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1./ A .2onód& táEvl

"MikÍovoks_Vl 
' jégyzók'nylaó Mvdáluám áló & konle@nc a szoívér rénd*er. vá áminl .

goílvél Éndszel telepltése és áiadása lvegrendé ö ko.féléncial.mébén' á 2 / ponlba.
észletezenek szerinl

2./ A .2.2ódó. múJl*ibfulm5
Mikovoks Vl' ]e!y2ókónyaézó, *av*lgimláó és koníeÉnciá szoflver rendszer az 1 *

mé]léklel sze .li bontásban A melléklet *éÍi.li *oiveÍek téépílés. áz Uléslemi
bEotsági és á jegyzóka'n'a éiró számílógépékré Készség 3zinlij keeés eléÍéséhéz
*ij kség e s okl.lások meglá dásá. bévézeIé si lá nácsad á3

3J!Jé!3B9!é_&!qb.!s9&9!

31/ Vál]alkozó a szoíver.end*en a Meg€ndelóve éoyéáétetl idópontban é! kiépilésben
észá lílja á hélyszínén lzembe helyezi dt mükÖdés kÖzbe. beruIai]a

32lÁ M€gÍ€ndé ó állá kl]elölt 9eméy(ek)észéíe a Íendszer felépllésél ke2élését ism.nd..
*ükségés tudás ányagot gyakoÍlali oklalás kerclén bélÚl ál.dlá

3 3 / A *oítveÍ rendszer ál.dása során bevez€iési lsna.sádásl végez

3 4 / A Vá]lá kozól ]ól'l ási kÓle ezenség lelneji. een *'ódés 7 ] pontja 9ennt

!:/ÁJ!!!!!!!!É!ob]!4É!és9!

41/ A M.gEndeló a hely9ini téepíléshez bi'osi!á á lánácsieímé(' min( munkaleÍÜetél
válemirí egyéaebn he yek€n a rend*el e €Kromos táíe*irnség éllátásál á voftver
€nd*eÍ múkódéséhe2 s2ü ksége s e*kÖzÖket

L



42l Megréndeló 1 lr szákembeí léÍilésmenl€sen biáosit á holy9ini munkák idólád.ma a átt.

meo'é|.|ó he|Vism€refie .ende]kez]k'

_ ismen az esel]eges egyed (elepitési gényekel, e képzeléseket.

' nem egyénelfrú kivileleési lehétóségek (allemallvák) lék nletében sájál Vagy
lekuh]ázon dóntési ioqköÍe| Endelkezik

4 3/ Meqendejó a2 áiádáli halá dó élót €ga]ább a mlnkanappd báosilja a szoÍlver rendszél
fr úkód&é hez szÜkséggs é9kozÖkeI

5'/ T.li.!Íta. & hátáridól

51/ szoRódó Felek úégállápodnak' hogy Jeen szezódés lejesitésének. MegÉÓdeló a
lanácste.embén' minl a lejésités helyén méglanofi éÍedményés póbaozemál ism6 é.
afrélyó á szeÉódó Felék .lá id áladás álvéte i ] eg 

'2ó 

kónyvel készile né k

52lTejésílésiháláÍidó:szoítveÍékeselében2oo9júnUs30náp]a'munkaleÍÚleiátadását'e]ek
iegyzókónyvben lÖgziilk'

53/Aképzésésáiá.ácsadó *olg á [átás le je! (és hatáÍidé]é 2oo9 deember31

5'/ Fizétó.i é! .zaml&&i í.hél.lék

6 1 / A *ezódés ósszBgé az 1 32' mélléklel *€nnl
ajána(nak neg'eéöén' í'gzilet íix árakon
séÉódésbén lijoziteli és elvélzét munká Ulán

a Vállalko2ó által bényújloll és nyénés
kerúlt meghaiáÍo2ásrá Vá la ko2ó a

azaz xérmi ió{G.ázh.minckát z.r íarint ó.Ultó váll.lkefui dÍ]at számk' a

6 2/ szeÉódó Félék.Ögzitik' hogy a *eEódés lanahátd enémicsák á szeErdéskóiéskol elóÍe
nem áhaló olyán ok kÖVelkeáében ]ehel, amély miaí a mégköIóll szezódés valameylklé lényéges, jogos éidékél séni A meqÉndélés mélékelében szérepló szoí\ieÍ
Endsze r tulsjd o njoq á csak a szezódésbén sze€pló lelés Ös*eg kiegyénlilé9éve *ál
ál e Még@ndelóÉ A 9o1lv9Í íoíá9nye]vú és eÉdel pédánY. a szeuó (Vá la kozó)
lulajdo.ában máEd

6 3 / A fzelési kólelezetség é mu asztásá gzézódé3lól löné.ó élállásnák tékinlendó A Íz6lés
ha(áddót kÓvetó 30 nápol mégha adó késede ém eselén Vá lálkozó jogosul az áládÓtl és
nefr kízélell szof1vel.é.d*eÍ múkódtelésének szÜnelelletéséÍe

64/ sz.uódó íelek megálapodnak és MegEndeó válaljá, hogy a 61 szernt szímlá
e bnénékét á száma befogadásáló 9ámiton tÉenÖt nápos lizélési haláÍidóvel rzeli
meg á Vá l. kozó clB: ] 1lol301-1209a453_01000003 9ámú bánkszámlájára

2 11o ooo'. F|+ 2ooÁ^l. ' 2

Jt



71lVálá]kozó@ áládoti eoílver éndszeíe áz átadás nap]áló szánlto! 12 hónepra teles kórú

,r/ vá]!}:io .olálás .ole|.zense9e .9a^ á E_delleIes3ze'.je1 uzeTelelén 
'endszelEvonélkozil Nem le!€d h az eleml csaoás á,yolásoslól ellétó.áLn.|;l;]e;;; ő-":;.,ií.:fÍ*"' b'ávahozár v' an'nl a

7 3/ Vdl.áhozó kölélezehsegd vál'al' hogy ' eEdnényes nJszal eláoaj \ovelo lováDb' |?ro.apon keresaJl l.rlesÍenles.- o'áo$Lá á siotlvet'é.dsze. a.;,;';;i;;1l:;;i.''
74 / A Vá/alNozó e9y éves gárancEls doBzak lélel.s;-i"+"-".iíe:'ii'ii'í.li'J;i..l"."11,i""5 ".;l1L3i i]!li"li"'a...'::.^:".::"i::

7 '1 J&Állá.

75/ Á Vállahozó lelelórséqe nem tered k .
mánipuláll' ros*hBzenü mUkodielésébó]

szezódés lárgyát képezo voftvel rend9el
eledó vi|is eséménvei |oveúéznénvé'Ad

g'/ s*Eodo Fes f€glllapoonlr hogy 5l.EsJés helve- lé|eoIon szo|'r'e' ienos2e. du9á(áEdl$koÍ .vá|lalkozo á |6.d*et fÚiodtelé.ehgz *,*."r."..';;:;"-á.;lelentonltus fofuában ádlé ál A ké*séovnlu k
::_:t*1""'-.]_ . Meg'é'de|ö á'|a' i''"'"',"T;5.''".*.".T:fi::''j,:?":ff;

te|'*ir' oklaIások téÉleben á6o'a s.;.* iiiJ"fegdapod.ár lo'áboá hogv Vá'la|lozó a nu*h.lcdásáÚar" *i;;;;""";';(h.lar.ápoI) legálább ] mlnlanápDal méd€li*.."rry'" iqv.;'"r' .'gy"r";i;iJ5L":i"#lÍ:""]"'i.*f;'":iloo^.ta*r| e'' ó

32/ A \ez€ló *never oalalaso- lo1é_o ?*vele|á er h'os ása á VéeÍe_d.'o

9./ Eov.b6t

9l/AV.lá\ozólLdonásu v€37|' rogy a lebpGs' í-n^álaI mJ(odÓ 
'rlézfe-v lel_lété. ̂ .le!égezn'e e'É'l a Meg*-delo .evóle^Feoéh"' ,-";;; d;;';_;.;;ui";"vonábzó biáonság' uiás'lásokat uotan'a rai ei

92/ Á szePooö Fe|e\ tregállapoo.ar .o9y á *éudoés le']€silésené| esel e! .e|Té.J|Ö
dladá]yokál io2o. eÍóve' elháÍl.].t e-J fhde_ élvá.rároleÉ.r ..q'".;.l'i 

" 
.'i.'-.ils]Ésíés édéieben sze?odö ié'er' -"gar"poon"r "og',".. ':;;";.; ; ;v'láluká.oékés ulo- láayálások 

"llar ^!;e'k;eg Í-*;' Á.-.y'o". ii "* "*áe.dményt 3 s7ezodó Fe|ék á Pás. eozp61n"'u.' e-"a r".l!.i.g"i 
'i*"l-." 

.

93/ s2ePÖdo Te'€k megá apodn.l rogy a lé_ds2.1 hlrodleio *oÍlvel |ogved{ s2elerllenék A s'.zódé.oen szecp|ó állc'T.záso_ "Nu Íás céE.e' r;m ná"znalralonásjoqi vaoy lerÍés'eles s'enélynel lovább -eÍ ád-áló v;r"r-o 
"r"n "'"á"i!-.alái' ásával hozá'áfu' 3 VeqÉnoeb nlefenyé- e h 

'"ul 
r"''o *a.'iJq-"p]:' .]ü:Jecv deiú múkodIélés.h.7

/



94/ A jélen széEódésbén nem Íész ei€zették vonatkdásában a szezódó Feék á Plk
@nde keéseit lekiniik Íányadónak

95] A 9éRodés léiÉjótlének 
'eltétéle 

a szeEódés m]ndkél Fél részéíd tÖnénő aáirása.
szezódó Felek képvisélójelen szezódésl eloVasás' érlé mezés ulán mi.t akaralukka
mindeÓben megegyézól iíák aá Jélen szézódés 4 Vámozoil oldabó és 1 Ód.
fré léklelból ]áll A szeaódés 3 eÍedet pédányban kenjl .lákásra amelybó a
Megrendeiói2példány'migválalkozót1 pédány llelm€e

96/ szeEódó Íelek lÓQzilik' hogy MeoÉndeló pá yázalot nyú]Iotl bé 4 ÁRoP_1A2 'Apogámésl€. hivatalok szé .zefej]e.áése" lámogalása lémában iámogáIá9
ehyé6.éE Mogrcndeló e *ezódésben vá |a l kólelezetségéil .sak ebb.n d e;lbén
ludja tel]ésiteni' ha a pályáz.t lámogaláslehyér Aménny ben Megrendeló a pályázálon
-er nye.' ál(ot Índen továbbl nélku eálhallele. sz€?ódé.lo vdérozó.? eselben
V€g'énoe övels2enbán senníele á^yáo lovele essel.er eple

Kéll BudapesI' 2008 december 05



Tél.l.k

E_lózgyi'lé.i
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