
Eljárás megnevezése Nyertes 

ajánlattevő 

Szerződése

s ár nettó 

Szerződésköté

s időpontja 

Szerződé

s 

módosítá

s dátuma 

Szerződés típusa  Szerződés 

időtartama  

Szerződésmódosítás

i indoka 

„Termelésmenedzsmen

t tevékenység 

feladatainak 

ellátására, a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére” 

HESS & 

PARTNERS Kft.  

72 000 000 

Ft 

2019. február 

6. 

- Megbízási Felek a 

megbízási díj 

mértékét havi 

6.000.000,- Ft + 

ÁFA, azaz 

Hatmillió forint 

+ ÁFA 

összegben 

állapítják meg, 

mely magában 

foglalja a 

megbízás 

teljesítése 

kapcsán 

felmerülő 

költségeket is. 

Felek a 2. 1. 

pontban foglalt 

„termelés 

jelenlegi 

állapotának 

feltérképezése” 

egyszeri feladat 

megbízási 

díjának mértékét 

3.000.000,- Ft + 

ÁFA összegben 

állapítják meg. 

Megbízottat 

ezen megbízási 

díjon felül 

további díjazás 

semmilyen 

jogcímen nem 

- 



illeti meg. - 1 

éves időtartam 

„Foglalkozás-

egészségügyi 

szolgáltatás biztosítása 

a FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére”  

SWISS Medical 

Services Kft. 

 becsült 

érték: 

35.080.000  

2019. április 

23. ? 

2019. 

december 

04. 

Megbízási 2019. április 23-

tól 1 éves 

határozott 

időtartam. 

Heti minimális 

rendelés idő 

növekedése a 

székhelyen 

„Munkaügyi és 

bérköltségelemző 

szoftver beszerzése” 

Crosssec 

Solutions Kft.  

19 500 000 

Ft 

2019. április 

26. 

- SZOFTVERSZOLGÁLTATÁS

I SZERZŐDÉS 

határozatlan 

időtartam   

- 



„Automatikus 

közüzemi számla 

letöltő és nyilvántartó 

alkalmazás beszerzése” 

Govern-Smart 

Tanácsadó Kft 

11 944 000 

Ft 

2019. május 

24. 

- Szolgáltatási szerződés határozatlan 

időtartam 

- 

„Élőerős őrzési és 

vagyonvédelmi 

feladatok ellátása” 

 

SECURIMASTE

R Tanácsadó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

És  Biztonsági-

Szolgálat Kft. 

Közös 

Ajánlattevők 

68 000 046 

Ft 

2019. április 

25. 

- Vállalkozási 12 hónapos 

időtartam 

- 

„Belsőépítészeti 

tervezési feladatok 

ellátása FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére” 

Qoob Kft. 14.500.000 

Ft 

2019. június 14 2019. 

augusztus 

30. 

Vállalkozási A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépésétő

l számított 45 

nap. 

- 

„Vállalkozási 

keretszerződés 

keretében a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. által használt 

ingatlanok 

biztonságtechnikai 

rendszereinek 

tervezése, telepítése, 

Securimaster 

Protect Plusz Kft.  

98.000.000 

Ft 

2019. július 24. - Vállalkozási meghatározott 

keretösszeg 

kimerüléséig 

- 



karbantartása és 

javítása”(2) 

„Új központi irodatér 

kialakítása” tárgyú 

építési beruházás 

kivitelezési 

feladatainak ellátása” 

PD-STEEL 

Hungary Kft. 

297.260.95

9 Ft 

2019. 

szeptember 19. 

- Vállalkozási Az Építési 

munkaterület 

átadásának 

időpontja: a 

szerződés 

hatályba lépését 

követő 10 napon 

belül. Az Építési 

napló 

megnyitása a 

munkaterület 

átadásakor 

történik.  

A szerződés 

tárgyát képező 

munka teljesítési 

határideje: 2019. 

december 31. 

- 

„Új központi irodatér 

kialakítása” tárgyban 

megvalósuló építési 

beruházás Műszaki 

ellenőri feladatainak 

ellátása (2) 

Márkus Mérnöki 

Iroda Kft. 

5.950.000 

Ft  

2019. október 

17. 

- Vállalkozási   - 



„Adásvételi 

keretszerződés 

keretében Varrógépek 

beszerzése a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére” 

Stolcz és 

Krisztián Kft. 

32.800.000 

Ft 

2019. 

november 14. 

- Adásvételi Az Ajánlati 

Felhívás szerinti 

valamennyi 

varrógép 

megvásárlásáig, 

vagy a 

szerződéses 

keretösszeg 

kimerüléséig, de 

legkésőbb 2019. 

december 31. 

napjáig tart 

Felek között.    

- 

„Vállalkozási 

keretszerződés 

keretében a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. által használt 

ingatlanok területén 

üzemelő erősáramú 

hálózatok 

felülvizsgálata, 

karbantartása, 

esetleges átalakítása és 

24 órás hibajavító 

szolgálata” 

T-Sec Hungary 

Kft 

keretösszeg 

nettó 

120.000.00

0 Ft  

2019. 

december 20 

- Vállalkozási meghatározott 

keretösszeg 

kimerüléséig 

- 

 

 

 

 

 

 



Eljárás megnevezése Nyertes 

ajánlattevő  

Szerződéses 

ár 

Szerződésköté

s időpontja 

Szerződésmódosítá

s dátuma 

Szerződés 

típusa  

Szerződés 

időtartama  

Szerződésmódosítási 

indoka 

„Technológiai 

tanácsadás a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére” 

Hess & Partners 

Kft.  

2.000.000,- Ft 

+ ÁFA/hó 

2020. január 

10. 

- Megbízási A szerződés 

időtartama: a 

szerződés 

hatálybalépésétől 

számított 24 

hónapos 

időtartam. 

- 

„Termelésmenedzsment

, valamint 

kereskedelmi-operatív 

tevékenységek ellátása a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére” 

Hess & Partners 

Kft.  

4.000.000,- Ft 

+ ÁFA/hó 

2020. január 

10. 

- Megbízási A szerződés 

időtartama: a 

szerződés 

hatálybalépésétől 

számított 24 

hónapos 

időtartam. 

- 

„Komló, Gorkij utca 2. 

szám alatt található 

varrodaépület 

tetőszerkezet 

beázásának 

megszüntetése” 

Invictus Bau Kft.  30.633.895,- Ft 

+ ÁFA 

2020. március 

12. 

2020. július 20. Vállalkozás

i 

legkésőbb a 

munkaterület 

átadástól számított 

180 naptári napon 

belül 

műszaki tartalom 

változása miatt, 

beruházás értéke 

növekedett:9.839.770,

- Ft + ÁFA 

„Foglalkozás-

egészségügyi 

szolgáltatás biztosítása 

a FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére”  

Swiss Medical 

Services Kft.  

87 525 340 Ft 2020. május 8. - Megbízási 2 éves időtartam - 

„Stratégiai 

kommunikációs 

tevékenységhez 

kapcsolódó tanácsadói, 

szakértői feladat 

ellátása a FŐKEFE 

pm018 Kft.  500.000,- Ft + 

ÁFA/hónap 

2020. május 21. - Megbízási 2020. december 

31-ig  

- 



Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére.”  

„Adásvételi 

keretszerződés 

keretében eszközök 

beszerzése a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére”  

Tripla Trade Kft.  30.000.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. május 6. - Adásvételi szerződéses 

keretösszeg 

kimerüléséig, de 

legkésőbb 2021. 

május 8. napjáig 

tart Felek között.    

- 

„Vállalkozási 

keretszerződés 

keretében a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. által használt 

ingatlanok 

biztonságtechnikai 

rendszereinek tervezése, 

telepítése, 

karbantartása és 

javítása” 

SECURIMASTE

R Tanácsadó, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  

98.000.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. 

augusztus 17. 

2021. augusztus 13. Vállalkozás

i 

12 hónapos 

időtartam vagy a 

keretösszeg 

kimerüléséig, 

mely 12 hónappal 

meghosszíbbathat

ó 

a keretösszeg nem 

merült ki, így 12 

hónappal vagy annak 

kimerüléséig 

meghosszabbítva 

„A FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 9700 Szombathely, 

Rumi út 142. szám alatti 

fióktelep belső 

úthálózatának 

burkolatfelújítása” 

Dream-Road Bau 

Kft.  

64.973.200,- Ft 

+ ÁFA 

2020. július 22. - Vállalkozás

i 

90 naptári nap - 



„Megbízási 

keretszerződés 

keretében a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. által használt 

ingatlanok élőerős 

őrzési és 

vagyonvédelmi, továbbá 

portaszolgálati 

feladatainak ellátása” 

SECURIMASTE

R Tanácsadó, Ker. 

és Szolg. Kft.  

68.000.000,- Ft 

+ ÁFA + 

30.000.000,- Ft 

opciós rész 

2020. 

augusztus 10. 

2021. július 29. Megbízási 12 hónapos 

időtartam vagy a 

keretösszeg 

kimerüléséig, 

mely 12 hónappal 

meghosszíbbathat

ó 

további 12 hónappal 

meghosszabbítják és 

Megbízó egyidejűleg 

lehívja a 30.000.000,- 

Ft opcionális 

keretösszeget is azzal, 

hogy a szerződés 

2022. augusztus 10 

napján, illetve a 

további 30.000.000,-Ft 

keretösszeg 

kimerülése esetén ezt 

megelőzően, a 

keretösszeg 

kimerülése napjával  

megszűnik. 

„Új központi irodatér 

kialakítása a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. székhelyének első 

emeletén” tárgyú 

építési beruházás 

kivitelezési 

feladatainak ellátása 

Big High 

Restoring Kft.  

354.289.486,- 

Ft + ÁFA 

2020. július 29.  2020. szeptember 

17. 

Vállalkozás

i 

2020. december 

31-ig  

műszaki tartalom 

változása miatt, 

beruházás értéke 

növekedett 

:62.027.916,- Ft + 

ÁFA 

„Tűzvédelmi 

szolgáltatás biztosítása 

a FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére” 

FEX System’s 

Kft.  

határozatlan 

idejű, nem 

került 

meghatározásr

a keret 

2020. július 31. - Megbízási határozatlan 

időtartamú 

- 

„Új központi irodatér 

kialakítása a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. székhelyének első 

emeletén” tárgyban 

megvalósuló építési 

beruházás Műszaki 

ellenőri feladatainak 

ellátása” 

Márkus Mérnöki 

Iroda Kft.  

6.400.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. július 28. - Megbízási nincs teljesítési 

határidő a 

szerződésben 

feltüntetve 

- 



„Megbízási 

keretszerződés alapján 

jogi tevékenység 

ellátása a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére” 

Dr. Boros Árpád 

András Ügyvédi 

Iroda  

250.000,- 

Ft+ÁFA/hónap 

25.000,- 

Ft+ÁFA/óra 

2020. 

augusztus 3. 

- Megbízási határozatlan 

időtartamú 

- 

„A FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 3400 Mezőkövesd, 

Lövői út 33. szám alatti 

fióktelepének átalakítási 

munkálatai” 

PalazzArt Kft.  30.144.400,- 

Ft+ÁFA 

2020. 

augusztus 28. 

- Vállalkozás

i 

Az építési 

munkaterület 

átadásának 

időpontja: a 

szerződés hatályba 

lépését követő 10 

napon belül.  

A szerződés 

tárgyát képező 

munka teljesítési 

határideje a 

munkaterület 

átadásától 

számított: 45 nap. 

- 

Veszélyes anyagok 

tárolásához szükséges 

eszközök beszerzése a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 

Kaiser+Kraft Kft.  6.779.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. 

november 30. 

- Adásvételi A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépésétől 

számított 40 nap. 

- 

„A FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. székhelyén 

átalakításra kerülő 

szerverszoba 

költöztetése, valamint a 

2. emeleti szint hálózat 

ellenőrzése” 

TIGRA Kft.  9.824.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020.12.14 - Vállalkozás

i 

szerződéskötéstől 

számított 10 nap 

- 



„IT adatközpont 

kialakítása a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. székhelyén" 

TIGRA Kft.  62.500.000,- Ft 

+ ÁFA 

2021. január 

11. 

- Vállalkozás

i 

A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépésétől 

számított 40 nap. 

- 

„A FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. szombathelyi 

fióktelepén központi IT 

infrastruktúra hálózat 

kiépítése és 

kiegészítése” 

Proton Group Kft.  14.373.490,- Ft 

+ ÁFA 

2021. január 

15. 

2021. január 21. Vállalkozás

i 

hatálybalépésétől 

számított 10 nap 

Megrendelő részéről 

felmerült pótmunka 

elvégzése érdekében 

módosítják, beruházás 

értéke 

növekedett:1.593.620,

- Ft + ÁFA 

Keretszerződés 

keretében információs- 

és dekorációs 

táblarendszer beszerzése 

a FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 

ODD-Mind Kft. 

  

5.000.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. 

november 9. 

- Vállalkozás

i 

Megrendelő 

írásbeli egyedi 

megrendelése 

alapján a 

megrendelésben 

megjelölt 

termékeket a 

megrendelés 

kézhezvételétől 

számított 

legfeljebb 15 

munkanapon belül 

köteles 

Megrendelőnek 

átadni 

- 

„A FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére automatikus 

zsebhegesztő gép 

beszerzése gép 

beszerzése” 

Hungarian 

Solution Provider 

Kft.  

51.517.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. december 

16. 

- Adásvételi A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépésétől 

számított 6 hónap 

- 



„A FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére hőalagutas 

zsugorfóliázó gép 

beszerzése” 

Hungarian 

Solution Provider 

Kft.  

13.940.000,- Ft 

+ ÁFA 

2020. december 

16. 

- Adásvételi A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépésétől 

számított 4 hónap 

- 

 

 

Eljárás megnevezése Nyertes 

ajánlattevő  

Szerződéses ár Szerződéskötés 

időpontja 

Szerződésmódo

sítás dátuma 

Szerződés 

típusa 

(Adásvételi, 

megbízási, 

vállalkozási, 

stb.) 

Szerződés 

időtartama 

(határozott, 

vagy pedig 

hány nap a 

teljesítés, 

vagy hány 

hónap,stb) 

Szerződésmódosítási 

indoka 

„A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 

szegecselő gépek 

beszerzése”  

PROSYSTEM 

PRINT Kft.  

26.562.000, - Ft 

+ ÁFA 

2021. január 29. 2021. május 26. Adásvételi a szerződés 

hatálybelépés

étől számított 

5 hónap 

Vevő jelezte Eladó felé, 

hogy a gépek leszállítása 

több fióktelepre 

szükséges (a ceglédi 

fióktelepre 1 db gép és a 

siófoki fióktelepre 2 db 

gép), valamint azt is, 

hogy ezen fióktelepein 

kivitelezések történnek a 

jövőben, így a gépek 

leszállítását követően a 

beüzemelés és a kezelő 

személyzet betanítása 

nem lehetséges, emiatt a 

szerződés módosítása 

vált indokolttá 



„Adásvételi keretszerződés 

keretében szabászati 

fogyóeszközök beszerzése a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére” 

Stolcz és 

Krisztián Kft.  

5.000.000,- Ft + 

ÁFA 

keretösszeg 

2021. február 

16. 

2021. 

szeptember 17. 

Adásvételi szerződéses 

keretösszeg 

kimerüléséig, 

de legkésőbb 

2022. február 

16. napjáig 

tart 

Felek megállapítják, 

hogy Vevő folyamatos 

megrendelései folytán a 

szerződéses keretösszeg 

hamarosan kimerül, 

azonban Eladó magas 

színvonalú 

szerződésszerű teljesítése 

miatt Felek a jogviszony 

megszűnése helyett 

annak további 

fenntartását kívánják, 

ezért közös 

megegyezéssel a 

keretösszeg emelése 

mellett döntenek. 

Keretösszeg növekedés 

10.000.000,- Ft + ÁFA 

„Vállalkozási 

keretszerződés keretében a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. által használt 

ingatlanok területén 

üzemelő erősáramú 

hálózatok felülvizsgálata, 

karbantartása, javítása, 

korszerűsítése, felújítása, 

szükség esetén esetleges 

átalakítása és bővítése, 

cseréje” 

WEBS Ipari 

Kft.  

90.000.000,- Ft + 

ÁFA 

keretösszeg 

2021. április 22. - Vállalkozási A Szerződés 

annak aláírása 

napján lép 

hatályba, és 

nettó 

90.000.000 

HUF 

keretösszeg 

kimerüléséig 

marad 

hatályban. 

- 

„A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. tiszanánai 

fióktelepére szélkenő gépek 

beszerzése" 

Hungarian 

Solution 

Provider Kft.  

6.600.000,- Ft + 

ÁFA 

2021. július 5. - Adásvételi A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépés

étől számított 

75 nap. 

- 



„A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 

tükörberagasztó gép 

beszerzése" 

Hungarian 

Solution 

Provider Kft.  

119.900.000,- Ft 

+ ÁFA 

2021. április 8. - Adásvételi szerződés 

hatálybelépés

étől számított 

7 hónap 

- 

„Új parkoló kiépítése a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. székhelyén” 

Big High 

Restoring Kft.  

48.009.089,- Ft + 

ÁFA 

2021. április 27. 2021. június 

25. 

2021. 

augusztus 16. 

Vállalkozási végteljesítés 

napjáig tartó 

határozott 

időre, de 

legkésőbb a 

jelen 

szerződés 

hatálybalépés

étől számított 

120 napig 

Műszaki tartalom 

változás miatt, beruházás 

értéke nőtt: két módosítás 

következtében:8.845.702,

- Ft + ÁFA 

4.440.438,- Ft + ÁFA 

Vállalkozási keretszerződés 

keretein belül 

érintésvédelmi 

felülvizsgálatok elvégzése a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 

Pécsi 

Vásárrendező 

Kkt.  

10.000.000,- Ft + 

ÁFA 

keretösszeg 

2021. október 

13. 

- Vállalkozási  10.000.000,-

Ft szerződéses 

keretösszeg 

kimerüléséig, 

de legkésőbb 

24 hónapig 

tart Felek 

között.  

 

A 

megrendeléstő

l számított 30 

naptári napon 

belül 

teljesítendő a 

tevékenység, 

a 

felülvizsgálat

okról készült 

jegyzőkönyve

k átadásával.   

- 



„Adásvételi keretszerződés 

keretében eszközök 

beszerzése a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

részére”  

Tripla Trade 

Kereskedelmi 

Kft.  

13.000.000,- Ft + 

ÁFA 

keretösszeg 

2021. május 10.  2021. 

augusztus 2. 

Adásvételi szerződéses 

keretösszeg 

kimerüléséig, 

de legkésőbb 

2022. május 

10. napjáig    

Vevő megállapította, 

hogy a szerződés 

hatálybalépése óta Eladó 

részére megküldött 

egyedi megrendelések 

összege és a várható 

beruházásokhoz 

kapcsolódó, nagy 

összegű 

eszközbeszerzések 

összege kimeríti a 

13.000.000,- Ft + ÁFA 

keretösszeget. Felek 

rögzítik, hogy a 

keretösszeget 

10.000.000,- Ft + ÁFA 

összeggel megnövelik 

„A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. körmendi 

fióktelepén kivitelezési 

munkák elvégzése” 

Rábaparti 

Építőipari 

Kft.  

8.341.720,- Ft + 

ÁFA 

2021. július 2. 2021. 

november 24. 

Vállalkozási Mindkét fél 

általi 

aláírásának 

napján lép 

hatályba és a 

szerződésszer

ű teljesítésig 

marad 

hatályban, de 

legkésőbb a 

szerződés 

hatálybalépés

étől számított 

150 napig. 

Műszaki tartalom 

változás miatt a 

beruházás értéke 

változik: 2.618.620,- Ft + 

ÁFA összeggel 

csökkentik jelen 

szerződés 2. pontjában 

foglaltak okán, mely így 

5.723.100,- Ft + ÁFA 

összegre módosul 



„Új gyártóüzem kiépítése a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. siófoki 

fióktelepén” 

Nagy-Invest 

Group Kft.  

115.375.546,- Ft 

+ ÁFA 

2021. június 15. 2021. július 26. 

2021. 

szeptember 8. 

Vállalkozási a végteljesítés 

napjáig tartó 

határozott 

időre, de 

legkésőbb 

2021. 

augusztus 31. 

napjáig 

1. sz. módosítás: 

Megrendelő 2021. július 

23-án tájékoztatta 

Vállalkozó képviselőjét, 

hogy a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. siófoki fióktelepének 

tulajdonosa a jelen 

kivitelezés műszaki 

tartalmában foglalt 

hálózati rendszer 

kiépítését saját 

hatáskörben kívánja 

megvalósítani saját 

forrása terhére.                                  

2.sz. módosítás: 

megkötött vállalkozási 

szerződést a műszaki 

tartalom növekedése 

miatt az alábbiak szerint 

módosítják 1) 

7.056.210,- Ft-tal 

csökkent 

2) 2.450.096,- Ft 

A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

székesfehérvári fióktelepén 

kivitelezési munkák 

elvégzése 

Nagy-Invest 

Group Kft.  

7.887.687,- Ft + 

ÁFA 

2021. július 26. - Vállalkozási mindkét fél 

általi 

aláírásának 

napján lép 

hatályba és a 

szerződésszer

ű teljesítésig 

marad 

hatályban, de 

legkésőbb 

2021. 

augusztus 24. 

napjáig 

- 



„A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 12 

tonnás tehergépkocsi 

beszerzése”  

MAN Kamion 

és Busz 

Kereskedelmi 

Kft.  

32.375.000,- Ft + 

ÁFA 

2021. december 

1. 

- Adásvételi Eladó 

legkésőbb 

2022. július 

30. napjáig 

köteles 

valamennyi, a 

jelen 

szerződésben, 

vállalt 

kötelezettségé

t teljesíteni, 

de ide nem 

értve a 

jótállási 

kötelezettségé

t. 

- 

Adásvételi keretszerződés 

keretében védőeszközök 

beszerzése a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

részére 

A és K 

Biztonságtech

nika Kft.  

8.800.000,- Ft + 

ÁFA 

keretösszeg 

2021. augusztus 

9. 

- Adásvételi Szerződéses 

keretösszeg 

kimerüléséig, 

de legkésőbb 

2022. 

augusztus 9. 

napjáig tart 

Felek között 

- 

Gépek átszállítása a 

FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. siófoki és 

ceglédi fióktelepei közöt 

S és K Bt.  8.700.000,- Ft + 

ÁFA 

2021. augusztus 

11. 

- Vállalkozási mindkét fél 

általi 

aláírásának 

napján lép 

hatályba és a 

szerződésszer

ű teljesítésig 

marad 

hatályban, de 

legkésőbb 

2021. 

szeptember 6. 

napjáig 

- 



A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. ceglédi 

fióktelepén villamossági 

munkák elvégzése 

Bau-Trans 

2000 Kft.  

11.571.257,- Ft + 

ÁFA 

2021. 

szeptember 7. 

2021. 

szeptember 14. 

Vállalkozási A 

munkaterület 

átadásának 

időpontja: a 

szerződés 

hatályba 

lépését követő 

5 napon belül.  

A szerződés 

tárgyát 

képező munka 

teljesítési 

határideje a 

szerződés 

hatálybalépés

étől számított: 

21 nap. 

Műszaki tartalom 

változás miatt beruházás 

értéke növekedett 

:1.152.820,- Ft + ÁFA  

A FŐKEFE Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére 

használt multifunkciós 

eszközök beszerzése 

Bravogroup 

Rendszerház 

Kft.  

16.900.000,- Ft + 

ÁFA 

2021. október 

13. 

- Adásvételi A teljesítési 

határidő a 

szerződés 

hatálybelépés

étől számított 

50 nap. Ez a 

határidő az 

összes előírt 

tevékenység 

szerződésszer

ű befejezését 

jelenti. 

- 

Megbízási keretszerződés 

keretében a FŐKEFE 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

által használt ingatlanok 

élőerős őrzési és 

vagyonvédelmi feladatainak 

ellátása 

SECURIMAS

TER Kft.                 

68.000.000,- Ft + 

ÁFA 

+ 30.000.000,- Ft 

+ ÁFA opciós  

rész 

2021. december 

6. 

- Megbízási keretösszeg 

kimerüléséig, 

vagy 12 

hónapig tart 

Felek között 

- 

 


