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Amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
Adószám: 15735777-2-42 
KSH szám: 15735777-8411-321-01 
Önkormányzati törzsszám: 735771 
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester, a továbbiakban MEGBÍZÓ 

másrészről az 

Energia Program Kft. 
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fsz. 40. 
Cégj egyzékszám: O 1-09-969566 
Adószám: 12465334-2-43 
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Attila ügyvezető, a továbbiakban MEGBÍZOJT 

együttesen Felek között a mai napon következő feltételekkel: 

l .  Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. július 22. napján kelt megbízási szerződés van hatályban 
a KMOP-3.3.3-13 "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című konstrukció
keretében benyújtandó pályázat előkészítésére a Mókavár Óvoda/Móka-kacagás Bölcsőde 
épületére vonatkozóan. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 9. pon�ában foglalt megbízási díjak és
feltételeik az alábbiak szerint módosulnak:

"9. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése 

Megbízó által Megbízott részére a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott tevékenységek 
elvégzéséért Megbízó megbízási díjat (a továbbiakban: "Díj") fizet. 

Jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj 
mértéke 866.500,- Forint+ AFA, azaz nyolcszázhatvanhétezer-hatszázforint plusz általános 
forgalmi adó. 

Megbízott az alábbi ütemezéssei és összegben jogosult a díjra: 

J. részszámla: 
50.000,- Ft + AFA, azaz ötvenezer forint plusz általános forgalmi adó, a dokumentum 
tervezetének átadását követően; 

Az első részteljesítés időpontjának az "Felmérés, Tervezés, Engedélyeztetés" tekintetében 
Felek az elkészült dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott 
példányban nyomtatott, valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását 
tekintik, amelyet FelekAtadás -Atvételi jegyzőkönyvvel igazolnak. 

l 



2. résszámla:
441.900,- Ft + AF A, azaz négyszáznegyvenkétezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adó, 
a végleges dokumentum átadását követően; 

A második részszámla időpontjának az "Felmérés, Tervezés, Engedélyeztetés " tekintetében
Felek a részteljesítés keretében elkészült és a végteljesítés határidejéig pályázati hiánypótlás, 
tisztázó kérdés, támogatási feltétel miatt átdolgozott dokumentáció a Pályázat pályázati 
útmutatójában meghatározott példányban nyomtatott, valamint elektronikus formában (PDF 

fájl formátum} történő átadását tekintik, amelyet Felek Atadás - Atvételi jegyzőkönyvvel 
igazolnak. 

Végszámla: 

3 7 4. 600,- Ft + AF A, azaz háromszázhetvenötezer-egyszáz forint plusz általános forgalmi adó, 
a végleges dokumentum átadását követően; 

A végteljesítés időpontjának a 
"

Megvalósíthatósági Tanulmány" Felek a részteljesítés 
keretében elkészült és a végteljesítés határidejéig pályázati hiánypótlás, tisztázó kérdés, 
támogatási feltétel miatt átdolgozott dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában 
meghatározott példányban nyomtatott, valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) 
történő átadását tekintik, amelyet FelekAtadás -Atvételi jegyzőkönyvvel igazolnak. 

3. Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak. "

Jelen megállapodást Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt úják alá. 

Budapest, 2013. augusztus 09. 
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