Szerződés kelte

Szerződő fél

Szerződés tárgya/típusa

magánszemély

2014.12.12

Nagy és Trócsányi Megbízási szerződés - a Budapest I. kerület Úri utca 72. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának
55.000,- Ft + ÁFA / óra
Ügyvédi Iroda
megszerzéséhez kapcsolódó tranzakció lebonyolítása; valamint a szerződés ellátása során a megbízott képviselete 3. (azzal, hogy a
személyekkel szemben.
tulajdonosok és az
ingatlan átvilágítása
valamint az ingatlan
dr. Halápi Dóra
Megbízási szerződés - Megbízó jogi felügyeletének, általános jogi kontrolljának ellátás, jogi tanácsadást és jogi
500.000,- Ft + ÁFA / hó
egyéni ügyvéd
konzultációs szolgáltatás biztosítása, okirat szerkesztés, a megbízó működésére irányadó jogszabályok értelmezése,
jogi szakvéleményt készítése, megbízó igény szerinti képviselete peren és peren kívül.
Nagy és Trócsányi Megbízási szerződés - a Budapest II. kerület Mátyás Király út 44. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának
55.000,- Ft + ÁFA / óra
Ügyvédi Iroda
megszerzéséhez kapcsolódó tranzakció lebonyolítása, valamint a szerződés ellátása során a megbízott képviselete 3. (azzal, hogy a
személyekkel szemben.
tulajdonosok és az
ingatlan
Dokumat
Megbízási szerződés - könyvvezetés elvégzése, teljes körű bér és társadalombiztosítási ügyintézés végzése;
480.000,-átvilágítása
Ft + ÁFA /

2014.12.12

2014.12.12

2014.12.16

Megbízási szerződés - a megbízó részére az Európa és Ázsia határát alkotó régióval kapcsolatos átfogó geopolitikai
témájú rendszeres elemzések, riportok készítése.

Szerződés értéke

2014.12.01

1.000.000,- Ft / hónap

Megjegyzések
megszüntetve

teljesítéssel megszűnt

megszüntetve

teljesítéssel megszűnt

megszüntetve

Informatikai,
Gazdasági
Tanácsadó és
Archiváló Kft.

számviteli és adótanácsadás, a megbízó képviselete a megbízás tárgyának vonatkozásában hivatalos szervek előtt;
költségvetési rend kidolgozása és nyomon követése, rendszeres és ad hoc jelentések készítése.

hónap

2014.12.19

New Wave Media
Hirdetésszervező
és
Reklámértékesítő
Szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés és módosítása. A BUD 2020 - Budapest Vízió" bemutatására és széleskörű megismertetésére 23.100.000,- Ft + ÁFA
fókuszáló tartalmi együttműködés indítása, melynek célja egy geopolitikai vitaindítás civil körökben, illetve hosszútávú
tudásbázis létrehozása szakértők bevonásával. A tartalmi együttműködéshez kapcsolódó tartalmak a Honlapon
jelennek meg, egy külön a "BUD 2020 - Budapest Vízió"-nak dedikált dossziéban. A szerződés alapján a megrendelő
továbbá megrendeli 'A Magyarok a világ élén" könyv szerkesztői és képszerkesztő ellátását, 2015. február 23-i
módosításnak megfelelően.

teljesítéssel megszűnt

2015.01.15

Frank Digital
Kommunikációs
Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

"A Magyarok a világ élvonalában" könyvhöz kapcsolódó a szerződésben részletezett feladatok elvégzése: a könyv
6.271.500,- + ÁFA
belső tartalmi látványának megtervezése, a tartalom tördelése, borító tervezése, illusztrációk, infografikák tervezése, a
könyvben felhasználásra kerülő képek szerzőtől való megvásárlása, a szerzőktől megvásárolt képek nyomdai
előkészítése, a könyv nyomdai előkészítése, a könyv angol nyelven történő szerkesztése.

teljesítéssel megszűnt

2015.01.19

BanKonzult
Pénzügyi és
Gazdasági
Tanácsadó Kft.

Vállalkozó elvállalja, hogy havonta elkészíti és megküldi az általa összeállított "Hazai és globális gazdasági és
pénzügyi trendek" című elemzést nyomtatott formában 1 példányban.

750.000,- Ft + ÁFA/ hó

megszüntetve

2015.01.29

Szép Házak
Építészeti és
Lapkiadó Kft.

Ingatlan adás-vételi szerződés - Budapest 1. kerület 6695 hrsz-ú; természetben az 1014 Budapest I. kerület Úri utca
72. szám alatt fekvő belterületi ingatlan.

795.000.000,- Ft + ÁFA

2015.01.29

MOSAIC-Trans
Kft.

Megbízási szerződés - Innovációs, kreatívipari és gazdaságfejlesztési tanulmány és stratégia elkészítése.

9.448.818,- Ft+ ÁFA

teljesítéssel megszűnt

2015.01.29

HANGVETŐ Zenei Szponzori szerződés
Terjesztő Társulás WOMEX 2015 támogatása (2015.10.21-25.) főszponzorként
Kft.

2015.02.16

Wakefield Kft.

Ingatlan adás-vételi szerződés

2015.02.20

Nemzetközi
Oktatási és
Kutatási Központ
Alapítvány

Vállalkozási szerződés - nyomdai munkák elvégzésére (1500 db szakmai kiadvány, 1000 db toll grafikával, és 1000 db 5.085.000,- Ft + ÁFA
zsinórfüles papírtáska).

teljesítéssel megszűnt

2015.03.02

BMC Budapest
Music Center Kft.

Szakmai rendezvényre (Új Selyemút gazdasági és geopolitikai jelentősége témában) helyszín, technika, catering
valamint rendezvényhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása 250 főre.

teljesítéssel megszűnt

2015.03.30

Duna Bellview
Irodabérleti szerződés
Ingatlanforgalmaz
ó Kft.

2015.04.01

2015.06.06

7.075.697,- Ft + ÁFA

Iroda belsőépítészeti tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.

teljesítéssel megszűnt

Megbízási szerződés - az alapítvány munkaszervezete számára, az alapítvány céljainak megvalósulását elősegítő
oktatási tevékenységét támogató tanácsadó tevékenység ellátása.
D.S.A. Weke Kft. Felelősségbiztosítás
Akció
Szakmai rendezvény (21. század geopolitikai doktrínái) operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások biztosítása:
Rendezvényügynö rendezvényszervezési feladatok ellátása, helyszínbérleti díj, technika, valamint egyéb szolgáltatások, catering 280
kség Kft.
főre.
MOSAIC-Trans
Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen előadó biztosítására (Technológiai stratégiák a kis államokban). A
Kft.
megbízási díj tartalmazza az előadói díjat, az előadó felkészítését, logisztikai és szervezési feladatokat.

750.000,- Ft / hónap

megszüntetve

8.345.000,- Ft
8.246.150,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

11.076.888,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Kecskeméti
Animációs
Filmgyártó és
Forgalmazó Kft.
Made in Heiszler
Kft.

Szponzori szerződés
Magyar Népmesék sorozat szinkronizálása angol nyelvre, bemutatása a Világkiállításon

15.000.000,- Ft+ ÁFA

megvalósult

Belsőépítészeti tervezési munka.

5.987.500,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Raw Development
Beruházásszervez
ő és Mérnöki
Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés - projektmenedzseri feladatok - A PAGEO tulajdonában lévő, 1014 Budapest, Úri u. 72. sz. alatt
található, meglévő épület felújítási, tetőtérbeépítési munkálataihoz kapcsolódó tervezési és kivitelezései munkáinak
lebonyolítása, a föld alatti részeknek csak kitisztításához és alap karbantartási munkáihoz kapcsolódó
projektmenedzseri feladatok ellátása.

2.500.000,- Ft + ÁFA /
hónap

megszüntetve

magánszemély

2015.05.26

megvalósult

teljesítéssel megszűnt

2015.04.15

2015.05.07

1.038.000.000,- Ft

19.575.000,- Ft + ÁFA

Made in Heiszler
Kft.

2015.04.30

megvalósult

5.358 EUR + ÁFA /
hónap; plusz 1.091,- Ft
ÁFA / m2 üzemeltetési
költség / hónap
BrightSight Group Szakmai rendezvényen (21. század geopolitikai doktrínái) előadás tartásáról szóló megbízás ("Speakers Agreement"). 56.100 USD
LLC

2015.04.03

2015.04.21
2015.04.29

50.000.000,- Ft+ Áfa

2015.06.14

Nemzeti Oktatási
és Kutatási
Központ
Alapítvány

2015.06.16

a MÁV Magyar
Államvasutak
Zrt.
H-Y

2015.06.18

2015.06.19

2015.06.22

2015.06.29

2015.07.23
2015.07.24

2015.07.29

2015.08.17

2015.08.25

2015.09.02

2015.09.10

2015.09.28

Nyomdai munkák, és szolgáltatások. (Magyarok a Világ Élvonalában magyar és angol nyelvű verziójának nyomdai díja 6.176.000,- Ft + ÁFA
(1000-1000 példány), BUD2020 kiadvány nyomdai díja (80 db), toll grafikával (500 db), zsinórfüles papírtása (100 db),
konferenciafüzet (600 db)).

teljesítéssel megszűnt

A MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. nyilvános pályázatot írt ki Balatonkenese 3561, 3613/3 és 3615 hrsz- ú 890.000.000,-Ft+ÁFA
ingatlanok
értékesítésére
április
16-án.
A vevőkáltal
a pályázat
nyertesei
és osztatlan közös
tulajdonta
(amely
a tulajdonosok
Vállalkozásiegyüttes
szerződés:
Budapest I.2015.
számú
Körzeti
Földhivatal
6695 hrsz.
alatt nyilvántartott,
természetben
4.000.000,Ft + ÁFA
Építéstörténeti és 1014 Budapest, I. kerület Úri utca 72. szám alatti létesítményben érdekvédelmi tanulmány készítése, falkutatás,
Műemléki Kft.
festészeti kutatás elvégzése.
Akció
Szakmai rendezvény ("Geopolitikai víziók, előrejelzések") operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások
4.800.620,- Ft + ÁFA
Rendezvényügynö biztosítása: rendezvényszerezési feladatok ellátása, helyszínbérleti díj, technika, , catering 250 főre, tolmács, valamint
kség Kft.
egyéb szolgáltatások.
Duna Bellview
Bérleti szerződés - a Duna Bellview Épület 1. és 2. emeletén, illetve a földszinten található helyiségek és területek.
bérleti díj: 3.939 EUR +
Ingatlanforgalmaz (797,6 négyzetméter iroda és oktatóterek).
ÁFA / hónap (PAGEO-ra
ó Kft.; PADA,
eső rész)
PADS, PAGEO
üzemeltetési díj:
290.060,- Ft + ÁFA /
hónap
Akció
Vállalkozási szerződés - rendezvényszervezés
4.428.330,Ft + ÁFA
Rendezvényügynö Tárgya: külföldi előadó által tartott szakmai szeminárium megszervezésének operatív megvalósítása érdekében
kség Kft.
szükséges szolgáltatások.
Hétfa
"Az EU források gazdaságfejlesztési és növekedési hatásai" témájú tanulmányt készítése.
4.950.000,- Ft + ÁFA
Kutatóintézet Kft.
Made in Heiszler Alapítványi iroda, oktatóközpont kivitelezési munkálatai.
Összesen. 26.275.000,Kft.
Ft + ÁFA. PAGEO-ra eső
rész: 8.758.333,- Ft+ÁFA

megvalósult

Kovásznai Kutató
Központ
Alapítvány
PADA, PADS,
Made in Heiszler
Kft.
magánszemély

Műtárgy adásvételi szerződés - Kovásznai György magyar festő által alkotott a szerződésben mellékletében
azonosított összesen 8 db festmény.

27.700.000,- Ft

megvalósult

A megrendelő üzemeltetésében lévő I. kerület Ybl Miklós tér 8. (földszint, I. emelet, II. emelet) kialakításra kerülő
alapítványi iroda, oktatóközpont, tanári szobák és közösségi tér belsőépítészeti kivitelezési munkálatainak I.
szakaszának elvégzése.
Megbízási szerződés: (i) Alapítvány nemzetközi kapcsolatépítésben való részével; (ii) tudományos és szakmai elemző
munka (tanulmányok és beszámolók készítése); (iii) az alapítvány oktatási tevékenységének támogatása
összehasonlító elemzésekkel és tanulmányokkal; (iv) előzetes tematika szerint elemzések és tanulmányok készítése.
Az előzetes tematika a szerződés 1. számú mellékletét képezi; (v) havi jelentések, riportok készítése. Megbízó által
meghatározott igény szerint készített jelentések, jegyzetek, összefoglalók készítése.

7.874.000,- Ft + ÁFA.
PAGEO-ra vetítve:
2.624.666,-Ft+ ÁFA
560.000,- Ft + ÁFA /
hónap

teljesítéssel megszűnt

PADA, PADS,
Made in Heiszler
Kft.
PADA, PADS,
Made in Heiszler
Kft.
MOSAIC-Trans
Kft.

Alapítványi iroda, oktatóközpont kivitelezési munkálatai.

55.326.000,- Ft + ÁFA.
PAGEO-ra vetítve
18.442.000,- Ft+ ÁFA
66.150.000,- Ft+ ÁFA.
PAGEO-ra vetítve
22.050.000,- Ft+ÁFA
40.000 EUR + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Alapítványi oktatóközpontba informatikai rendszer kiépítése.

Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen külföldi előadó biztosítására. A megbízási díj tartalmazza az előadói
díjat, az előadó felkészítését, logisztikai és szervezési feladatokat.

teljesítéssel megszűnt

teljesítéssel megszűnt

teljesítéssel megszűnt

teljesítéssel megszűnt
teljesítéssel megszűnt

megszüntetve

teljesítéssel megszűnt

teljesítéssel megszűnt

2015.10.12

2015.10.13

2015.10.13

2015.10.14
2015.11.02

2015.11.26
2015.11.26

2015.11.30

2015.12.01

2015.12.02

Akció
Rendezvényügynö
kség Kft.
Pallas Athéné
Domus Optima
Ingatlankezelő-,
Hasznosító és
Szolgáltató Zrt.

Szakmai rendezvény operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások biztosítása: rendezvényszerezési feladatok
ellátása, helyszínbérleti díj, technika, tolmács, catering 250 főre.

5.819.000,- Ft+ ÁFA

Pallas Athéné
Domus Optima
Ingatlankezelő-,
Hasznosító és
Szolgáltató Zrt.
NHB Növekedési
Hitelbank Zrt.
Akció
Rendezvényügynö
kség Kft.
ALEAS Hungary
Kft.
Akció
Rendezvényügynö
kség Kft.
Nemzetközi
Oktatási és
Kutatási Központ
Alapítvány
PADA, PADS,
PAGEO és Made
in Heiszler Kft.
Tau-Terv Kft.

Szerződés befektetési tanácsadásra (pénzügyi tervek kidolgozása, pénzügyi befektetések kezelése, befektetési
stratégiák kidolgozása stb.)

600.000,- Ft + ÁFA /
hónap

Betétszerződés egyszeri lekötésre.

200.000.000,- Ft

teljesítéssel megszűnt

Megbízási szerződés - a számviteli és adótörvényben előírtak szerinti könyvvezetés elvégzése folyamatos
550.000,- Ft + ÁFA /
feldolgozással, különös tekintettel a megbízó vonatkozásában a 2011. évi CLXXV. törvényre az egyesülési jogról, a
hónap
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. A beszámoló összeállításánál
figyelemmel a 224/2000. (12.19.) kormányrendeletre a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. Költségvetési rend kidolgozása és nyomon követése,
rendszeres és ad hoc jelentések készítése. Teljes körű bér- és társadalombiztosítási ügyintézés végzése. Számviteli
és adótanácsadás, a megbízó képviselete a megbízás tárgyának vonatkozásában hivatalos szervek előtt.

Szakmai rendezvény ("Nemzetközi Oktatási Trendek") operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások biztosítása: 14.907.462,- Ft+ ÁFA
rendezvényszerezési feladatok ellátása, helyszínbérleti díj, technika, tolmács, catering 500 főre.

teljesítéssel megszűnt

Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen előadó biztosítására. A megbízási díj tartalmazza az előadói díjat, az
előadó felkészítését, logisztikai és szervezési feladatokat.
Szakmai rendezvény operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások biztosítása: rendezvényszerezési feladatok
ellátása, helyszínbérleti díj, technika, catering 400 főre.

4.376.900,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

13.942.355,- Ft+ ÁFA

teljesítéssel megszűnt

6000 db könyv nyomdai kivitelezése.

6.600.000,- Ft + 5% ÁFA teljesítéssel megszűnt

Alapítványi Oktatóközpont kiegészítő munkálatainak elvégzése.

5.050.890,- Ft + ÁFA,
PAGEO-ra vetítve:
1.683.630,- Ft+ ÁFA
8.301.500,- Ft + ÁFA,
plusz egy összegű
400.500,- Ft + ÁFA

Úri u. 72. feltáró fúrások, kőzetmechanikai vizsgálatok, összefoglaló szakvélemény
http://www.pageobudapest.hu/news/list/16006674-a918-4d61-b90f-f4402349e617

teljesítéssel megszűnt

teljesítéssel megszűnt

2015.12.14

PADA, PADS,
PADOC, PADMA,
PAGEO, PADI és
Pallas Athéné
Domus Optima
Ingatlankezelő-,
Hasznosító és
Szolgáltató Zrt.

Ingatlanbefektetési stratégiai tanácsadásra vonatkozó szerződés. A megbízó megbízza a megbízottat a következő
feladatok elvégzésével: ingatlanpiaci elemzés (magyarországi és regionális kereskedelmi ingatlanpiac áttekintése,
főbb szegmensek elemzése, piaci trendek, ár- és hozamszintek, befektetési tranzakciók, finanszírozási környezet) az
alapítványokhoz hasonló pozícióban lévő befektetők gyakorlatának elemzése nemzetközi viszonylatban (nemzetközi
példák, tranzakciók, bevált gyakorlatok, portfolió-kezelési irányelvek), az alapítványok ingatlanbefektetési stratégiája
(javasolt célok, misszió, rövid- (12 hónap), közép- (3 év), hosszú távú (5-7 év) tervek, elképzelések, pénzügyi célok hozamelvárások, kockázatkezelési hajlandóság, portfolió-allokációs elvek, diverzifikáció, befektetési célpiacok földrajzi
régiók szerint, befektetési eszközök, ingatlantípusok, értékelési alapelvek, szempontok, finanszírozási kérdések, exit
lehetőségek), portfoliókezelés, bérbeadás, üzemeltetés kérdéseinek vizsgálata (bérbeadási, üzemeltetési koncepciók),
a civil törvény módosításával kapcsolatos kérdések vizsgálata és ennek figyelembevétele a befektetési stratégia
kialakításánál, az ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos adózási és finanszírozási strukturálási kérdések vizsgálata.

22.000.000,- Ft + ÁFA
(Megbízók által együtt
teljesítendő.). PAGEO-ra
eső rész: 3.666.666,Ft+ÁFA

2015.12.15

MOSAIC-Trans
Kft.
GINGKO-Zöld
Építész Iroda Kft.,
Schüller és Társai
Kft.
Raw Development
Beruházásszervez
ő és Mérnöki
Szolgáltató Kft.

Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen előadó biztosítására ("Nemzetközi technológiai trendek"). A megbízási
díj tartalmazza az előadói díjat, az előadó felkészítését, logisztikai és szervezési feladatokat.
Az 1014 Budapest, Úri utca 72. szám alatti ingatlanon található épület átépítésének építési engedélyezési
tervdokumentációjának és tenderterveinek elkészítése.

40.000 EUR + ÁFA

2016.01.06

MOSAIC-Trans
Kft.

A megbízási szerződés tárgya: (i) előadót keresése, találása és szerzése a Megbízó által meghatározott téma és
kritériumok mentén a rendezvényre; (mi) személyes kapcsolatot építése és kedvezményes előadói díj letárgyalása a
lehetőségek függvényében, a speaker ügynökségi díj elkerülésére építve; (iii) az előadó felkészítése (beleértve a
koncepcionális-tematikus összehangolást az esemény egészével); (iv) előadói kapcsolatmenedzsment,
szerződéskötést és logisztikai szervezés menedzselése; (v) az előadás tartalmával kapcsolatos feladatok
koordinálása; (vi) részvétel az előadást megelőző pr kampányban; (vii) igény és lehetőség esetén az előadó média
megjelenéseinek szervezése; (viii) részvétel az előadás élő közvetítésének népszerűsítésében; (ix) az előadás
résztvevői körének kialakításában való részvétel; (x) az előadást követően tartalmi összefoglaló készítése, és az
utólagos média megjelenések tartalmi koordinációja; (xi) az előadás után- követésének koordinációja.

35.000 EUR + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

2016.01.06

MOSAIC-Trans
Kft.
Nemzetközi
Oktatási és
Kutatási Központ
Alapítvány
Akció
Rendezvényügynö
kség Kft.

Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen külföldi előadó biztosítására . A megbízási díj tartalmazza az előadói
díjat, az előadó felkészítését, logisztikai és szervezési feladatokat.
Könyvcsomag nyomdai munkálatai

40.000 EUR + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Szakmai rendezvény operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások biztosítása: rendezvényszervezési feladatok
ellátása, helyszínbérleti díj, technika, valamint egyéb szolgáltatások, catering 400 főre.

13.132.790,- Ft + ÁFA

2015.12.18

2015.12.18

2016.01.15

2016.02.15

Megbízási szerződés projektmenedzseri feladatok - Úri u. 71. épület pincerendszer - az Ingatlan pincei területek
felbővítési, felújítási, átépítési munkálataihoz kapcsolódó tervezési és versenyeztetési munkáinak lebonyolításához
kapcsolódó, a 2. pontban részletezett projektmenedzseri feladatok ellátása.

teljesítéssel megszűnt

generáltervező:
megszüntetve
56.350.000,- Ft, generál
társtervező: 75.000.000,Ft + ÁFA
2.500.000,- Ft + ÁFA
teljesítéssel megszűnt

6.360.000,- Ft + 5% ÁFA teljesítéssel megszűnt

teljesítéssel megszűnt

2016.02.26

Kreativ 2000 Kft.

Megbízási szerződés - a megbízott a jelen szerződés alapján elvállalja az 1014 Budapest, Úri utca 72. szám; 6695
hrsz. Alatt megvalósítandó PAGEO oktatási központ: (i) bontási és aláalapozási tervdokumentációjának; (ii)
engedélyezési tervdokumentációjának; (iii) tender tervdokumentációjának tervellenőrzését.

12.800.000,- Ft + ÁFA

megszüntetve

2016.03.01

Akció
Rendezvényügynö
kség Kft.
Made in Heiszler
Kft.
Made in Heiszler
Kft.
Pallas Athéné
Domus
Innovationis
Alapítvány
MOSAIC-Trans
Kft.
Akció
Rendezvényügynö
kség Kft
Réczicza Dentons
Europe LLP
Ügyvédi Iroda

Szakmai rendezvény ("Válságelemzés, előrejelzés") operatív megvalósítása érdekében szolgáltatások biztosítása:
rendezvényszerezési feladatok ellátása, helyszínbérleti díj, technika, tolmács, catering 400 főre.

14.090.670,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Belsőépítészeti kivitelezési munkálatok - 1. ütem

19.268.280,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Belsőépítészeti kivitelezési munkálatok - 2. ütem

19.181.880,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

Megállapodás - bérleti szerződés meghosszabbítására.

bérleti díj: 7.144 EUR/hó,
üzemeltetési költség:
850.613,- Ft + ÁFA / hó

2016.04.30

Air Cooling
Service Kft.

karbantartási munkálatok Úri u. 72.

2016.04.20
2016.05.02

magánszemély
vállalkozási szerződés grafikai munkák elvégzésére
Akció
vállalkozási szerződés - rendezvényszervezés
Rendezvényügynö
kség kft
Provital Fejlesztési közbeszerzési eljárások lebonyolítása az Úri u. 72. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos projekt keretében
Tanácsadó ZRt.

2016.03.17
2016.03.17
2016.03.21

2016.03.24
2016.04.11

2016.04.15

2016.07.18

Megbízási szerződés - geostratégiai témájú szakmai rendezvényen előadó biztosítására . A megbízási díj tartalmazza 40.000 EUR + ÁFA
az előadói díjat, az előadó felkészítését, logisztikai és szervezési feladatokat.
2016. április 14-én a Budapesti Corvinus Egyetemen előadó szervezése
9.020.154,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos jogi tanácsadás

teljesítéssel megszűnt

Ügyvéd jelölet és junior
ügyvéd 110 EUR/óra
Senior ügyvéd 175
EUR/óra
Partner 300 Eur/óra
december-március:
110.000,- Ft + ÁFA,
áprilistól november:
65.000,- Ft + ÁFA
Bruttó 12.146.550,- Ft
10.360.000 Ft+ÁFA

teljesítéssel megszűnt
teljesítéssel megszűnt

45.000.000,- Ft +ÁFA

216.08.08.

Quercustax Kft.

A megbízó alapításától a napjainking terjedő időszakát felmérve, a rendszerszemléletű átvilágítása eredményeként a
Megbízó valós képet kapjon a Megbízó kockázati kitettségéről, a jogszabályi megfelelőségéről, belső szabályozóiról,
szabályzatairól, és ennek ismeretében mindezek a továbbiakban eredményesen, eredményesen, hatékonyan és
gazdaságosan biztosítsák a szervezeti célok megvalósulását.

5.000.000.-Ft+ Áfa
egyszeri kifizetés

2016.10.12

RAW
Development Kft.
Kreatív 2000
Szervező,
Fejlesztő Kft.

Megbízási szerződés az Úri u. 72. szám alatti épület átalakítására vonatkozó projektben projektmenedzseri feladatok
ellátására
Megbízási szerződés az Úri u. 72. szám alatti épület átalakítására vonatkozó projektben műszaki ellenőri szolgáltatás
ellátására

16.900.000 forint + ÁFA

2016.10.13

teljesítéssel megszűnt

17.100.000,- Ft + ÁFA

teljesítéssel megszűnt

2016.10.28

PADI

2017.01.05

Nemzetközi
Oktatási és
Kutatási Központ
Alapítvány
MOSAIC-Trans
Kft.
Optima
Befektetési,
Ingatlanhasznosító
és Szolgáltató
ZRt.
Optima
Befektetési,
Ingatlanhasznosító
és Szolgáltató
ZRt.

2017.02.16
2017.03.01

2017.04.03

2017.04.05

magánszemély

Bérleti sz. A rész: II. emelet
B rész: ÁSZF
a HUG folyóirat 2016. évi és 2017. évre tervezett angol és magyar nyelvű, mindösszesen 10 számának nyomdakész
kivitelezési munkái max. 2000 pl./szám

2233,65 EUR

Parag Khanna előadó biztosítása - 2017.március 16-i rendezvényekre

40000 EUR+27% ÁFA

Befektetési tanácsadás

600.000.- Ft+ ÁFA/hó

könyvvezetés
beszámoló készítés
bér- és társadalombiztosítási ügyintézés
számviteli és adótanácsadás

számviteli szolgáltatás
havi: 550.000.- Ft+ ÁFA
bérszámfejtés szerződés
szerint
ügyviteli szoftver havi
32.000.- Ft+ ÁFA

megbízási szerződés kutatói tevékenység ellátására

421.348.- Ft/hó

14.950.000.-Ft + ÁFA

