A VOLÁN BUSZPARK Kft. által 2019. október 1-jét követően kötött
nettó 5 millió forint feletti szerződések

A szerződés típusa

A szerződés időbeli hatálya/teljesítés
Szerződéskötés dátuma határideje/határozatlan idejű szerződés
ténye

Szerződésmódosítás
volt-e
igen/nem

Szerződésmódosítás által érintett
rendelkezések és a változások megadása
(pl. időbeli hatály, szerődéses érték, stb.)

szerződéskötéstől számított 120 nap

igen

opciós tételek esetében 2% árengedmény

szerződéskötéstől számított 120 nap

igen

opciós tételek esetében 2% árengedmény

2019.11.20

2019.11.20-2021.12.31

igen

szerződés tárgya, időbeli hatály

1.028.207.928

2019.11.20

2019.11.20-2021.12.31

igen

szerződés tárgya, időbeli hatály

36 db. Credo, 26 db. Mercedes, 17 db. MAN típusú autóbusz bérbeadása

821.898.240

2019.11.20

2019.11.20-2021.12.31

igen

szerződés tárgya, időbeli hatály

Bérleti szerződés (vagyoni értékű jog átadása)

2 db. Credo, 13 db. Mercedes, 82 db. MAN típusú autóbusz bérbeadása

1.222.810.704

2019.11.20

2019.11.20-2021.12.31

igen

szerződés tárgya, időbeli hatály

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés (szolgáltatás megrendelése)

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása

30.000.000

2018.12.04.
módosítás: 2019.11.29

2020.12.31., illetve a keretösszeg
kimerüléséig

igen

időbeli hatály

8.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Bérleti szerződés (vagyoni értékű jog átadása)

Saját tulajdonú, illetve lízingelt, használt buszok bérbeadása

7.918.860.503

2019.12.16

2020.01.01-2029.04.30

igen

szerződés tárgya, időbeli hatály

9.

Univerzál Beszerző Kft.

Együttműködési Keretmegállapodás (szolgáltatás
megrendelése)

Univerzál Beszerző Kft. által lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárások teljeskörű
lebonyolítása, cikktörzskarbantartás, szerződés monitoring és készlet kezelési
szolgáltatás

42.000.000

2019.08.12.
módosítás: 2020.01.01

2020.12.31

igen

időbeli hatály

10.

Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés (szolgáltatás megrendelése)

Peres képviselet és jogi tanácsadás nyújtása

10.000.000

2020.02.19

2020.12.31., illetve a keretösszeg
kimerüléséig

nem

-

11.

Inter Traction Elektrics Kft.

Adásvételi szerződés (árubeszerzés)

Új, 3 tengelyes csuklós autóbuszok beszerzése

6.252.893.580

2020.03.05

szerződéskötéstől számított 270 nap

igen

színmódosítás, teljesítési bankszámlaszám

12.

Budapest Lízing Zrt.

Pénügyi lízingszerződés (árubeszerzés)

M3/II. kat. autóbusz beszerzése

3.292.504.135

2020.04.07

szerződéskötéstól számított 108 hónap

igen

szerződés értéke

13.

MFB Zrt.

Hitelkeret szerződés (szolgáltatás megrendelése)

Hitelkeret rendelkezésre tartása

57.000.000.000

2020.06.22

2032.06.21

nem

-

14.

CIB Bank Zrt.

Hitelkeret szerződés (szolgáltatás megrendelése)

Hitelkeret rendelkezésre tartása

7.500.000.000

2020.06.22

2032.06.21

nem

-

15.

K&H Bank Zrt.

Hitelkeret szerződés (szolgáltatás megrendelése)

Hitelkeret rendelkezésre tartása

1.500.000.000

2020.06.22

2032.06.21

nem

-

16.

Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés (szolgáltatás megrendelése)

Peres, peren kívüli jogi képviselet és jogi tanácsadás nyújtása

50.000.000

2020.08.31

határozatlan, illetve a keretösszeg
kimerüléséig

nem

-

17.

MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft.

Adásvételi szerződés (árubeszerzés)

Új 3 tg. csuklós (M3/II. kat.) autóbuszok beszerzése

13.464.000.000

2020.12.07

szerződéskötéstól számított 365 nap

nem

-

Sorszám

Partner megnevezése

(árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés,
vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadása, koncesszióba adás)

A szerződés tárgya

A szerződés nettó értéke forintban

1.

KRAVTEX Kft.

Adásvételi szerződés (árubeszerzés)

Új, kéttengelyes, szóló alacsony belépésű autóbuszok beszerzése

11.105.420.000 + opció 1.039.417.400

2019.11.12

2.

KRAVTEX Kft.

Adásvételi szerződés (árubeszerzés)

Új, kéttengelyes, szóló normál padlós autóbuszok beszerzése

3.720.390.000 + opció 358.621.200

2019.11.12

3.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Bérleti szerződés (vagyoni értékű jog átadása)

179 db. Credo típusú autóbusz bérbeadása

1.354.788.312

4.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Bérleti szerződés (vagyoni értékű jog átadása)

45 db. Credo, 21 db. Mercedes Benz, 33 db. MAN típusú autóbusz bérbeadása

5.

VOLÁNBUSZ Zrt.

Bérleti szerződés (vagyoni értékű jog átadása)

6.

VOLÁNBUSZ Zrt.

7.

