Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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 adatai

Szerződő fél (szerződést kötő másik fél)

Audit Network Hungary Kft.

Auri Consulting Tanácsadó Kft.

Szerződés típusa

Megbízási szerződés

Vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya

2016.12.31., 2017.12.31., 2018.12.31., 2019.12.31. napjával végződő üzleti évekre
vonatkozó éves beszámoló könyvvizsgálata és könyvvizsgálói jelentés elllátása

Iktatási rendszer kiépítése, telepítése, valamint iktatás üzemeltetési és támogatási
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása

Szerződés lejárata

2019. éves beszámoló
elfogadásáig, legkésőbb
2020.05.31.

Szerződés időtartama

Szerződés értéke (nettó)

Bevétel/kiadás

Adatok változásai

2017.04.10.-2019. éves
beszámoló elfogadásáig,
legkésőbb 2020.05.31.

2016-os évre 450.000,- Ft +
ÁFA
4.000.000-,Ft+ÁFA/év
egyéb könyvvizsgálati
tanácsadás:40.000,- Ft +
ÁFA/óra
A szerződés alapján
elszámolható teljes összeg
nem érheti el a 15.000.000,Ft keretösszeget

kiadás

-----

720.000-,Ft+ÁFA (licence díj
két évre)
2.000.000-,Ft+ÁFA
(bevezetési projekt díja)
2019.05.31

kiadás
kiadás

2017.06.08.-2019.05.31.

----2.400.000-, Ft+ÁFA (kétévre
rendelkezésre állás)

kiadás

BIMsolution Építészeti és Tanácsadó Bt.

Tervezési szerződés

Kossuth tér 9. és Vértanuk tere 1. sz. épületeinek homlokzati és
tetőrekonstrukciójának előkészítése érdekében a szükséges építészettörténeti
kutatások elvégzése az épületek műszaki állapotának a vizsgálata, a felújításhoz
szükséges tervek elkészítése, engedélyek beszerzése

Dezső és Társa Ügyvédi Iroda CHSH

Megbízási szerződés

Beruházások előkészítése és megvalósítása, jogi tanácsadási feladatok folyamatos
és szakszerű ellátása

2019.12.31

2017.09.29.-2019.12.31.

9.000.000,- Ft+ÁFA
keretösszeg

kiadás

-----

ECO-TEC Műszaki Gazdasági Tanácsadó Kft.

Megbízási szerződés

Kossuth tér 9. és Vértanúk tere 1. sz. ingatlanok homlokzati és tetőrekonstrukciója
vonatkozásában a műszaki ellenőri és műszaki tanácsadási feladatok elvégzése

2018.12.31

2017.06.06.-2018.12.31.

14.500.000-,Ft+ÁFA
keretösszeg

kiadás

-----

határozatlan

2017.12.11-

5.000.000-,Ft+ÁFA
keretösszeg

kiadás

-----

határozatlan

2016.12.30.-

250.000-, Ft+ÁFA/hó

kiadás

-----

2018.12.31

2017.06.16.-2018.12.31.

10.000.000-, Ft+ÁFA)

kiadás

-----

határozatlan

2017.02.01.-

14.500.000-,Ft+ÁFA
keretösszeg

kiadás

-----

Az építmények kivitelezése
befejezéséig

2018.03.23. -

1.180.000.000,- Ft + ÁFA

kiadás

-----

ELOK Oktatási és Szolgáltató Bt.

FAIR-TEAM 2004. Ügyviteli és Gazdasági
Szolgáltató Kft.

Megbízási keretszerződés Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok teljes körű ellátása

Szolgáltatási szerződés

Számviteli szolgáltatások folyamatos nyújtása

Fiák és Társai Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

Beruházások előkészítése, megvalósítása, jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása

Gyulai Zsuzsanna egyéni vállalkozó

Megbízási szerződés

Kommunikációs tanácsadási szolgáltatások folyamatos ellátása

Megbízási szerződés

Budapest, V. kerület, Alkotmány utca 2. és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület,
továbbá Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület
rekonstrukciójával, valamint Budapest, V. kerület, Alkotmány utca alatti mélygarázs
megvalósításával kapcsolatos beruházás komplex beruházás-lebonyolítói és
műszaki ellenőri feladatainak ellátása

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

2018.12.31

2017.06.30.-2018.12.31.

18.300.000,Ft+ÁFA

kiadás

-----

KELEVILL-FZ Tervező és tanácsadó Kft.

Megbízási szerződés

Kormányhatározatban megjelölt épületekről villamosrendszerrel kapcsolatos
tanácsadás

Laczkó Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

Beruházások előkészítése, megvalósítása, jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása

OPTIMATERV Tervező és Szaktanácsadó Kft.

Megbízási szerződés

Országgyűlés Hivatala; UVATERV Zrt.; Vadász és
Társa Kft. (Cedálás)

Tervezési szerződés
átruházása*

Kormányhatározatban megjelölt épületek gépészeti rendszerrel kapcsolatos
tanácsadása, javaslattételi feladatok ellátása
Kossuth Lajos tér 6-8. alatt álló épület átépítésének tervezése, tervezési feladatok
ellátása

határozatlan

2017.04.20.-

2018.12.31

2017.03.01.-2018.12.31.

határozatlan

2017.03.01.-

szerződésben rögzített
ütemezés szerint

cedált szerződéshez
igazodóan

2018.11.30

14.500.000-,Ft+ÁFA
keretösszeg
15.000.000-, Ft+ÁFA
keretösszeg
14.500.000-,Ft+ÁFA
keretösszeg

kiadás

-----

kiadás

-----

kiadás

-----

35.143.498-,Ft+ÁFA

kiadás

-----

cedált szerződéshez
igazodóan

10.670.000.000-,Ft+ÁFA;

kiadás

Országgyűlés Hivatala; Market Építő Zrt.

Fővállalkozási szerződés
Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. sz. alatti ingatlanon kialakításra kerülő
átruházása (2. számú
Országgyűlés új irodaháza tárgyú beruházás megvalósítása
módosítás) cedálás*

Országgyűlés Hivatala; ECO-TEC MűszakiGazdasági Tanácsadó Kft.; TSPC Mérnökiroda
Kft.

Megbízási szerződés
átruházása (cedálása)*

Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. alatt álló épület kivitelezési feladatok
megvalósítása tárgyú beruházás komplex beruházás lebonyolítói és műszaki
ellenőri feladatainak ellátása

szerződésben rögzített
ütemezés szerint

cedált szerződéshez
igazodóan

139.270.023-,Ft+ÁFA

kiadás

-----

Országgyűlés Hivatala; BÁNÁTI + HARTVIG
Építész Iroda Kft.

Tervezési szerződés
átruházása (cedálás)*

Budapest, V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. sz. alatti épület külső állapotának
visszaállítása, felújítása, részleges átalakítása tárgyú beruházás megvalósításához
szükséges tervek, dokumentációk készítése, tervezői szolgáltatások végzése

szerződésben rögzített
ütemezés szerint

cedált szerződéshez
igazodóan

14.640.000-,Ft+ÁFA

kiadás

-----

Országgyűlés Hivatala; UVA-BER Katonai,
Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Megbízási szerződés
átruházása (cedálás)*

Budapest, V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. sz. alatti épület külső állapotának
visszaállítása, felújítása, részleges átalakítása tárgyú beruházás műszaki ellenőri
feladatainak ellátása

a szerződésben foglalt
feladatok teljesítéséig,
párhuzamban a kivitelezéssel

cedált szerződéshez
igazodóan

34.340.000-,Ft+ÁFA

kiadás

-----

szerződésben rögzített
ütemezés szerint

cedált szerződéshez
igazodóan

2.094.271.495-,Ft+ÁFA

kiadás

-----

2022.03.08

2018.03.08-2022.03.08

7.660.000-,Ft+ÁFA

kiadás

-----

Országgyűlés Hivatala; Magyar Építő Zrt.

PlanDoc Tanácsadó Kft.

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Vonalkód Rendszerház Rendszerfejlesztő,
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Fővállalkozási szerződés Budapest, V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. sz. alatti épület külső állapotának
átruházása (cedálás)* visszaállítása, felújítása, részleges átalakítására irányuló munkák megvalósítása
Vállalkozási szerződés

Tervezési szerződés

Vállalkozási szerződés

Elektronikus terv és műszaki dokumentum kezelésére alkalmas szoftver (licence)
szállítása, a kapcsolódó szoftverkövetés biztosítása, valamint támogatási (support)
tevékenység folyamatos ellátása

Mélygarázs Beruházás megvalósításához szükséges tervezési munkák ellátása,
tervezési feladatok elvégzése

Megrendelő működésével, megrendelő által ellátandó Kúria vagyonkezelési
projekttel, továbbá eseti igény szerint a Korm. Határozatban meghatározott
feladattűzés alapján a megrendelő által ellátandó egyéb további projektekkel
kapcsolatos leltározás és leltárkészítés, valamint tanácsadási és szakértői munka
ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása a jelen keretszerződés 2. sz.
mellékletében meghatározottak szerint
* ezen szerződések a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának
elkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társasság alapításáról szóló
1788/2016. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:208. §-a szerint hármldalú megállapodás keretében az
Országgyűlés Hivataláról a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. részére kerültek
átruházásra. A szerződés dátuma az átruházás dátumát, a szerződés értéke a
szerződés átruházáskori értékét mutatja.

Budapest, 2018. július 18.
Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.

2018.09.11 (ütemezési terv
szerint)

2018.03.21-2018.09.11
(ütemezési terv szerint)

290.000.000,-Ft+ÁFA

kiadás

2020.12.31

2017.12.04-2020.12.31

14.500.000-,Ft+Áfa
keretösszeg

kiadás

A szerződés módosítása révén a szerződés
értéke 13.900.000,- Ft + ÁFA összeggel nőtt,
a szerződés tartama 2019.01.15-re módosult.

A 2018.05.23. napján aláírt módosítás
alapján a tervező feladatát képezi a Vértanúk
tere hatástanulmány és közlekedési
koncepcióterv elkészítése is, amelyre
tekintettel a szerződés értéke 333.000.000,Ft + Áfa összegre emelkedett.

-----

