/2020. Megszűnt

16. CG-Med Mérnöki Iroda Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás biztosítása műtői 
berendezés és eszköz beszerzésével kapcsolatban - "műtői 
berendezés és eszköz" tárgyú közbeszerzési eljárásokban 
többnyerteses közbeszerzési eljárási és orvostechnikai műszaki 
szakértő tevékenység ellátása (2020.01.09.).

Keretösszeg nettó 14.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2020. január 9. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.000.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/21-1/2020. Megszűnt

17. CG-Med Mérnöki Iroda Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás biztosítása műtéti 
eszköz beszerzésével kapcsolatban - "műtéti eszköz" tárgyú 
közbeszerzési eljárásokban többnyerteses közbeszerzési eljárási 
és orvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.01.09.).

Keretösszeg: nettó 14.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2020. január 9. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.000.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/22-1/2020. Megszűnt

1. oldal



18. BOCCA Irodaház Kft.
Bérleti szerződés - Budapest, II. ker. Csalogány u. 47-49. szám 
alatt található irodaház ingatlan bérbevétele.

11,75,-EUR/m2/hó + Áfa 
(alapdíj); 90,0,-
EUR/gépkocsibeálló/hó + Áfa; 
5,80,-EUR/m2/hó + Áfa (raktár 
bérleti díja); 1.400,-Ft/m2/hó + 
Áfa üzemeltetési díj, valamint a 
bérlemény takarításának és 
áramfogyasztásának díja.

Határozott: 2020. március 12. napjától 
2025. június 30. napjáig.

ESZ/94-2/2020. Megszűnt

19. Országos Kórházi Főigazgatóság Irodabérleti szerződés. Bruttó 22.675.938,- Ft
Határozott: 2020. április 7.napja és 2020. 
december 31. napja között.

OKFŐ/1520-
23/2021.

Megszűnt

20. VI-TAP TRANSZ Kft.

Fuvarozási szerződés - küldemények továbbításának tárgyában 
(2020.03.31.), amely szerződés 2020. június 24. napján 
ESZ/193-2/2020. iktatószám alatt, valamint 2020. december 14. 
napján ESZ/193-3/2020. iktatószám alatt módosításra került.

Maximális keretösszeg: nettó 
15.000.000,-Ft + Áfa

Határozott: 2020. április 01. napjától 
2020. december 31. napjáig tartó 
határozott idejű szerződés, amely a felek 
közös akaratával a szerződés lejárta előtt 
további egy évvel meghosszabbítható.

ESZ/193-1/2020.; 
ESZ/193-2/2020.; 
ESZ/193-3/2020.

Megszűnt

21. Park-Sec Kft.

Bérleti szerződés (proximity kártyával történő gépkocsi 
parkolásra) - 20 db szabad gépkocsi beállóhely bérbevétele a 
Mammut I. és a Mammut II. mélygarázsábán és a Retek utcai 
Parkolóházban (2020.06.30.)., Bérleti szerződés módosítása 
(proximity kártyával történő gépkocsi parkolásra) - 5 db szabad 
gépkocsi beállóhely bérbevétele a Mammut I. és a Mammut II. 
mélygarázsábán és a Retek utcai Parkolóházban (2021.04.20.).

Havi bérleti díj nettó 34.646,-
Ft/gépkocsi beállóhely + Áfa (20 
gépkocsi beállóhely esetén 
összesen nettó 8.315.040,-Ft + 
Áfa/év, 2021. május 1. óta 
összesen 2.078.760,- Ft + Áfa /év

Bérleti szerződés határozatlan: 2020. 
július 1. napjától, Bérleti szerződés 
módosítása: határozatlan 2021. május 1. 
napjától

Alapszerződés: 
ESZ/182-1/2020., 
Bérleti szerződés 
módosítása: ESZ/42-
4/2021. 

Hatályban 
van

22.
"BUFA" Budapesti Faipari Termelő és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Vállalkozási szerződés - bútorok gyártása és szállítása 
tárgyában.

Nettó 14.941.984,-Ft + Áfa
Határozott: 2020. július 17. napjától a 
megrendelés teljesítéséig.

ESZ/205-1/2020. Megszűnt

23. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnológiai szakértői szolgáltatás biztosítása 
EFOP forrásból megvalósuló beszerzésekhez kapcsolatban - 
eljárásokban többnyerteses közbeszerzési eljárási és 
orvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.08.03.).

Keretösszeg: nettó 14.350.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2020. augusztus 3. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.350.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/267-1/2020. Megszűnt

24. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvosszakmai szakértői szolgáltatás biztosítása EBP 
keretein belül a Szent Margit Kórházzal kapcsolatos 
beszerzésekhez kapcsolatban - "az EBP keretein belül a Szent 
Margit Kórházzal kapcsolatos beszerzések" tárgyú 
közbeszerzési eljárásokban többnyerteses közbeszerzési eljárási 
és orvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.08.03.).

Keretösszeg nettó 14.350.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2020. augusztus 3. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.350.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/268-1/2020. Megszűnt

25. CG-Med Mérnöki Iroda Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvosszakmai szakértői szolgáltatás biztosítása EBP 
keretein belül a Dél-pesti Centrumkórházzal kapcsolatos 
beszerzésekhez kapcsolatban - eljárásokban felmerülő 
eszközbeszerzési tárgyú eljárásban orvosszakmai szakértői 
feladat ellátása (2020.08.03.).

Keretösszeg: nettó 14.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2020. augusztus 3. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(14.000.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/269-1/2020. Megszűnt

26. Sterling Cooper Hungary Kft.
Szolgáltatási szerződés - Tréning- és coaching szolgáltatások 
tárgyában.

Nettó 8.200.000,-Ft + Áfa

Határozott: 2020. szeptember 10. napjától 
a szerződés szerinti feladatok teljesítéséig, 
de legkésőbb a szerződés hatályba 
lépésétől számított egy éves határozott 
ideig.

ESZ/283-1/2020. Megszűnt

27. PRAXIS-DESIGN Tervező és Fővállalkozó Kft.

Megbízási keretszerződés - Az ÁEEK által közbeszerzési eljárás 
keretében történő szakmai szakértői szolgáltatás biztosítása - 
Egészséges Budapest Program keretein belül OT beszerzések 2.-
ből meghiúsult részek újbóli kiírásának szakmai előkészítése 
"Fizioterápiás és műtéti eszköz" tárgyban (2020.09.14.).

Keretösszeg: nettó 13.900.000,-Ft 
+ Áfa.

Határozott: 2020. szeptember 14. napjától 
a szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(13.900.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/314-1/2020. Megszűnt

28. Jungheinrich Hungária Kft.

Megállapodás targoncák karbantartására - Megállapodás az 1. 
számú mellékletében (2020.10.07.), valamint annak 
módosításában feltüntetett targoncák karbantartása (2021. 04. 
15.).  

A Megállapodás 1. számú 
mellékletében, valamint annak 
2021. április 15. napján kelt 
módosításában rögzített, az adott 
targoncára irányadó listaár szerinti 
összeg.

Határozatlan: 2020. október 7. napjától.
ESZ/126-21/2020.; 
ESZ/164-6/2021.

Hatályban 
van

29. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő műszaki szakmai szakértői szolgáltatás biztosítása EBP 
keretein belül a Szent Imre Kórház "Konyhatechnológiai 
Eszközök" tárgykörben lefolytatni kívánt beszerzésekhez 
kapcsolódóan - eljárásokban többnyerteses közbeszerzési 
eljárási és orvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.10.30.).

Keretösszeg: nettó 5.000.000,-Ft + 
Áfa

Határozott: 2020. október 30. napjától a 
szerződés megszűnéséig, de legkésőbb a 
szerződés V.1. pontja szerinti keretösszeg 
(5.000.000,-Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig.

ESZ/335-1/2020. Megszűnt

30. TITAN Containers A/S
Bérleti szerződés - konténer bérlés Gödöllő fióktelepre 
(2021.01.25.), amely módosult az ESZ/62-5/2021., az ESZ/62-
8/2021. és az ESZ/62-16/2021. iktatószám alatt.

Bérleti díj: nettó 24.219,-Ft/nap + 
Áfa; logisztikai költség: nettó 
470.028,-Ft + Áfa

Határozott: 2021. január 29. napjától 
2021. december 31. napjáig.

ESZ/62-1/2021.; 
ESZ/62-5/2021; 
ESZ/62-8/2021; 
ESZ/62-16/2021

Megszűnt

31. Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Megbízási szerződés - felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói (bonyolítói) feladtok ellátása (2021.02.26.).

Keretösszeg: nettó 50.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2021. február 26. napjától az 
1.) pontban nevesített közbeszerzési 
eljárások lezárásáig, illetve a keretösszeg 
(nettó 50.000.000,-Ft + Áfa) 
kimerüléséig.

ESZ/128-1/2021. Megszűnt

32. Darázs & Társai Ügyvédi Iroda

Ügyvédi megbízási szerződés - jogi szolgáltatás nyújtása - jogi 
tanácsadás és ügyvédi képviseleti tevékenyég ellátás, különösen 
perképviselet, peres iratok áttanulmányozása, jogszabályi háttér 
felderítése, jogi állásfoglalás kialakítása, beadványok 
elkészítése, előterjesztése, bíróság és hatóságok előtti képviselet; 
munkaügyi kérdésekben való állásfoglalás kialakítása, szükséges 
dokumentumok elkészítése; cégjogi képviselet, taggyűlésen való 
részvétel; nemperes eljárásokban való képviselet, 
követeléskezelés. (2021.04.28., 1. számú módosítás 2022. 
június 20. napján kelt)

Óradíj: nettó 25.000,-Ft/óra + Áfa, 
mely óradíjak havi összértéke a 
3.000.000,-Ft + Áfa összeget nem 
haladhatja meg, ha mégis 
meghaladja, erről a Megbízót 
előzetesen tájékoztatni kell, 2022. 
június 20. napján kelt módosítás 
alapján 790.000,-Ft + Áfa/hónap.

Határozatlan: 2021. április 28. napjától
ESZ/186-1/2021., 
ESZ/187-2/2022.

Hatályban 
van

2. oldal



33. DOKTOR SZÓ Kft.
Megbízási keretszerződés - Tanácsadási, illetve fejlesztési 
szolgáltatás igénybe vétele (CPV kód: 79400000-8) tárgyában, 
egyedi megrendelések alapján (2021.05.27.). 

Keretösszeg: nettó 14.500.000,-Ft 
+ Áfa.

Határozott: 2021. május 27. napjától a 
nettó 14.500.000,-Ft + Áfa mértékű 
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 
2021. december 31. napjáig. Az z 
ESZ/226-6/2021. iktatószámú 1. számú 
müódosítás rendelkezése szerint a 
megbízási keretszerződés határozott 
időtartama az alábbira módsul: 2021. 
május 27. napjától a nettó 14.500.000,-Ft 
+ Áfa mértékű keretösszeg kimerüléséig, 
de legkésőbb 2022. június 30. napjáig.

ESZ/226-1/2021., ESZ/226-2/2021.Megszűnt

34. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

MOL Group Gold Europe és Hungary üzemanyagkártyás 
szerződés - Mennyiségi lekötés nélkül - ESZ Zrt. (Vevő) 
jogosult a MOL Nyrt. Által kibocsátott MOL Group Gold 
Europe/Hungary Kártya szerződés szerinti használatára /Az 
Egyedi Kártyaszerződés megkötésére a MOL Nyrt. és a KEF 
között létrejött KM01UKAR20 keretmegállapodás 6. sz. 
mellékleteként (a MOL-nál INDC/BP/GC/102/20 számon 
nyilvántartott csoportos szerződés) alapján került sor és 
kizárólag azzal együtt érvényes. ESZ/24-18/2022. szám alatt az 
ESZ Zrt. (vevő) hitelkerete módosításra került br. 1.500.000,-Ft 
összegre.

MOL Nyrt. és a KEF között 
létrejött KM01UKAR20 
keretmegállapodás szerinti 
keretösszeg, a keretmegállapodás 
terhére az ESZ Zrt. (vevő) által 
2022. december 31-ig lehívott 
összeg: 5.699.260,-Ft + Áfa

Határozott, 2021. szeptember 27. 
napjától, a KM01UKAR20 azonosító 
számú Keretmegállapodás hatályáig, azaz 
legfeljebbb 2023. december 31-ig, 
(amennyiben a Keretmegállapodás 12 
hónappal meghosszabbításra kerül, abban 
az esetben 2024. december 31.-ig), 
amennyiben a keretmennyiség nem merül 
ki.

ESZ/332-1/2021.; 
ESZ/24-18/2022.

Hatályban 
van

35. ADDO SAFETY Kft. 
Adásvételi keretszerződés - részben emblémázott termékek 
adásvételére és leszállítására.

Nettó 5.000.000,- Ft + Áfa 
keretösszeg

2021. október 20. napjától számított 1 év, 
amennyiben a keretszerződésben 
meghatározott keretösszeg ezt 
megelőzően kimerül, abban az esetben a 
keretösszeg kimerülésének napjáig.

ESZ/347-1/2021. Megszűnt

36.
CAROLINA Ingatlanforgalmazó és 
Ingatlanfejlesztő Alap (képviseli: CARION 
Befektetési Alapkezelő Zrt.)

Vállalkozási szerződés - logisztikai központ informatikai 
hálózatának bővítési kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában 
(2021.10.25.).

 nettó 53.986.000,- Ft + Áfa 
Határozott: 2021. október 25. napjától a 
megrendelés teljesítéséig (várhatóan 
2021. december 30. napjáig).

ESZ/356-1/2021. Megszűnt

37. VI-TAP TRANSZ Kft.

Fuvarozási szerződés - küldemények továbbításával, 
fuvarozásával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában 
(2021.11.22.), amely szerződés 2022. augusztus 30. napján 
ESZ/43-15/2022. szám alatt módosításra került.

Keretösszeg: nettó 10.000.000,-Ft 
+ Áfa

Határozott: 2021. november 22. napjától 
2022. december 31. napjáig.

ESZ/372-1/2021.; 
ESZ/43-15/2022.

Megszűnt

38. CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyeleti Kft.
Vállalkozási szerződés -  kamerarendszer kivitelezésére, illetve 
helpdesk szolgáltatások teljesítése tárgyában. (2021.11.24.).

Nettó 16.427.528,-Ft + Áfa

Határozott: 2021. november 24. napjától 
kezdődően, a Szerződés szerinti 
kivitelezési feladatok lezárását, azaz a 
teljesítésigazolás kiállítását követő 
határozott egy éves időtartam.

ESZ/370-1/2021. Megszűnt

39. DOKTOR SZÓ Kft.
Megbízási keretszerződés - "Tanácsadási, illetve fejlesztési 
szolgáltatás igénybe vétele" (CPV kód: 79400000-8)  tárgyában 
(2022.04.01.).

Nettó 14.500.000,-Ft + Áfa
Határozott: 2022. április 1. napjától a 
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 
2023. március 31. napjáig.

ESZ/54-4/2022. Megszűnt

40. Országos Kórházi Főigazgatóság
Albérleti szerződés - A 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. 
szám alatti ingatlan 1. emeletének bérlete tárgyában 
(2022.04.04.).

Bérlet díj: 11,75,-EUR/m2/hó + 
Áfa (506,567 m2);
Gépkocsi beálló bélet: 90,-
EUR/beálló/hó + Áfa (2db);
üzemeltetési ktg előleg: 1.400,-
HUF/m2/hó + Áfa

Határozatlan 2021.01.01-től, de legfeljebb 
a BOCCA Irodaház Kft. és az OKFŐ 
között fennálló bérlet fennálltáig terjedő 
időtartam.

ESZ/142-1/2022.
Hatályban 

van

41. DOKTOR SZÓ Kft.
Megbízási keretszerződés - "Általános vezetői tanácsadó 
szolgáltatások" (CPV: 79411000-8) tárgyában. Nettó 14.500.000,-Ft + Áfa

Határozott: 2022. július 1. napjától a 
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 
2023. június 30. napjáig.

ESZ/54-12/2022. 
Hatályban 

van

42. 
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Szolgáltatási keretszerződés - takarítási, valamint a kártevőirtási 
feladatok igénybevétele tárgyában.

Nettó 18.951.464,-Ft + Áfa

Határozott: 2022. szeptember 22. napjától 
2022. december 31. napjáig, de legkésőbb 
a nettó 18.951.464,-Ft+ Áfa keretösszeg 
kimerüléséig.

ESZ/221-1/2022. Megszűnt

43. VI-TAP TRANSZ Kft.

Fuvarozási Keretszerződés, amely alapján a Fuvarozó (VI-TAP 
TRANSZ Kft.) vállalja, hogy a Megbízó megbízása alapján a 
Megrendelésekben meghatározott küldemények továbbításával 
kapcsolatos valamennyi felatot ellátja.

Nettó 14.500.000,-Ft + Áfa

Határozott: 2022. november 23. napjától 
2023. december 31. napjáig, de legkésőbb 
a nettó 14.500.000,-Ft + Áfa keretösszeg 
kimerüléséig.

ESZ/43-24/2022. 
Hatályban 

van

44. 
Garzon Bútor Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Vállalkozási szerződés a 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. 
szám alatti épület bútorzatának kivitelezése, azok határidőre 
történő legyártása, a tejesítési helyre történő leszállítása, 
helyszíni elhelyezése, valamint a bútorok összeszerelése 
vonatkozásában.

Nettó 59.434.326,-Ft + Áfa + 2% 
közbeszerzési díj

Határozott: 2022. december 16. napjától 
2023. február 28. napjáig.

ESZ/261-7/2022.
Hatályban 

van

3. oldal


