Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2016.12.15.-2016.12.31. időszakra vonatkozóan
Szerződés tárgya

Teljesítés kezdődátuma

Teljesítés végdátuma

Megbízási szerződés

Mecseki Eszter

értékbecslése és szakvélemény készítése

2016.12.27

2017.01.20

1 500 000
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Megbízási szerződés

Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai
Nonprofit Kft.

Az 1303/2013/EU (KSK) rendelet alapján a „Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD)” eszköz hazai
szabályozási környezetének kialakításához kapcsolódóan írásban és szóban tanácsadói feladatok ellátása, amelynek
keretében Megbízott útmutatást ad, háttéranyagokat készít, valamint javaslatok fogalmaz meg és koncepciókat
dolgoz ki a a szerződés 1. számú mellékletében foglalt feladatleírás szerint, legfeljebb 100 szakértői nap
igénybevételével.

2016.12.29

2017.03.31

15 000 000
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Egyedi szolgáltatási
megállapodás

Forrás-SQL rendszer jogszabály- és szoftverkövetése, helyszíni támogatása, kiegészítő rendszerfejlesztése
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
szolgáltatások biztosítása a Miniszterelnökség XI. Fejezet (Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály), mint
Szolgáltató Zrt.
felhasználó javára.

2016.06.01

2017.05.31

15 097 242
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Egyedi szolgáltatási
megállapodás

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Forrás-SQL rendszer jogszabály- és szoftverkövetése, helyszíni támogatása, kiegészítő rendszerfejlesztése
szolgáltatások biztosítása a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya, mint felhasználó javára.

2016.06.01

2017.05.31

17 965 206
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Egyedi szolgáltatási
megállapodás

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Forrás-SQL rendszer jogszabály- és szoftverkövetése, helyszíni támogatása, kiegészítő rendszerfejlesztése
szolgáltatások biztosítása a Miniszterelnökség Intézmények Gazdálkodási Főosztálya, mint felhasználó javára.

2016.06.01

2017.05.31

42 190 408
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Együttműködési
megállapodás

Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai
Nonprofit Kft.

A Lechner Tudásközpont támogatja a Miniszterelnökséget a nagy jelentőségű beruházások és a folyamatban lévő,
kormányzati építésügyi közfeladatok hatékony ellátásában, ennek megfelelően együttműködnek.

2016.11.01

2017.05.31

55 118 110
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Megbízási keretszerződés

2016.12.30

2017.05.31

15 673 600
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Vállalkozási szerződés

2017.01.01

2017.12.31

1 654 800
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Adásvételi keretszerződés

A Miniszterelnökség munkatársai részére helyi utazásra jogosító 2017. évi Éves Budapest-bérlet megvásárlása.

2016.12.27

2017.12.31

124 016 250
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Egyedi szolgáltatási
megállapodás

Eszközök és szolgáltatások biztosítása, valamint informatikai eszközök munkaidőben történő használatának
támogatása, üzemeltetése és karbantartása a Miniszterelnökség által meghatározott ösztöndíjasok részére.

2016.12.29

2018.04.17

30 501 900

2014.11.01

2015.12.31

6 300 000

u.a.
u.a.

2016.12.31
2017.12.31

11 700 000
17 100 000

bérleti szerződés

2015.04.24

2015.12.31

960 000

u.a.
u.a.
Szóbeli, valamint írásbeli tanácsadást nyújtása, melynek keretében a Miniszterelnökség által meghatározott
témakörökben – így különösen Ukrajna és Kárpátalja vonatkozásában – elemzések, háttéranyagok készítése,
továbbá közreműködés egyes kiemelt jelentőséggel bíró stratégiai helyzetek megoldásában, stratégiai tervek
kidolgozásában.
u.a.
Szakmai tanácsadás és közreműködés a járási (kerületi) hivatalok, kormányablakok hatékonyságát növelő szakmai
javaslatok előkészítésében, valamint közreműködik az ezen szervekkel történő kapcsolattartásban.
u.a.
A Miniszterelnökség jogi képviseletének ellátása peres, nemperes, valamint közérdekű adat kiadása iránti
eljárásokban továbbá a jogi képviselethez kapcsolódóan jogi tanácsadás nyújtása, jogi konzultáció biztosítása,
szükség szerint jogi szakvélemény készítése.
ua.

u.a.
u.a.

2016.12.31
2017.12.31

2 400 000 + 360 000 kaució
3 840 000 + 360 000 kaució

2016.05.01

2016.12.31

800 000
1 200 000
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Szerződés típusa

Ellenérték a szerződés teljes
időtartamára (nettó, természetes
személyeknél bruttó)

Partner megnevezése

Ssz.

Kovács Balázs László Ügyvédi
Iroda
CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.
BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Megbízási szerződés
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1. számú módosítás
2. számú módosítás
Bérleti szerződés
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13.

1. számú módosítás
2. számú módosítás
Megbízási szerződés

Dr. Alvincz József

Dr. Nagy Enikő Eszter, Kis Miklós
Zsolt

Bíró Gyöngyi

1. számú módosítás
14.

Megbízási szerződés

Tóth Ferenc

1. számú módosítás
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Megbízási szerződés

Balsai Ügyvédi Iroda

1. számú módosítás
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Megbízási szerződés

Hajdu Ügyvédi Iroda

A független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók közbeszerzési oktatási tematikájának és tartalmának
kidolgozására irányuló tanácsadói feladatok ellátása, amelynek keretében útmutatás adása, háttéranyagok készítése,
valamint javaslatok megfogalmazása, és koncepciók kidolgozása a szerződés 1. számú mellékletében foglalt
feladatleírás szerint legfeljebb 992 szakértői óra igénybevételével .
A Miniszterelnökség igénye szerint pénzszállítás végzése.

A 2014-2020-as hazai társfinanszírozású Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó agrár-közgazdasági
szaktanácsadói feladatok ellátása
Felek közös megegyezéssel 2016. december 31. napjáig meghosszabbítják a szerződés időtartamát.
Felek közös megegyezéssel 2017. december 31. napjáig meghosszabbítják a szerződés időtartamát.

A Miniszterelnökség jogi képviseletének ellátása közigazgatási peres eljárásokban, továbbá a jogi képviselethez
kapcsolódóan jogi tanácsadás nyújtása, jogi konzultáció biztosítása, szükség szerint jogi szakvélemény készítése.

1. számú módosítás
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u.a.
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az
államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve
Megbízási keretszerződés
szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló
feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az
Megbízási keretszerződés 1. SBGK Ügyvédi Iroda és „Ész-Ker” államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve
sz. módosítása
szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló
Szolgáltató és Kereskedelmi
feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás - 1. sz. módosítása
Korlátolt Felelősségű Társaság
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség, illetőleg a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti, az
államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő közbeszerzési eljárások, illetve
szerződések felügyeletét ellátó szerv tevékenységét segítő, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló
feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadás- hatály meghosszabbítása

Megbízási keretszerződés
hatályának meghosszabbítása
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Adásvételi szerződés

Kalmár Tímea magánszemély
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Vállalkozási keretszerződés
I. sz. módosítás

NEW 4 Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (1026

5 db egyedi művészeti alkotás (festmény) tulajdonjogának megszerzése a magyar állam javára

„Rendezvényszervezés szolgáltatás II. beszerzése a Miniszterelnökség részére”
„Rendezvényszervezés szolgáltatás II. beszerzése a Miniszterelnökség részére”- 1. sz. módosítása

u.a.

2017.04.30

2016.01.01

2016.12.31

6 000 000

u.a.

2017.12.31

12 000 000

2016.06.01

2016.12.31

5 250 000

u.a.

2017.06.30

9 750 000

2016.07.01

2016.12.31

legfeljebb 4 989 600

u.a.

2017.05.31

2016.06.16

2016.12.31

2016.12.19

2016.12.31

u.a.
nettó 669.291.338,- Ft+ Áfa (mely
nettó 167.322.834,-Ft opciós
mennyiséget tartalmaz)

nettó 710.718.787,- Ft +Áfa (mely
nettó 167.322.834,- Ft opciós
mennyiséget tartalmaz)
2016.12.28

2017.03.31

2016.12.23

2017.01.31

1. részteljesítéséért 262.000.000,- Ft,
2. részteljesítéséért 20.000.000,- Ft.

2016.09.27
2016.12.30

2016.12.31
2017.05.31

nettó 17.500.000,-Ft + ÁFA
keretösszeg
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