CONTRACT DE SERVICE
nr ………… din data…………………………………….

Încheiat între:
SC………………………………………….
SRL,
cu
sediul
in……………………..
...,str................................
nr..........,sect...,date de identificare: Cod unic de înregistrare …………………………………………………………..si cont bancar nr.
…………………..,
deschis
la
…………………………………………,
reprezentată
prin……………………………………………………………, denumita în continuare BENEFICIAR
SC
SRL,
cu
sediul
in……………………..
...,str................................
SERVICE
BUCATARII
nr..........,sect...,date de identificare: Cod unic de înregistrare …………………………………………………………..si cont bancar nr.
…………………..,
deschis
la
…………………………………………,
reprezentată
prin……………………………………………………………, denumita în continuare PRESTATOR
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
În conformitate cu prevederile prezentului contract, PRESTATORUL se angajează să execute activităţi de întreţinere şi
reparaţii şi să livreze materiale şi piese de schimb pentru echipamentele ce fac obiectul actualului contract la sediul clientilor
BENEFICIARULUI
Prin activitatea de reparaţii se înţelege orice intervenţie efectuată la solicitarea BENEFICIARULUI pentru eventualele
defecţiuni apărute la aparatele ce fac obiectul prezentului contract
2. CONTRAVALOAREA CONTRACTULUI

2.1Contravaloare de facturare pentru service utilaje
Ora de manopera : 10 EURO, Luni – Vineri 8 – 17
15 EURO
17-20
15 EURO Sambata 8-14
Tarif deplasare 1 RON/km
În costul orei de lucru nu sunt incluse materialele consumabile, piesele de schimb. Acestea se vor plati separat, conform
facturilor emise pentru materiale.
3. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata activităţilor de întreţinere şi reparaţii inclusiv materiale si piese folosite de PRESTATOR se va face pe baza
facturilor
emise
de
acesta,
de
catre
BENEFICIAR
în
contul
nr…………………………………………………………..,banca………………………… ……………………………, în termen de maximum
5 (cinci) zile calendaristice de la emiterea facturii sau numerar contra eliberarii unei chitante.
La factură se va ataşa Procesul Verbal de Reparatie, semnat de clientul BENEFICIARULUI sau direct de
BENEFICIAR.
Conform legislaţiei în vigoare, PRESTATORUL va emite factura fiscală.In cazul platii numerar se va elibera si chitanta
de incasare.
Orice întârziere în efectuarea plăţii la termenii stabiliţi atrage după sine facturarea de penalităţi de 0,15% pe zi
întârziere din valoarea de plată, dar nu mai mult de 15% din valoarea facturată.
4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1 PRESTATORUL se obligă:
- Să execute lucrările de reparatii în perioadele stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL.
- Să ceară consimţământul BENEFICIARULUI în cazul în care va subcontracta anumite lucrări/servicii aferente
acestui contract.
- Reclamatiile defectiunilor se vor face de Luni pana Vineri pana in ora 16.00 a zilei in curs.Reclamatiile se vor onora
in maxim 48 de ore de la sesizare .
- In cazul in care piesele de schimb necesare nu se afla pe stocul PRESTATORULUI acesta are obligatia de a le procura
in maxim de 15 zile de la constatare.
- Personalul de service al PRESTATORULUI va putea fi contactat la numerele de telefon:

4.2 BENEFICIARUL se obligă:
- Să anunţe PRESTATORUL în scris (fax) cu cel puţin 5 zile înainte de data convenită pentru începerea lucrului,
despre modificarea programului de întreţinere stabilit de comun acord, urmând a se stabili o nouă dată, convenbilă ambelor
părţi.
- Să asigure acces şi front de lucru util pentru intervenţiile PRESTATORULUI la echipamentele ce fac obiectul
contractului.
- Să achite PRESTATORULUI sumele aferente activităţilor şi produselor ce cad sub incidenţa prezentului contract.
5. GARANŢII
PRESTATORUL garantează calitatea lucrărilor efectuate.
Garanţia pentru piesele de schimb livrate si montate de catre PRESTATOR în conformitate cu actualul contract este de
6 (şase) luni.Garanţia nu acoperă materialele consumabile şi lucrurile fragile, precum şi deteriorările cauzate de folosirea sau
întreţinerea necorespunzătoare.
6. FORŢA MAJORĂ
Părţile acestui contract vor fi parţial sau total eliberate de obligaţiile lor rezultând din prezentul contract dacă
îndeplinirea unor astfel de obligaţii este afectată de circumstanţe în afara controlului lor şi care nu pot fi anticipate la momentul
semnării prezentului contract sau care sunt o consecinţă de forţă majoră. Următoarele vor fi acceptate ca forţă majoră: război,
mobilizare generală, incendiu, calamitati naturale (cutremur, inundaţie, drumuri impracticabile).
Partea care invocă forţa majoră drept cauză de neexecutare a contractului va notifica celeilalte părţi evenimentul în
maximum 5 (cinci) zile de la producerea acestuia.
În situaţia în care evenimentul de forţă majoră durează mai mult de 30 zile, oricare dintre părţi este îndreptăţită să
solicite rezilierea contractului.
7. LITIGII
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea
sau desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre soluţionare
instanţei judecătoreşti competente de la sediul PRESTATORULUI. Prezentul contract constituie titlu executoriu fără alte
formalităţi şi proceduri pentru prevederile de la acest articol.
8. SARCINI
În caz de orice modificare intervenită în legătură cu PRESTATORUL (fuziune, afiliere, separare etc.), toate drepturile
şi obligaţiile prezentului contract vor fi transferate succesorului legal al acestuia. PRESTATORUL va anunţa astfel de
modificări BENEFICIARULUI înaintea efectuării lor.
La rândul său, BENEFICIARUL are obligaţia de a-l anunţa pe PRESTATOR despre orice modificări intervenite în
denumirea sa, precum şi cele referitoare la sediul social, forma de organizare şi orice alte modificări ce ar putea crea confuzie în
raporturile contractuale; în caz contrar, orice notificare sau act va fi considerat primit dacă va fi trimis pe adresa menţionată în
prezentul contract.
În caz de declarare a stării falimentare a PRESTATORULUI, BENEFICIARUL este îndreptăţit să anuleze contractul.
9. ALTE PREVEDERI
Toate amendamentele şi completările la prezentul contract vor deveni valide dacă sunt făcute în formă scrisă şi aprobate
de ambele părţi.
Nici una dintre părţi nu este îndreptăţită să-şi transfere drepturile sau obligaţiile rezultate din prezentul contract unui
terţ fără a avea o aprobare prealabilă în formă scrisă din partea celeilalte.
10. DURATA CONTRACTULUI
Contractul intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil pe o perioadă de 12 luni de la această dată.
Contractul poate fi reziliat în intervalul de 2 (două) luni de la notificarea în scris a acestei intenţii, confirmată de
cealaltă parte.
Contractul poate fi modificat printr-un act adiţional semnat de amble părţi.
Prezentul contract conţine 2 (doua) pagini
Contractul a fost scris în 2 (două) exemplare, 1 (una) pentru fiecare parte contractantă.
Contractul a fost semnat astazi, ………………………………………….

PRESTATOR
SERVICE BUCATARII

BENEFICIAR

