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Am§ty tétrqiött Önk*rmá xyrat Balaioncrepezd, Árpia* utr;a}7 .,mint
megr§ndetrő és ls* La§zló "ev" Nagyvá,z§ony, Uj utea i. növ,ényvédeimi
szakmérntik, és Tábor;v Gyuta "ed' egész-qésj§ír gárm*stx mirrt vá§alkczók
között.
A vallalkozók porrtos címe, telehelye:
Iso í,ászló n$v{nyvédelmi szahérnök Nagyváasnny, Űi u.í.
te!:$6-8&264-252,"
Bankszímlaszám:Nagyuáa§anyTakarékszővetkezst
732aaa77-1ooo12??
§z-erződő aáószima: trso Liászló : 53 89 1 8 99 -2-39
Tábry Gyula tü.gázmester 823c Balatonffired, Nát*or artea lu
te1.oő*2o-9315-992
Benk§zámlasrÁg:Zk* és vidéke Takszöv. Yeszprém, Csikász I.u.
739ooo78-1coM2?o
§rerzódó adószárna: 5 3 8683 56-3 -39

§zerződ§s árgr a:Y adgo*szt*n;r*!**; él-*W*ző* *ly elieni -+édekezés

permetezéssel, bárem alkalgmxal.
§zolgátatás helye:Balatonszepezd, Yadgesá*nyesor uí*a 42 db vadgesáenyefa
kezelése.
§zerződés érvényess ége:2a1 6. kezelési éwe.

Szolgáltató kötelezgttségyrillalásai:mindennemű ve8y§z§res munka kedetét .
,4.mennyiben bálrniiyen tlknál ío$a a m*nkaltgzes elrnaradna a ÁtxíeJezó *ióffe
24 óran belül értssíti a ri}egr§§delőt.
A vállalkozó a k-ezelések*t a n{i,v*r3^rádelmi időszakak meg§ele;tőea v égzi.
Z.hvállalkgzó a kezelesekről permetezesi *aplót v*rÉt,melyben feltiinteti az
elvégzett murrkalatokat és beszaí§ol az elvégzett rnrnkálatok eredrnényéről,
A Yá§alkozó valla§a hosy a a kezclésket balesektentesen vészl, munkiiia sori{,tl

okoeofi kárért feleiősséget wáital.
3.Az eiső kezelés időpon§ a:, 7ol6;ni$us hónap falyaman, az iá&járastil
fiiggóen,
4.A b{ogrendelő kötelexefrségrailaiasai: a munka elv*gaését követöen 'benyujtott

sn{rnla és a munkalap átvételét követően 3o muxkanapon beliil a szerződásben
rögzrtett szolgaltaí;ási dij at a ru*gad**. szárl\ira áf*tatj a.

h sz*rződő felek a sr*tzőóés sikeres te|iesitése érdekében ktilcsönösen
egryüterriiködngk, haladéktalanul értesítik egymást, ha bármi veszélyeztefué a

v,+ l-rv7,a"rtv l \bJ Í}XNO 9í}7{rx lv},í{fz

szerződés telj esítését,



2.oldat

5.A szolgáűtafás őija +X[Zóbgesáenyefa X 1.65oFt+ÁFA
Alka}manként 693oo. -Ft+ÁFA azaz Hatvankileneezerhfoomszázforint+Ára
Fizetési mód:. Iso László rószére 34.65o.-Ft+afa kezeléseket követően,
alkalrnanként átulalrissal
Tábory Gyu}a részére 34.65o.-Ft+áfa kezeléseket követöen, alkalmanként
átulalassal.
A fenti összeg három alka]ommal akezeléseket kóvetően kerül banki áfutalással
14 murkanap fizetéssel a vallalkozók megadott számlájara

6.A szerzfiéssel kapcsolatban bárminemű jogvik lenne, úgy a Ptk.
rendelkezései az iraayadők A felek köIcsönösen megegreztekabban, hory a
felek közötti j ogvita esetén előzetesen egyeáetrrek és megiillapodiá,sra

törekedrrek. Amennyiben a jogvita íry nem rendez&etö, úry annak eldöntéserea
szerződő felek a Yeszprém Megyei Biróság kiárólagos illetékességét kötik ki.

Balatonszepezd, 2o16. január 25.

Iso László

,só lászló
Növ, véd. mán.

rU CÁZ MESTER
Naqwázsony, tj u. 1.
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