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MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Székhely: 
Adószám: 
Számlát vezető bank neve: 
Bankszámla száma: 
Képviseli: 

Mint Megbízó, 

másrészről a Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

Székhely: 
Iroda nyilvántartási száma: 
Adószám: 
Képviseli: 

1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
15735777-2-42 
OTP Bank Rt. 
11784009-15514004 
dr. Papcsák Ferenc polgármester 

1056 Budapest, József nádor tér ll. 
3 833 
18284407-1-41 
dr. Barna Orsolya 

mint Megbízott között, a továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

Felek tényként rögzítik, hogy a Megbízó KEOP-2012-5.5. 0/A pályázati konstrukcióban 
pályázni kíván, és az elnyert támogatások vonatkozásában - tekintettel arra, hogy a Megbízó a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérő, 
közbeszerzési kötelezettsége van - az eljárásokhoz szükséges közbeszerzési jogi tanácsadásra
Megbízottat kívánja felkérni. 
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l. A megbízás tárgya

Megbízott elvállalja, Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladat elvégzésével. 
Megbízott jelen szerződés szerinti feladatait a mindkét fél által aláírt megbízási 
szerződéskötés napjától számítva kezdi meg. Közbeszerzési jogi tanácsadói feladatok ellátása 
a Megbízó által benyújtott pályázati kiírással összefüggésben felmerülő alábbi közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatban: 
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energetikai számítások elvégzése tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
közbeszerzési eljárás; 
műszaki beavatkozási terv elkészítése tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti közbeszerzési eljárás. 

2. A Megbízott kötelezettségei

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az l .  pontban meghatározott megbízás keretében 
Megbízott az alábbi feladat elvégzését vállalja: 

az ajánlati/részvételi felhívás ajánlatkérő igényei szerinti és a jogszabályoknak 
megfelelő elkészítése, szerkesztése, 
dokumentáció összeállítása; 
közbeszerzési jogi közreműködés a kiegészítő tájékoztatás lebonyolításában, a 
vonatkozó dokumentumok közbeszerzési jogi szempontú véleményezése; 
a bontási eljárás során jegyzőkönyv előkészítése; 
bírálóbizottság munkájánál tanácsadás, részvétel a bírálóbizottság munkájában; 
ajánlatok közbeszerzési jogi értékelése; 
szükség esetén a hiánypótlási felhívások megfogalmazása, azok közbeszerzési 
jogi értékelése; 
közreműködés a lezáró előterjesztés előkészítésében; 
összegezés elkészítése 
a szerződés tervezet jogi vonatkozású elkészítése a Megbízó által rendelkezésre 
bocsátott dokumentumok alapján; 
közbeszerzési jogi tanácsadás: 
eljárások eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztaták feladása 

2.2. Megbízott felelőssége nem terjed ki az egyes közbeszerzési eljárások műszaki, 
ágazatszakmai tartalmára, illetve az azzal kapcsolatos dokumentumok, adatok 
megfelelőségnek a megítélésére. 

2.3. Megbízott a feladatellátás során köteles a Megbízó által kijelölt személy útján a 
folyamatos kapcsolattartásra, és együttműködésre. 

2.4. Felek rögzítik továbbá, hogy nem képezi Megbízott feladatát és felelősségét a 
közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet ágazatszakmai tartalmának 
elkészítése, továbbá az ajánlatok közbeszerzés tárgya szerinti, valamint pénzügyi szempont 
szerinti vizsgálata. 

2.5. Megbízott az általa elkészített dokumentum-tervezeteket, javaslatokat, állásfoglalásokat 
elektronikus üzenetben köteles megküldeni a Megbízó részére. Szerződő Felek a 8. pontban 
megjelölt elektronikus levélcímeken keresztül teljesített minden kommunikációt teljes 
bizonyító erejűnek tekintenek, amennyiben azt a másik fél igazoltan kézhez vette. 

2.6. A Megbízó gondoskodik arról, hogy a Megbízott által megküldött javaslatok nyomán a 
dokumentumokat a bíráló bizottság tagjai, a bíráló bizottság elnöke, illetve a döntéshozó elé 
terjesszék és adott esetben ellássák aláírásaikkal, illetve köteles gondoskodni a 
dokumentumolmak a címzettek részére történő megküldéséről. 



2.7. Megbízott felelősséget vállal, hogy a teljesítésben személyesen közreműködő tagjai, 
illetve megbízotfai a szerződésben meghatározott feladataik ellátása során az adott helyzetben 
általában elvárható szakmai gondossággal fognak eljárni. 

2.8. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott nem ajánlatkérő, ez a poz1c10 a Megbízó 
érdekkörében marad. A Megbízott az eljárásban, az ajánlatkérő nevében jár el. 

2.9. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízott döntéshozói jogkörrel a közbeszerzési 
eljárásban természetszerűleg nem rendelkezik, ez a jog a megbízót illeti meg, mint 
aj ánlatkérőt. 

2.1 O. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul, vagy 
a közbeszerzési eljárás eljárást megindító (ajánlattételi) felhívása visszavonásra kerül, a 
Megbízottnak jelen szerződés alapján nem kötelezettsége megismételt közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása. 

2.11. Megbízott feladatait a rendelkezésére bocsátott műszaki leírás, ill. más kapcsolódó 
dokumentumok felhasználásával jogosult és köteles ellátni, azok megfelelőségét nem köteles 
vizsgálni. Megbízott a Megbízótól kapott oleiratok és egyéb tájékoztatásole tartalmát, illetve a 
kapott információkat valósnak fogadja el, azok valóságtartalmát nem köteles vizsgálni, azzal 
összefüggésben felelősség nem terheli. 

3. A Megbízó kötelezettségei

3 .1. A Megbízó köteles a feladat elvégzéséhez szükséges minden információt, dokumentumot 
határidőben a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A feladat elvégzésének nem, vagy nem 
teljes körűen rendelkezésre bocsátott dokumentumokból eredő hiányosságaiért a Megbízott 
nem felel. 

3.2. Megbízó köteles Megbízott teljesítését segíteni, és a Megbízó bármely megkeresésével 
kapcsolatban érdemben nyilatkozni. Megbízó köteles Megbízott részére a jelen szerződés 
teljesítése szempontjából releváns információkat, adatokat, tényeket megfelelő időben 
rendelkezésre bocsátani, mellyel összefüggésben Felek rögzítik, hogy Megbízó jelen pont 
szerinti kötelezettségének megszegése eredményeként bekövetkező esetleges jogsértésele 
esetén Megbízott felelőssége nem áll fenn. 

3.3. Megbízó köteles Megbízott felhívására a vonatkozó hatósági hirdetményellenőrzési díjat 
a Közbeszerzési Hatóság számlájára átutalni. 

3.4. Megbízó köteles Megbízott részére a közbeszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi 
szakértelmet igénylő kérdésekben a Megbízó számára feladatainak ellátásához szükséges 
iránymutatást, tájékoztatást olyan időben megadni, hogy a Megbízó határidőben történő 
teljesítését ne akadályozza. 

3.5. Megbízó köteles különösen az alábbi feladatok elvégzésére: 
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- Megbízó felelős a közbeszerzési eljárás becsült értékének helyes meghatározásáért, a 
közbeszerzési kötelezettség megállapításáért, valamint a rá vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályok betartásáért 
- közbeszerzési műszaki leírás elkészítése, 
- a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi szakértelmet igénylő kérdésekkel kapcsolatos 
kiegészítő tájékoztatás elkészítése 
- bíráló bizottság tagjainak kijelölése 
- döntéshozó kijelölése 

3.6. A pályázattal kapcsolatos ügyekben az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel 
és adott esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a kapcsolatot a Megbízó tartja, a 
közbeszerzési eljárás dokumentumait számukra a Megbízó küldi meg. 

3.7. A Megbízó köteles a Megbízott részére a 4. pontban meghatározott ellenszolgáltatást 
teljesíteni. 

4. A megbízási díj

A teljes megbízási díj nettó 500 OOO.- Ft+ ÁFA, 
azaz nettó ötszázezer forint + ÁFA összeg. 

Amely eljárásonként az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

energetikai számítások elvégzése tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti 
közbeszerzési eljárás: nettó 250.000 Ft. + ÁFA, azaz nettó kettőszázötvenezer Ft. + 
ÁFA 
műszaki beavatkozási terv elkészítése tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti közbeszerzési eljárás: nettó 250.000 Ft. + ÁFA, azaz nettó kettőszázötvenezer 
Ft.+ ÁFA 

4.1. Megbízó köteles a meghatározott megbízási díjakat a Megbízott számláján feltüntetésre 
kerülő bankszámlájára a 4.2 pont szerinti teljesítési időpontokat követően kiállított 
számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalni az alábbi ütemezésben, 
amennyiben a teljesítést elfogadja. A teljesítés igazolására dr. Papcsák Ferenc 
polgármester jogosult. 

4.2 Megbízó az eljárásokhoz tartozó megbízási díjak teljes összegét eljárásonként külön
külön köteles megfizetni, amennyiben az eljárások eredményéről vagy 
eredménytelenségéről szóló tájékoztaték feladásra kerültek. 

4.3. Egyéb fentieken kívüli eset(ek)ben az alábbiak az irányadóak: 
A megbízási díj időarányos része- a fentieken felüli eseteket kivéve - abban az esetben 
is megilleti a Megbízottat, ha a Megbízó a szerződés időtartamának lej árta előtt 
felmondja jelen szerződést (kivéve az azonnali hatályú felmondás esetét); illetve a 
Megbízott a szerződés időtartamának lejárta előtt rendkívüli felmondással felmondja 
jelen szerződést. 

Jelen szerződés e pontjában meghatározott esetben a megbízási díj időarányos része a 
felmondó nyilatkozat másik fél általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül 
esedékes. 
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4.6. Az okiratok hitelesítése, idegen nyelvre fordításának költségét a megbízási díj nem 
foglalja magában. 

4.7. Felek rögzítik, hogy a hirdetménnyel induló eljárások esetében a közbeszerzési 
dokumentációt a Megbízott árusítja, ennek körében jogosult a dokumentáció árát 
eljárásonként maga meghatározni, és teljes körűerr megilleti a dokumentáció ára. 

5. Felelősség:

5.1. A Megbízott felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben szakszerűtlen közbeszerzési 
jogi eljárása, illetve közbeszerzési jogi tanácsa folytán, mely kétségtelenül csak a 
Megbízott gondatlanságára illetve szándékosságára vezethető vissza, kár éri a Megbízót. 

5.2. A Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen közbeszerzési jogi utasítása esetén erre 
figyelmeztetni, illetve - amennyiben erről hitelt érdemlően tudomást szerez - annak 
szakszerűtlen voltára figyeimét felhívni. 

5.3. A Megbízó felelőssége teljes és azt a Megbízottra semmilyen formában nem háríthatja át, 
amennyiben a Megbízó a Megbízott ajánlása, tanácsa, felhívása ellenére cselekszik. 

5.4. A felek kártérítési felelőssége a jelen szerződésben meghatározott maximum az adott 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó megbízási díj nettó összegéig áll fenn: a felek a nettó 
megbízási díj összegénél magasabb összeget nem követelhetnek egymástól a jelen 
szerződéssel összefüggésben, mely követelést a nettó megbízási díjba történő 
beszámítással lehet csak érvényesíteni. 

5.5. A Megbízó teljes körű felelősséget vállal a szerződés teljesítése céljából a Megbízott 
rendelkezésére bocsátott adatok valós tartalmáért. Ezen adatok körében a Megbízó 
kiemelten felelős az eljárást megindító (ajánlati/ajánlattételi) felhívás és a dokumentáció 
közbeszerzés tárgya szerinti/pénzügyi tartalmat érintő adatainak szakszerűségét illetően. 
A Megbízó ezek tartalmáért és formájáért kizárólagos felelősséget vállal. 

6. A Szerződő Felek jognyilatkozatai

Megbízott kijelenti, hogy a 2. pontban részleteiben meghatározott megbízás tárgyának 
ellátásához megfelelő szakmai tapasztalattal és jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. 

Szerződő Felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggő, valamint a másik fél vonatkozásában tudomásukra jutott információkat üzleti 
titokként kezelik és azokat egyik fél sem jogosult harmadik személy tudomására hozni. 
Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy Megbízott a Megbízó által részére átadott 
információkat csak jelen szerződés keretei között használhatja fel, harmadik személy részére 
csak Megbízó engedélyével adhatja tovább. 

A jelen pontban meghatározott kötelezettségek kiterjednek Szerződő Felek tagjaira, vezető 
tisztségviselőire, illetve munkaviszonyban vagy egyéb munlmvégzésre irányuló 
jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottaira, mely személyek magatartásáért az érintett 
szerződő fél teljes körűerr felel. 
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Szerződő Felek nevében jelen szerződést aláíró képviselők kijelentik, hogy a gazdálkodó 
szervezet képviseletére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön 
meghatalmazás nélkül jogosultak. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy jognyilatkozataik valóságtartalmáért teljes és korlátlan 
felelősséggel tartoznak. 

7. A szellemi alkotások tulajdonjoga

A megbízás teljesítése során alkalmazott módszerek és eljárások kizárólag a Megbízott 
tulajdonát képezik, azokra a Megbízó jelen szerződéssel sem tulajdonjogot, sem használati, 
hasznosítási illetve egyéb jogot nem szerez, felhasználásukhoz, nyilvánosságra hozatalukhoz 
a Megbízott írásbeli beleegyezése szükséges azzal, hogy a jelen Szerződés hatálya alá tartozó 
eljárásokban a Megbízott által közreadott iratmintákat a Megbízó más közbeszerzési 
eljárásaiban nem jogosult alkalmazni. A Megbízott kiköti, hogy a kiadandó anyagok 
tekintetében a javára fennálló kizárólagosságat a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítse. 

8. Kapcsolattartás

A felek az alábbi személyeket nevezik meg, mint a teljesítés során kapcsolattartásra
jogosultakat

Megbízó: Balog Melinda, Polgármesteri Kabinetvezető 

Megbízott: dr. Barna Orsolya 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a fentiekben megadott két e-mail címet együttesen tekintik
kapcsolattartási pontnak.

9. Dokumentumok

Felek rögzítik, hogy Megbízott a közbeszerzési eljárás lezárulását követően az adott
közbeszerzési eljárás valamennyi általa készített iratát eredeti példányban átadja Megbízó
részére.

Megbízó tudomással bír arról, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított - legalább Gogszabály vagy
szerződés eltérő rendelkezése hiányában) - öt évig meg kell őriznie.

A fentebb hivatkozott iratokat átadás-átvételi eljárás keretében Megbízott köteles átadni,
Megbízó pedig átvenni. Az átvétel megtagadása esetén a Megbízott jogosult- a Megbízó
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költségére- bírósági letétbe (Ptk. 287. §) vagy közjegyzői letétbe helyezni az iratokat. Az 
átadás-átvételről Megbízott átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, amelyet Megbízó 
képviselője aláírásával hitelesít. Az iratok átadását és átvételét követően Szerződő Felek 
jelen megállapodásból fakadóan egymással szemben semmilyen követelést nem 
támaszthatnak valamely irat vagy igazolás hiányával összefüggésben. Felek kifejezetten 
rögzítik, hogy az iratok átadását és átvételét követően Megbízottat semmilyen felelősség 
nem terheli azon esetlegesen felmerülő károkért, amelyek az átadott iratok elvesztéséből, 
megsemmisüléséből adódnak. 

10. Szerződésszegés és jogkövetkezményei:

l 0.1. Amennyiben a Megbízott a szerződés szerinti bármely feladatának teljesítését 
elmulasztja, majd a Megbízó felszólítására sem teljesíti, és mulasztását kimenteni nem 
tudja, Megbízó jogosult a Megbízotthoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali 
hatállyal felmondani a szerződést. 

1 0.2. Amennyiben a Megbízó a Megbízási díj megfizetésével késedelembe esik köteles a 
polgári törvénykönyvről szóló 1954. évi IV. törvény (Ptk.), illetve a késedelem 
bekövetkezésékor hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamat megfizetésére. 

10.3. Amennyiben a Megbízó a megbízási díj kifizetésével 30 napot meghaladó késedelembe 
esik, úgy a Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ezen esetben a 
megbízottnak az addig már teljesített szolgáltatásáért a megbízási díj időarányosan jár 
figyelemmel jelen szerződés 3.5. és 3.4. pontjára. 

ll. Vegyes rendelkezések: 

Jelen Szerződés az aláírásának napján lép hatályba és az l. pontban meghatározott feladat 
elvégzéséig tart. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott jelen 
szerződés teljesítése során más személy közreműködését is igénybe vegye. Megbízott az 
igénybe vett személy szolgáltatásaiért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott valamennyi tényt, 
körülményt és információt kötelesek bizalmasan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy 
harmadik illetéktelen személy arról tudomást nem szerezhet. 

Jelen szerződés módosítása, a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele csak 
írásban érvényes. A szóban vagy ráutaló magatartással létrejött módosítás, illetve az ily 
módon tett jognyilatkozat érvénytelen. 

Ha a jelen szerződésbe foglalt rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az a szerződés 
egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a Szerződő Felek újabb megállapodása vagy 
a tartalmilag hozzá a szerződéses céloknak leginkább megfelelő, legközelebb eső jogszabályi 
rendelkezés lép. 

Jelen szerződésben nem szabályozott 
rendelkezései az irányadók 

� 
kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 
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Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerződéses akaratukat teljes 
körűerr tartalmazzák, az szerződéses akaratuknak mindenben megfeleL 

Alulírott Szerződő Felek jelen szerződést elolvastuk, közösen értelmeztük, megértettük, és 
mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk. 

Budapest, 2013. február 7. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata 

Képviseli: dr. Papcsák Fs:rene; 
pol�' ester/-:r,;:e :-0 
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Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KE!Q���S.O pályázati -------·---.... /
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konstrukció vonatkozásában, Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában kötÖtf 
vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. február 7-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 Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

Cím: 1056 Budapest, József nádor tér 11. 
Adószáma: 18284407- 1- 41 
Nyilvántartási szám: 3833 
 Képviselő: dr. Barna Orsolya 

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 50.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 63.500,- Ft 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános 
Iskolában 

Pályázat azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 
Megvalósítási helyszín: 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. HRSZ: 31905/13 

Kelt: Budapest, 2014. június 4. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. február 7-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 Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

Cím: 1056 Budapest, József nádor tér ll. 
Adószáma: 18284407- 1- 41 
Nyilvántartási szám: 3833 
 Képviselő: dr. Barna Orsolya 

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 50.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 63.500,- Ft 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Csibe Bölcsődében, a 
Herminka Óvodában, a Kincskereső Óvodában és az Örökzöld 
Óvodában 

Pályázat azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0382 
Megvalósítási helyszín: 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.: 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. február 7-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 Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

Cím: 1056 Budapest, József nádor tér l l .
Adó száma: 18284407-1- 41 
Nyilvántartási szám: 3833 
 Képviselő: dr. Barna Orsolya 

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 175.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 222.250,- Ft 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Dr. Mező Ferenc Általános 
Iskolában 

Pályázat azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0387 
Megvalósítási helyszín: 1144 Budapest, Ond Vezér park 5. Hrsz: 39221/36 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. február 7-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 Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

Cím: 1056 Budapest, József nádor tér l l.
Adószáma: 18284407- 1- 41 
Nyilvántartási szám: 3833 
 Képviselő: dr. Barna Orsolya 

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 50.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 63.500,- Ft 

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Herman Ottó Általános 
Iskolában 

Pályázat azonosító száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0421 
Megvalósítási helyszín: 1149 Budapest, Egressy út 69. Hrsz: 31896 

Kelt: Budapest, 2014. június 4. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata KEOP-5.5.0 pályázati 
konstrukció vonatkozásában, Közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában kötött 

vállalkozási szerződéséhez, 

amely létrejött 2013. február 7-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 Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

Cím: 1056 Budapest, József nádor tér ll.
Adó száma: 18284407-1- 41 
Nyilvántartási szám: 3833 
 Képviselő: dr. Barna Orsolya 

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 175.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 222.250,- 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 4 . 
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