Közzététel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
III. Gazdálkodási adatok
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő
felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
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Szerződés megnevezése
(típusa)

Szerződés tárgya

A szerződést kötő felek neve

A szerződés értéke
(Nettó Ft.)

Határozott időre kötött
szerződés esetében annak
időtartama

Bérleti Szerződés

Helyiségcsoport bérlete

Budapest Főváros
Önkormányzata

14.323.000

2016. április 30.
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Szállítási szerződés

Személygépjármű beszerzése és
bérlése

Hilcz és Fia Kft.

7.080.000
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Adásvételi szerződés

Számítástechnikai eszközök
beszerzése

3D Hardver Kft.

10.327.240

A szerződés a Felek általi
kölcsönös teljesítések
megtörténtéig tartó határozott
időtartamra jött létre. A szállítási
határidő: 10 munkanap
A szerződés a felek
kötelezettségeinek kölcsönös
teljesítéséig tart.
Teljesítési határidő:
Eszközök szállítása és üzembe
helyezése: 2016. május 02.

Szerződés megnevezése
(típusa)

Szerződés tárgya

Multifunkciós fénymásoló
eszközök szállítása és teljes körű
üzemeltetése
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Szolgáltatási szerződés
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Szállítási szerződés

6

Egyedi előfizetői szerződés
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Adásvételi szerződés

Irodabútor beszerzése

8.

Bérleti szerződés

Irodahelyiség-bérlet

9.

Adásvételi, szolgáltatási
keretszerződés

Személygépjármű beszerzése és
bérlése 2.
A Fővárosi Közbeszerzési Kft.
részére vezetékes
telefonszolgáltatás beszerzése és
kapcsolódó feladatok elvégzése

Iktató szoftver leszállítása és
bevezetése

A szerződést kötő felek neve

A szerződés értéke
(Nettó Ft.)

Határozott időre kötött
szerződés esetében annak
időtartama

A szerződés a felek
Az eszközök ára:
kötelezettségeinek kölcsönös
5.943.000, az üzemeltetés
teljesítéséig tart.
Colorspectrum Kereskedelmi
pontos ellenszolgáltatási
Teljesítési határidő:
Termelő és Szolgáltató Kft. értéke előre nem állapítható
Eszközök szállítása és üzembe
meg, mivel a használat
helyezése: 2016. május 04.
mértékétől függ
Üzemeltetés: 36 hónap
A szerződés felmondásra
WOLF AUTÓ Kft.
került
A pontos ellenszolgáltatási
érték előre nem állapítható
ACE TELEKOM Kft.
24 hónap
meg, mivel a használat
mértékétől függ
SOL-HOME Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
17.772.000
2016. szeptember 30.
Társaság
HGA Andrássy 11-12.
Ingatlanhasznosító Bt.

DMS One Szolgáltató és
Tanácsadó Zrt.

13,95 EUR / m2

5 éves határozott időtartamra

5.305.000

A szerződés a Felek általi
kölcsönös teljesítések
megtörténtéig tartó határozott
időtartamra jött létre.
Vállalkozónak feladatait
folyamatosan, a keretszerződés
hatálybalépésének időpontjától
egy évig kell ellátnia
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Szállítási szerződés

Személygépjármű beszerzése

11.

Adásvételi szerződés

Számítástechnikai eszközök
beszerzése II. ütem

A szerződés a Felek általi
kölcsönös teljesítések
WOLF AUTÓ Kft.
7.105.200
megtörténtéig tartó határozott
időtartamra jött létre.
A szerződés a Felek általi
kölcsönös teljesítések
ALOHA Informatikai
A szerződés keretösszege: megtörténtéig tartó határozott
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7.498.870
időtartamra jött létre. Határozott
időre, 2016. december 31.
napjáig kötött szerződés.

