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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15514004-2-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000 
Cégjegyzékszám l Törzsszám: 51406000 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc polgármester 
mint megbízó (továbbiakban Megbízó) 

másrészről 

Név: Éter-l. Mérnöki és Tanácsadó Kft. 
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-706114 
 Képviselő: Gyulai Miklós Norbert 
mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó), 

mint felek (továbbiakban, mint FeJek) között az alábbi feltételek szerint. 

l. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megbízó pályázni kíván az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretében meghirdetett KEO P-2012-5.5. Ol A Épületenergetikai fej lesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukciójú vissza nem térítendő tárnogatásra,
ezért megbízza Vállalkozót, Vállalkozó pedig elvállalja, hogy a Megbízó tulajdonát
képező az alábbi táblázatban feltüntetett ingatlanokkal kapcsolatos pályázatok
előkészítéseként az Energetikai Tanulmányokat elkészítse a Pályázati Felhívás C.3.1.
fejezet 10 alpontjában foglaltaknak megfelelően, valamint a teljes pályázati dokumentáció
összeállítása.

Épület megnevezése Természetbeni cím Hrsz. 

l. 
Dr. Mező Ferenc Altalános 1144 Budapest, Ond vezér park 5. 39221/36 

Iskola 
2. Csibe Bölcsőde 1143 Budapest, Utász u. 23. 32421/3 

3. Kincskereső Óvoda 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 31900/9 92. 

4. Örökzöld Ovoda 1142 Budapest, Ungvár u. 24/A. 29973/307 

5. Herminka Óvoda 114. Budapest, Erzsébet királyné útja 31616 
17. 

6. Herman Ottó Általános Iskola 1149 Budapest, Egressy út 69. 31896 



7. 
Hunyadi János Altalános 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. Iskola 

8. Móra Ferenc Altalános Iskola 1144 Budapest, Ujváros park 2. 

2. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

31905/13 

39470/74 

2.1. 7.500.000,- Ft + 2.025.000,- Ft Áfa (27 %), azaz hétmillió-ötszázezer forint + 
kettőrniHió-huszonötezer forint Áfa (huszonhét százalék), mindösszesen bruttó 
9.525.000,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázhuszonötezer forint. 

2.2. A vállalkozói díj tartalmazza a V állalkazónak a szerződésben foglaltak teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi felmerülő költségét, az semmilyen jogcímen nem emelhető. 
A vállalkozói díj tételezését és tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, 
rögzített díj. 

2.3. Megbízó kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll. 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

3 .l. V állalkazó a vállalkozói díj 2.1. pontban meghatározott összegéről szóló számla 
kibocsátására azt követően jogosult, hogy a pályázatokat benyújtható állapotban, a 
pályázati felhívásban foglalt mellékletekkel együtt Megbízó részére, a Pályázati 
Felhívásban meghatározott formában és további egy példányszámban átadja, és ezt 
Megbízó teljesítésigazolás kiadásával igazolja, amelynek aláírására a Polgármester 
jogosult. A számla fizetési határideje a teljesítéstől számított 30 naptári nap. 

3.2. Vállalkozó a vállalkozói díj 2.1. pontjában foglalt összegről szóló számla 
kibocsátására abban az esetben is jogosult, amennyiben a pályázat összeállításához 
Megrendelő által szolgáltatni köteles - jelen szerződés 5.1.1 és 5.1.2 pontjában 
foglalt - dokumentumok, adatok nem kerülnek vagy nem megfelelő határidőben 
kerülnek Vállalkozó részére átadásra, azaz Vállalkozó önhibáján kívül nem tudja a 
pályázat összeállításával kapcsolatos feladatát ellátni. Jelen pontban foglalt esetben a 
számla kiállításának napja, az a nap, amikor a KEOP - 2012 - 5.5.0/A kódszámú 
pályázat pályázati ablaka bezárásra kerül. 

3.3. A számlát a fejlécben található címre kell kiállítani és megküldeni, postai úton vagy 
személyesen a Megbízó részére. A postai úton benyújtott számla borítékján fel kell 
tüntetni a Megbízó által jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt kapcsolattattó 
személy nevét is. 

3.4. A Vállalkozó szabályszerűen benyújtott számláját Megbízó átutalással teljesíti a 
jelen szerződés fejlécében Íl1 számlaszámáról a szintén a jelen szerződés fejlécében 
lévő bankszámlaszámra. 



3.5. Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó változása esetén a 2. 
pontban az Áfa és bruttó értékek ennek megfelelőerr változnak. 

3.6. Megbízó a jogosan kiállított számlát - amennyiben az nem felel meg a 
jogszabályoknak, illetve a szerződésben meghatározott feltételeknek - a benyújtását 
követő 15 napon belül írásban kifogásolhatja. 

3.7. Megbízó késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk) 301/A. §(2) bekezdése szerinti késedelmi 
kamatot jogosult felszámítani. 

4. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS

4.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a megbízás megvalósítására irányuló 
együttműködésre és ana, hogy a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást 
megfelelő határidőben jogkövetkezmények terhével kölcsönösen írásban 
tájékoztatják. 

Kapcsolattartók 

Megbízó részéről: 
Név: Kálmán Katalin 
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Vállalkozó részéről: 
Név: Balázs András 

Auditálást végző személy neve: 
Név: Monori László 
Nyilvántartási szám: 01-7215 (Magyar Építész Kamara) 

4.2. A jelen szerződés módosítása csak a Felek írásbeli megállapadásba foglalt 
szerződésmódosítással lehetséges. A szerződésmódosítás - hacsak a Felek a 
módosításban kifejezetten eltérőerr nem állapodnak meg - a Felek kölcsönös 
aláírásával lép hatályba. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó írásbeli 
dokumentumot hatályba lépése után a Szerződéshez, annak elválaszthatatlan 
részeként csatolják. 
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4.3. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell 
erősíteni. A Felek a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhatnak, ha azt utólag 
írásba foglalták. 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Megbízó jogai és kötelezettségei 

5.1.1. A jelen szerződés l .  pontjában hivatkozott pályázati kiírás által megkívánt, a 
pályázat benyújtásához szükséges műszaki részek, műszaki dokumentációk, 
alakuló ülések jegyzőkönyvei, törzskönyvi kivonat, aláírási címpéldányok, 
egyszerűsített éves beszámolók, önerő igazolás, nyilatkozatok, tulajdoni lapok, 
ingatlan-nyilvántmiási térképek rendelkezésre bocsátása Megbízó feladata, 
amelyek beszerzését követően Megbízó haladéktalanul átad a V állalkozónak. Ezek 
elkészültéért, beszerzéséé1i és tartalmáért Vállalkozót felelősség nem terheli. 

5.1.2. Megbízó köteles folyamatosan a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, 
számlákat, iratokat, dokumentumokat, információkat stb. késedelem nélkül, a 
felkészüléshez elegendő időn belül, a Felek megállapodása szerint Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani a szükséges példányszámban, olyan formában, ahogy az 
rendelkezésre áll (nyomtatott, elektronikus). 

5.1.3. Megbízó a jelen szerződés l. pontjában foglalt feladatok vonatkozásában az 
Energetikai Tanulmány elkészítésére és a pályázatok összeállítására kizárólagos 
megbízást ad V állalkazó részére. Ennek alapján Megbízó jelen szerződés 
aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződés vonatkozásában sem 
maga, sem általa megbízott harmadik személy egyéb - jelen beruházás tárgyával 
megegyező -pályázat előkészítést nem végez. 

5.1.4. Megbízó felel az általa közölt adatok helytállóságáért, valódiságáért. 

5.1.5. Megbízó köteles a Vállalkozót haladéktalanul írásban tájékoztatni minden, a jelen 
szerződés tekintetében lényeges változásról, döntésrőL 

5.1.6. Megbízó kötelezettséget vállal ana, hogy a megbízás sikeres teljesítése érdekében 
- késedelem nélkül - meghozza a szükséges döntéseket és azokról Vállalkozót 
tájékoztatja. Vállalkozót a döntés elhúzódása miatti késedelemből semminemű 
felelősség nem terheli. 

5.2 Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

5.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés l .  pontjában foglalt feladatokat, a KEOP-
2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztésele és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása c. pályázati kiírásban foglalt feltételekkel, szakértelmével teljesíti a 
megbízást. 

5.2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy 60.000.000 millió forint keretösszegű, a Pályázati 
Felhívásban meghatározott auditori tevékenységre vonatkozó szalanai 
felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek másolati példányát a jelen szerződés 



aláírásával egyidejűleg a Megbízó részére átadja, továbbá vállalja, hogy min. a 
Projekt megvalósításáig azt fenn is tatija, az erről szóló igazolás 15 munkanapon 
belüli átadását Megbízó a Projekt teljes időtartama alatt kérheti V állalkazótóL 

5.2.3. Vállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alkalmazásában 
álló, jelen szerződés 4.1 pontjában megjelölt személy a KEOP-2012-5.5.0/A 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. 
pályázati kiírás F.11. pontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkezik. 

5.2.4. A teljesítési határidők: 
5.2.4.1. A munkavégzés megkezdésének időpontja: jelen szerződés aláírását követő nap. 
5.2.4.2. A munkavégzés befejezésének időpontja: a jelen szerződés 5.1.1. és 5.1.2. 

pontjában foglalt dokumentumok, adatok V állalkazó részére történő átadásától 
számított legkésőbb 15 napon belül. 

5.2.5. A megbízás teljesítésének helye: Megbízó székhelye, amely azt jelenti, hogy az 
iratokat ezen a helyen köteles a V állalkazó képviselője átvenni, itt tartják meg a 
Felek az egyeztetéseket és ezen a helyen adja át a Vállalkozó a Megbízó részére a 
pályázatot 

5.2.6. Vállalkozó felelősséget nem vállal, amennyiben a Megbízó a Vállalkozó által 
kidolgozott javaslatoktól eltérő döntést hoz. 

5.2.7. Vállalkozó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai 
szerint felel. V állalkazó felelőssége az általa adott és ·dokumentált tanácsok, 
valamint az általa kiállított dokumentumok tatialmára terjed ki. 

5.2.8. A Vállalkozó elsősorban személyesen köteles eljárni, de teljesítési segéd 
igénybevételére jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett teljesítési segédért 
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Teljesítési segéd jogosulatlan 
igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely e nélkül nem 
következett volna be. 

6. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6.1. Mindkét fél jogosult - a Felek által egyeztetett formában és tartalommal - egymás 
érdekeit nem sértő módon, a kölcsönös hivatkozás betatiásával az együttműködés 
során elért eredményeket publikálni, illetve referenciaként megjelölni. Megbízó 
vállalja, hogy Vállalkozó kérésére referenciaigazolást bocsát ki. 

6.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés eredményeként létrejött dokumentumok és 
javaslatok a jelen szerződés 3. pontjában foglalt fizetési kötelezettség maradéktalan 
teljesítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik. Ez azt jelenti, hogy a Megbízó a 
Vállalkozó előzetes és írásbeli hozzájárulása nélleül nem jogosult a fenti 
dokumentumokat és iratokat újból felhasználni, harmadik személynek átdolgozásra 
vagy bármely más céllal átadni. 

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS, JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE



7.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, 
gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott 
késedelmi kamat, kötbér és kártérítési igényérvényesítés valamint az elállás és 
felmondási jog gyakorlásának lehetősége mindként fél részéről. 

7 .2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

V állalkazó részéről: 
• Teljesítési késedelme a 60 napot meghaladja.

Megbízó részéről: 
• Számla ellenértékének fizetési késedelme a 60 napot meghaladj a.

Felek a fenti joguk gyakorlása előtt - amennyiben ez tőlük elvárható - kötelesek a 
másik felet a szerződésszerű teljesítésre írásban felszólítani. 

8. VIS MAIOR

8.1. Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem, vagy részbeni 
nem teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés olyan előre nem 
látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett be, amely 
vis maiornak minősül (háború, forradalom, földrengés, természeti csapás, szállítási 
embargó). 

8.2. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetőleg 
megszűnéséről haladéktalanul telefaxon és azt követően ajánlott levélben értesíteni. 

8.3. A vis maiorral érintett fél szerződő félhez intézett bejelentésben - amennyiben erre 
reális lehetőség van - köteles bejelenteni azt is, mikorra várható a szerződés 
teljesítését akadályozó vis maior megszűnése. Még ilyen körülmények között is a 
rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával törekedni kell a 
szerződésben foglaltak mielőbbi, előírás szerinti teljesítésére. 

8.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak 
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megbízónak jogában áll 
a szerződéstől elállni hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, hogy a 
V állalkazóhoz erről értesítést küld. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az információs ömendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 
2011. évi CXII. törvény l.  mellékletében (III. táblázat 4. sor) előírt közzétételéhez. 

9.2. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető 
ki. Szóbeli módosítás, nyilatkozat érvénytelen. Felek képviselői jelen szerződés 
aláírásával kijelentik, hogy képviseleti, aláírási joggal rendelkeznek a jelen 
szerződésben szerződő felek képviselőiként, a jogosultak a Felek nevében 
kötelezettséget vállalni és jelen szerződést aláírni. 
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9.3. Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek rögzítése és aláírása során nem 
hallgattak el egymás elől olyan tényt vagy körülll).ényt, amely a szerződés 
jogszerűségét érintené. 

9.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, 
vagy jogszabályváltozás miatt érvénytelennek bizonyulna, úgy ez a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Felek az érvénytelenség miatt kiesett 
rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssei 
pótolják. 

9.5. Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként - a  szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megé1iése után -, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá . .  

Jelen szerződés a Szerződés kölcsönös aláírásának napján lép hatályba, és a Felek 
szerződésszerű teljesítéséig tart. 

Z013 FEBR 1 2. 
Budapest, 2013. január" .... "

Vállalkozó részéről: 

ÉTER-1. KFT.
1215 Budapest, Ady E. út 5 7 

C\ Adószám: 1284�z.t.-?-2-t1 ·)"' .\ 
"-.,����� 
Gyulai Miklós Norbert ügyvezető 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Onkormányzata KEOP-5�5.0 pályázati l 

konstrukció vonatkozásában, Energetikai Tanulmányok elkészítése tárgyábari kötött 
vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. január 31-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
 Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 835.994 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 1.061.712,- Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános 
Iskolában 
KEOP-5.5.0/A/12 
1148 Budapest, Wass Albert tér 12. HRSZ: 31905/13 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 

��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megbízott 
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KIEGÉSZITŐ NYILATKOZAT 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 

konstrukció vonatkozásában, Energetikai Tanulmányok elkészítése tárgyában kötött 
vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. január 31-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
 Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 791.688,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.005.444,- Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Csibe Bölcsődében, a 
Herminka Óvodában, a Kincskereső Óvodában és az Örökzöld 
Óvodában 
KEOP-5.5.0/A/12 
Csibe Bölcsőde, 1143 Budapest, Utász utca 23. HRSZ: 32421/3 
Herminka Óvoda, 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17/a., 
hrsz.:31616 
Kincskereső Óvoda, 1145 Budapest, Nagy Lajos király útja 92., 
hrsz.: 31900/9 
Örökzöld Óvoda, 1142 Budapest, Ungvár utca 24/a., hrsz.: 
29973/307 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 

· · · ·� · · ·� · · · � · · · · · · · · ·
Megbízott 



KIEGÉSZITŐ NYILATKOZAT 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 

konstrukció vonatkozásában, Energetikai Tanulmányok elkészítése tárgyában kötött 
vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. január 31-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
 Cégjegyzékszám: 01-09�706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 1.500.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.905.000,- Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Dr. Mező Ferenc Általános 
Iskolában 
KEOP-5.5.0/A/12 
1144 Budapest, Ond Vezér park 5. Hrsz: 39221136 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 
ÉTiiR-1. KFT.
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KIEGÉSZITŐ NYILATKOZAT 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 

konstrukció vonatkozásában, Energetikai Tanulmányok elkészítése tárgyában kötött 
vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. január 31-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
 Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozatban kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projekfre vetített költség: nettó 825 687,- Ft + ÁFA, azaz bruttó l 048 622,- Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Herman Ottó Általános 
Iskolában 
KEOP-5.5.0/ A/12 
1149 Budapest, Egressy út 69. Hrsz: 31896 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 

fiTiR-1 . KFT.
1ni h�set, Mlt E. ét 11.

Mószám: 1l&IIZ72�·2·43 

� ·�'- --� ................... � .................... .
Megbízott 



lill 

KIEGÉSZITŐ NYILATKOZAT 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 

konstrukció vonatkozásában, Energetikai Tanulmányok elkészítése tárgyában kötött 
vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. január 31-én; egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Adószáma: 15735777-2-42 
Statisztikai szám: 15735777-8411-321-01 
Képviselő: dr. Papcsák Ferenc, polgármester 

mint megrendelő, 

másrészről Éter-l Kft. 

Cím: 1215 Budapest, Ady Endre u. 57. 
Adószáma: 12842726-2-43 
 Cégjegyzékszám: 01-09-706114 

mint megbízott, Együttesen Szerződő felek közt. 

Szerződő Felek jelen nyilatkozathan kijelentik, hogy a szerződésben szerepelő teljes 
megbízási díj jelen pályázatra vetített része az alábbiak szerint került meghatározásra: 

Projektre vetített költség: nettó 3.546.631,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.504.221,- Ft 

Projekt címe: 

Pályázati konstrukció: 
Megvalósítási helyszín: 

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Móra Ferenc Általános 
Iskolában 
KEOP-5.5.0/A/12 
1144 Budapest, Újváros park 2. Hrsz: 39470/307 

Kelt: Budapest, 2014. június 24. 
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