Nr :

Data:

CONTRACT DE SERVICE
I.PARTILE CONTRACTANTE
Intre: SC. ALL BIROTIC S.R.L inmatriculata la Registrul Comertului cu
nr.j40/15650/2006,cu sediul in Bucuresti.Str. Aleea Ciucea nr.3,sector3,tel:0213244229,
Avand contul deschis la BCR sucursala Mihai Bravu,IBAN RO06 RNCB 0084 0926 8059
0001,reprezentata de dl. Popa Tudor Emil,in calitate de EXECUTANT,si…………………
………………………,cu sediul in,Bucuresti,........................................................................
.........,sector...,IBAN:.......................................,deschis la ......................................................
,reprezentata de ………………… ,in calitate de BENEFICIAR,s-a incheiat acest contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 EXECUTANTUL se obliga sa asigure o buna functionare prin revizii periodice,
interventii de diagnosticare si prin repunerea in functiune a echipamentelor
BENEFICIARULUI,indicate in factura ,ce face parte integranta din prezentul contract.
Art.2 Interventiile accidentale pentru depanare se executa la sediul BENEFICIARULUI
cand nu necesita utilizarea unor dispozitive/aparate de atelier sau un grad avansat de
demontare.
Art.3 EXECUTANTUL garanteaza calitatea lucrarilor realizate.Pentru piesele,subansamblele
inlocuite,termenul de garantie va fi stipulat in procesul-verbal de punere in functiune,urmand
sa curga de la data semnarii acestuia.
III.CONDITIILE SI MODUL DE EXECUTARE
Art.4. Normele de revizii periodice contin operatiuni de testare,curatare,reglare si inlocuire de
piese/subansamble uzate.
Art5. Interventiile accidentale pentru depanare se efectueaza in urma sesizarii facute de
BENEFICIAR in vederea repunerii in functiune a echipamentelor afectate de deranjamente.
Art.6 Raspunsul la sesizarea BENEFICIARULUI in legatura cu iesirea din functiune a
echipamentelor prevazute in contract se va face in minimum 5 ore de la sesizare.
Termenul de repunere in functiune este de maximum 48 de ore.
In cazul in care reparatia/diagnosticarea subansamblului defect dureaza mai mult de 24
de ore EXECUTANTUL va asigura BENEFICIARULUI in masura posibilitatilor,un
echipament similar celui defect, pentru perioada de diagnosticare/reparare.
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Art.7 BENEFICIARUL se obliga:
-sa asigure accesul personalului specializat al EXECUTANTULUI in locurile unde sunt
instalate echipamentele aflate in service, precum si conditiile functional operative pentru
efectuarea interventiei.
-sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI documentatia tehnica,sculele,dispozitivele si
piesele de prima dotare transmise de furnizor.
-sa asigure consumabilele necesare operatiunilor de testare.
Art.8 Toate interventiile ce depasesc conditiile prevazute de Cap.II sunt considerate ca
Iesite de sub incidenta prezentului contract si vor fi efectuate pe baza de comanda separata
emisa de BENEFICIAR. Transportul echipamentelor sau subansamblelor de la
BENEFICIAR pana la atelierul unde se va face remedierea si retur se va face de catre
EXECUTANT.
Art.9 Confirmarea executarii lucrarilor contractate,inclusiv nerespectarea termenelor,se va
face prin documentele prezentate de personalul EXECUTANTULUI de catre imputernicitii
BENEFICIARULUI prin semnatura si stampila,certificandu-se astfel calitatea lucrarilor si
operatiunilor efectuate,starea si gradul de functionare in care raman echipamentele dupa
revizii periodice sau interventii accidentale.
Art.10 Termenele de repunere in funciune a echipamentelor sau subansamblelor aflate in
starea indicata la Art.8 vor fi stabilite de EXECUTANT cu acordul BENEFICIARULUI.
Notele de trimitere in ateliet confirmate de imputernicitii BENEFICIARULUI constituie
comenzi valabile pentru atelierul ce efectueaza reparatiile si atrag obligatia
BENEFICIARULUI de a le achita separat,dupa confirmarea de catre BENEFICIAR a
executarii lucrarii.
Art.11 BENEFICIARUL este obligat sa respecte toate recomandarile facute de catre
personalul EXECUTANTULUI cu privire la conditiile de instalare si exploatare a
echipamentelor si sa ia masuri pentru ca personalul sau sa se conformeze normelor de
exploatare si de protectie a muncii,asigurand totodata echipamentele ce fac obiectul
prezentului contract impotriva unor interventii neavizate de EXECUTANT.
Nerespectarea acestor indatoriri da dreptul personalului constatator al EXECUTANTULUI de
a se adresa BENEFICIARULUI pentru a lua masurile ce se impun,iar in cazul in care datorita
unor astfel de situatii,stabilite pe baza de probe,s-a produs scoaterea din functiune a
echipamentelor din contract,interventiile de depanare si reparare vor fi considerate ca fiind
facute in regimul prevazut la Art.8 din contract.
IV. MODALITATILE SI CONDITIILE DE PLATA
Art.12 Tariful de abonament lunar pentru fiecare echipament este prevazut in ANEXA1.
Art.13 Costul materialelor pentru reparatii,reconditionari,precum si valoarea pieselor necesare
oricaror interventii se factureaza separat in contul BENEFICIARULUI pe baza facturilor de
reparatie intocmite de EXECUTANT,avizarea acestor facturi de reparatii prin
stampilare,datare si semnare de catre BENEFICIAR constituind accept de plata in contul
EXECUTANTULUI.
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Art.14 Valoarea prezentului contract este de
euro(plata se face in lei la cursul BNR din
ziua platii) fara TVA,conform Anexa 1.Plata se face in termen de 5 zile de la emiterea facturii
,sau Ordin de Plata,dupa avizarea de catre BENEFICIAR a documentelor prezentate de
EXECUTANT,prin stampilare,datare si semnare.
V. CLAUZE SPECIALE
Art.15 In cazul in care anumite utilaje prezinta o uzura ce nu justifica costul
reconditionarilor,EXECUTANTUL poate propune,in scris,BENEFICIARULUI,scoaterea lor
din functiune,valoarea contractului modificandu-se in mod corespunzator.
Art.16 Clauzele prezentului contract pot fi modificate numai prin act aditional insusit de
ambele parti.
Art.17 Litigiile dintre parti se vor solutiona in principal pe cale amiabila sau de catre organele
competente conform legii.
Art.18 Contractul intra in vigoare la data de
avand valabilitate 12 luni.La
sfarsitul perioadei de valabilitate,contractul se prelungeste automat cu aceeasi perioada,
daca nici una dintre parti nu are obiectii,fara a fi necesara o renegociere a termenilor
contractului.
VI. ALTE CLAUZE
Art.19 Valoarea contractului se va renegocia,pentru partea de contract neexecutata,
Conform cu dinamica indexarilor in economia nationala.
Art.20 Forta majora apara de raspundere partea ce o invoca,in conditiile legii.
Art.21 Prevederile prezentului contract se completeaza cu cele ale Codului Civil si altor
acte normative in vigoare si aplicabile in materie.
Art.22 Prezentul contract s-a incheiat in 2(doua)exemplare,cate unul pentru fiecare parte.

EXECUTANT

BENEFICIAR
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ANEXA 1
1.Pentru calculul valorii finale a contractului,se vor lua in considerare urmatoarele tarife:

Nr.
1.
2.
3.
4..
5.
6.

Echipament
Computere
Imprimante
Faxuri
Retea
Copiatoare
Sisteme de supraveghere

EXECUTANT

Buc. Tarif/buc/luna

BENEFICIAR

