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mlnl yál.rlozó (lovábbiakbán yálártozó) - továbbEkban egyÚilesén: szézódó Félét kÓzóll

1./ Á .z.zódá! iiEv.
"séouEne' Üg},ÍélhíVó_Ügtlé ilányiló szofiVel €ndszél' vááminl á szoftV* .éndszel (elepilése

és áladása M eq ende ló okmányíodájában a 2 / ponlban égle|ezéilek szernt

2.'Á.'.2ódé. óúúki brt lh.
.seouEnce'Úgríélhivó'Ugyíélirá.yiIó szoílveÍ rendszer. vaam]nl a s2oítver Íendszer lelepGse

és átádása MegE|delö okmánykodájábán áz ] számú me léklelb.n légeteeilek
sén Á melléklel *én szoflvérek lélépílésé Készség *nlú kez€lés eléléséhez
92úk.ége. okta(ások meqlaná9a. bevezel& láná*ádás

3./ Á váll.lkozó *óLle.tbéq.i

31/ Vál.lkdó a gofiler end*eí. MegÉndélóvel égyénelén dóponlban és kiépilésben
le*állitja. á hely*inen ijzefrbe hélyezi aaúúkÖdés kÖzben bemutat]a.

3 2 / A M.qrendeló áhal kijelóll Eemé y(ék) részére s rénd*er Íé épílését. kaeléséi ]lmedet. a
szukségés lldás anyágot gyákodal oktáús kéÉlén belül átádjá

3 3'l A s2oílver rendsz€r átádáss során bevezelési tanácsadást véqez

3 4 / A vállálkozól jólál!ási kótélaétisóg lérheli ezen szezódés 7 / ponla szerinl

/t'/ A MeÉíddó köt€l€z.Í!éo€i

41lA MeqÍendéló a helyszini lélápitéshéz biáosit]a sz oknányodál m]nt munk.lérÚlsléi'
Va lá fr inl éo yeáétet| hélyéke n á Énd sze l elekllo mos lá ple9u liség el!áésál és a szofiVel
En dvel m ú krdé*h ez szÚkség€s eszkózokel



' fréqfele ó hély smerBliél rendélkezik

- ismeri & eset|eges egyedile epílésiigényekél. elképzélésekel

. tf elyéíelmü (vl.leze9 leheló'éleí íálle.tlvá{' lel'rle|.oe- sá]á. vag/l€lrulrázoí dönlési joqloÍe lendelkezI

! 3' Meo'ende'o á2 áboá9 r.l.tó elön 'egá'ábo 8 nu_ká.appa' b'lo9iJl a s7oltveÍ 'eno.zeJmu\oo€séhez *Úk6éqes e*kózókel

5'l TÓli..Ílé. & h.úrldók

.' , szmödö Lelék nesálápodna\ hogy |elen szonodes léFsil4e4e| . VeoÍe-déd azokmsnyrcdáb.n' mi.l á lolje 
'és 

\eyén Téalátofl eEdÍén/es plob.uzerit Ére'l €l
.me y.óla szeuódó Félék aláií áládá6-álvéie i]éotzókön'!€l késiilénók

5 2, ]e'F9lé3. -.l.ndö szorve'et esel.oé- 2oo9 l.:n'Js 30 _áq. 
' mJ.rálet-|et al$á9álleek

'égyzo\rn}aben 
lÓo:ilil

53

6 l / A szeEÖdes Bszege .7 1 sz úelleklél 9zennl á Vánalro7o .lla oe_vJ oí es nvénéi
4áná'^ak Íégl.eöen' togz'tett l'l álálo_ terult .eghál5lo7.s:a' Va'l.ll\;; ;
.zeEódégben róo:ibn és elvégze( munka ulánósszesen

l760 000'_ Fl+ 2o%Á'l -2136 ooo'_ Fl

daz: Kélnlllió_.záu h.mln.haÉzer lúnt bfutló váll.l*oá3i dij.t s2ám]& a
MegÉndélónek'

6 2 / s2e2ódó Felek njg.jl k. hogy . 
'eEódés 

larlalmáló] eltéÍni csak á szézódéskóléskor e ó.saem lálh.ló olyc1o\ kove(e'eb€n ._el'.n€ly m'afi á nesko.oí s2eEódés valám.lvl'€l e.yeges' |ogos ádord sén' A Tegle.deles Ee|lelleleoen *etdo *ohvÜíend*sÍ tulajdo.jogá csak a *eEodésben szeíep]ó lejés ós*eg kiégyenlíésévslszáll
á' á MeoÍeadelóle A *oív.l loíásnyévu es eódéh'pédány;s E;;zo lv'ül';j
furajdonába. fr.rad

6 3 / A rzélés i kóle aetlség elmllásáása' gsEódé.tól lórténó élállásnak lekintendr A 
'izeléslhaláírdól kóVéló 3! napol méohál.dó ké*délem esetén Vál alkoza logosuli az araao[, !s

nem kilizetétl*ofl!€rréndsz€rm(JkÖdtelésénekszÚnelé[slé.ée

6.4'l szezódó lelek meqálapodnak és Mégrendeó Vál]ál]a' hogy a 61 *éÍinli szánlá
é enénékél á száma beÍogádásáló számiloí lizenól napo; fizelésr halándóvél íEeii
méq a Válla kozó clB: l1l01301_12098453_01ooooo3 *ámú bank*ámlájáE

7 '1 Ji'lAllá.

sakemben (éílésmenIeson biáosit á hel'szi munkák idólaíám. alatl

/Akép'és&s'.nácsaoo'szolgálalásl€L$lés'háláÍdé]é 2oo9 de.efbet 3.

Fl2étóll é3 .ánlázá.l Í.ltótélé*



7 l V'l'e|k@o á' áláoo.l s2oÍlvel le_dvem 4 álddás.ápJálol*ám'loh 12 rorap'a |e''es ko.-

121 válalkÓró iólá]]ási kole|ezenségé 6ak a Endeletésger!én Územeltebtt rendszefevo..l\d[' Néf leleo k á7 e|eÍ (s.oá'' e e.oszálos b""""'l;;: ';;;;;';s.okásosló elléló.á9nálálból eÍedo negabásodásorE

'" u";111"_]1_"]::9''::9"] v.la|' hogy d eÍednén/es Í:s,.l' álaoási kotelo lováob' 12no.aponlétesáÚlléilesnenleserbz1osll'ááVo.l€t'..dszé'""r*r"i"."l"ill_'-

7 4/ Á Vl lá'loo 4 .9/ éves ge'á..áls 
'oo9ak blelo Jlán á' .lla'á llalánoí Áláánr'd'á<

N""''Í;'ji 
**" EU bLlo3'ua á *"t'"*.""-* 'i.""i.i6li;;;';;:ifi

7 5/ A váll.lkdo lele|óssége nem lé4ed ll á
mánlpuláll' rosszh szemu mlködleté.éból

3'l ott rá.. dokln.nralá3

vezodés láayái képezó szoflvér Íendszél
€@d ó vitás esem é nyek kóvéi kezménye éd

31/ s2ezodö Fee< Íegál'ápodnat hooy á le €s Es helyéf le'eo1etl szol've.'e.dszé. Íu*Jlál"dá$rol .Válal.eó a té_d*e' Tú.oor;léséhe *"*eg_". - o_;.".;iJ'€FYron'kus lomáb.n d 'sre'a .nvagol . a Még.e.oeló 
"'r.t-tpr"ri 

iÁ""*Jftsdbb*kben L7enllelo *6nerye{ 3z,Tá,á - r'ay*.' *r"r"' 
,r"'"r"*" 

"ii"'s2é?Ödó Fe|el Eegállápod.á( iovábbá' hogY v.l;hozo 
" " "'."^' 

;i;á' :;;i:'po.los ldÖmaal íhál.mápol| 'eqááDb l n:nraraopa regetö'oe" a veorenaero.és2érÓné|jáló *émé'lyel égyeáeh íg''e'6mÍe' . 8 i p."' ;á;! r"';"a,;i;;ü;;

82/ A kézeb *eméyek oktaláson tóíénö észélelének bi'osilásá

9./ Eov.b.k

91/ A Vá'la ltdó lJdonásLlv.g' Éogv a le|épies n_ .rd ru{odo 
'nlé2m.nv 

l.l lo'éá tÁ'elegezn'e' ezén a Mégeno€b levéténÉegéhez g'oova és " ;ÁiJes.éli;voník@ó bzlonsAg] ulé3 á.oh.l belánvá ]ái ei
92/ A szezÖoo Fe|gk megálápodnák' hogy á suBzodes

ák.dAlyolát k@ós é.Óvel ehállak és n'nden elvá'halo.leÉ" .*."*;;í ;;il;":le1e3 tós éldete@l szezÖdó Fe|e< .eoa'Ercamt hoqi i.l." "i.';;l;"@i",-.d-á''lá'L\ál bekés 
'jlon l.Ígyalfuor ut'á. fuseiolA neg .e.oe."i Á-.."y'o.. * ".- "*eisEdné_y? . sze2ódó Fele! á P;sh Ko7Do1l refuEü Biós.g 'rr"rer""."goi .."'ii;

93/ s2é2ódó F€iek négál]apodnak. hogy a Íendázerl múkÖdIető szoílveí logvédetl szelem]lemék A 32€zÖdésbén *el€pÚ árálÍ.zeso..'vul más La* r" 
,","-'" .,*iiro"rá9 lo9'' váoy lerészeles *nél/nel lováob _em ádháló

94/ A jé én 
''*Rzódésben nem észlélezeliék vonaikozásában á szézódó Fe]ek á Pikendolkeése t lekintik ilányádónak'

95/ A *Eodés láejótlének íetélele á .ze2ód& mlndkéI Fé észéról Ióíénó aláÍásá9zeuo'do tele\ cp$eró Jer* sze2od.BI e olv8as en..".." ur". ;';l ;"á';i;mhoene. né0.9ve2d rá( áE Je'en s7eeódés " *..oz"n aoaroo es i 
"'a.



meléklélból áll A 
'ézódé9 

3 eíedet pédányban kefu aáÍásra amélybó á
Megrende!ól2 példány' mio vá lálkÓzót l pédány llel meq

9.6/ s2eÉódó f.ék íogzitik hogy MegÉndeó pálÍi@lol nyújlot be az ÁRoPl'A2 Á
pol!ámestén hivatalok eeNdetíe]lészlésé' lámoqátágá témában lámaalás
elnyeéséÉ' Mégréndeló é szezódésb€n vál.ll kó|é ézeíséoéit csak ább.n a ésélbén
ludia lelj$íleni' ha a pályázal lámogalást el.yer. Amen.y ben Megrende ó a pályázaion
nem nyel' akkol mnden további nélkül e ál hat jelen veuódéstó VáLak@ó e2 eselben
MegÍende őv€l*emben *mmiféle anyag kóvelelés*]ném épíéL

Kell Budapest.2008 de@frbér 05
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l sz Me éklel: Ré*letés nú9aki bnabn

ÁtiÉnylL.l.dnlniíáci& int.íó.z

sklfuílk. kléíak ló modul
a.j.l€nlt zé. a. Egi'tÉció. modll
Ell.nózó a. Idóziíó inbÍía:'

..aUEn.. 0gyíéliányÍió n.n6d

l ..ouEna ogí.llr.íyibó m.n.dzlm.nl .zo'l9.t nmó
+ 20.Á Áav.l bElttó:

szoftv.r b.vd.la.l bnáB.dÁ.

..QUEnc. oly'allánynóí.n.dam.nruollv.r Ende.l


