Contract de Întreţinere şi Reparaţie (Plan)

încheiat pe de o parte între
Nume:
Locație:
Strada:
Număr de înregistrare firmă:
Număr fiscal:
în contiunare Client,
precum între
Kovács Árpád és Társai Kft
H-2051 Biatorbágy
Alkotmány u. 16.
Număr de înregistrare firmă: 13-09-131324
Număr fiscal : HU 14895359
în continuare Furnizor
Clientul şi Furnizolur în continuare Părţile,
pentru întreţinerea şi reparaţia următoarelor utilaje:
Fabricaţie:
1)

Tip:

Număr serie:

Durata contractului:

Prezentul contract este încheiat între părţi, pe termen nedeterminat. Prezentul conctract se
referă la întreţinerea şi repararea utilajelor menţionate mai sus. Prezentul contract poate fi
reziliat în scris de câtre Părţi, cu termen limită de o lună.
2)

Obligaţiile furnizorului:

2.1. Furnizorul va efectua servicii de întreţinere şi de reparaţie pentru Client. Reprezentantul
Furnizorului, după semnalarea reprezentantului din partea Clientului, va deplasa în termen
stabilit la utilaj(ul)ele de lucru, unde va efectua întreţinerile actuale, conform îndrumărilor
fabricantului (schimburi de ulei şi filter, verificarea utilajului, setările scadente) şi repararea
defecţiunilor care nu intră în categoria garanţiilor (schimbarea pieselor uzate, schimbarea
parbrizelor, repararea unor defecţiuni de provenienţă datorită unor evenimente cauzatoare de
daune, etc.), respectiv celelalte reparaţii devenite necesare. Furnizorul este obligat să-şi
organizeze activităţile în aşa fel încât progresia să corespundă cu executarea scadente
periodice.
2.2. Furnizorul va asigura instrumentele necesare pentru întreţinere şi reparaţie, precum şi
materialele de ungere necesare. Furnizorul este obligat să-şi ia în considerare şi să respecte
directivele profesionale şi va lua măsuri pentru efectuarea profesională a lucrărilor. Furnizorul
este obligat să ia măsuri pentru asigurarea permanentă a ordinii, respectiv pentru menţinerea
curăţeniei în spaţiul de lucru, mai apoi este obligat ca după predarea lucrării să îndepărteze
substanţele şi deşeurile activităţii sale.

2.3. Lucrările finalizate vor fi înregistrate pe foaie de lucru, care va fi confirmată prin
semnătura mecanicului Clientului. Foaia de lucru semnată constituie baza emiterii facturii.
Furnizorul este obligat ca pe durata efectuării lucrărilor să-şi respecte reglementările locale cu
privire la protecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor, protecţia bunurilor, respectiv
reglementările feferitoare la tehnici de securitate.
2.4. În cazul defecţiunii care cauzează oprirea utilajului pe o perioadă mai lungă, Furnizorul
garantează ca specialistul responsabil de întreţinere va deplasa la locul utilajului în termen de
24 de ore şi va începe repararea defecţiunii.
3)

Responsabilităţile Clientului

Înaintea fazei de întreţinere scadentă, Clientul va înştiinţa Furnizorul, cu 5 zile mai repede
după posibilităţi despre numărul de ore lucrate ale utilajelor, respectiv despre starea acestora şi
va semnala defecţiunea sesizată de câtre el.
În termenul stabilit, Clientul va face posibil accesul reprezentantului Furnizorului la utilajul
curăţat şi va asigura pentru el un spaţiu de lucru adecvat pentru efectuarea întreţinerii sau
reparaţiei.
4)

Acestcontract nu se referă la:

Efectuarea activităţilor caracteristic zilnice sau săptămânale, care nu constituie obiectul
garanţiei. ( ungere, verificarea nivelelor diferitelor lichide, etc.)
5)

Contravaloarea netă ale diferitelor servicii:

Întreţinere:
Tarif pe oră:
Durata călătoriei:
Tarif pe km:
Cheltuieli de cazare:

39,- Euro
19,- Euro
0,75 Euro / km
conform necesităţilor

Reparaţii:
Tarif pe oră:
Durata călătoriei:
Tarif pe km:
Cheltuieli de cazare:

39,- Euro
19,- Euro
0,75 Euro / km
conform necesităţilor

Contravaloarea deplasării la faţa locului, conţine toate cheltuielile legate de deplasare.
6)

Facturare, condiţii de plată

Emiterea facturii se va face pe baza mandatului de muncă confirmată de câtre reprezentantul
Clientului.
Termenul de plată: în termen de 10 zile dela primirea facturii, prin transfer bancar.
7)

Reprezentanţii Parţi

Din partea clientului:

Din partea Kovács Árpád és Társai Kft / Kovács Árpád şi Partnerii Srl
Kovacs Árpád gestionar +36 30 931 9905
8)

Rezilierea contractului

Contractul poate fi reziliat din partea Clientului prin metoda stabilită la punctul 1.
Oricare dintre Parţi poate să inţieze desfacerea imediată şi extraordinară a contractului, în
cazul nerespectării aceluia.
Dreptul la rezilierea contractului poate fi practicată de câtre Părţile contractante, în declaraţii
scrise, trimise sub formă de scrisoare recomandată.
În toate celelalte situaţii, care nu sunt stabilite prin prezentul contract se vor lua în considerare
reglementările Codului Civil.

Eliberat:

Data:

----------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Client

Furnizor

