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Átalánydíjas karbantartási szerződés 2014
1. A Megrendelő ezen szerződéssel megbízza a LAMBDA-ELAN Kft-t (továbbiakban Vállalkozó,
adószám: 23340125-2-41, bankszámla szám: 10104105-09251846-00000003, cégjegyzékszám:
0109960943) az üzemeltetésében lévő, 1 sz. mellékletben felsorolt gyártmányú és típusú műszerek
szerződés szerinti szervizének ellátásával. Az esetben, ha a Megrendelő a szerződött műszereken kívül
további berendezések szervizére tart igényt, akkor írásbeli bejelentésre a Szerződés újabb melléklettel
bővül.
2. A szerviztevékenység keretén belül a Vállalkozó köteles elvégezni - a Szerződésben meghatározott
időközönként - a gyári előírások szerint a műszerek karbantartását, helyszíni javítását, a hibás
alkatrészek cseréjét.
3. A Megrendelő köteles a Szerződés tárgyát képező műszereket a munkavégzésre vállalkozónak
rendelkezésére bocsátani, továbbá azok áthelyezéséről, illetve üzemen kívül helyezéséről a Vállalkozót
3 napon belül értesíteni. A közlés elmulasztásából származó eredménytelen kiszállás költségeit a
Megrendelő a Vállalkozónak megtéríteni tartozik.
4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő hibabejelentésére a bejelentést követő munkanaptól számított 3
munkanapon belül a javítást megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb időn belül befejezni.
5. Az átalánydíj nem foglalja magában az alábbi okokból keletkezett hibák javítását:
- szakszerűtlen gépkezelés,
- rendeltetésellenes használat,
- idegen beavatkozás,
- hálózati feszültségingadozás.
Ezen esetekben a javítás költségeit a Vállalkozó jogosult a Megrendelőnek az átalánydíjon felül
kiszámlázni.

6. Az átalánydíj a helyszínen végzett javítási és karbantartási munkák munkadíját tartalmazza. A
kellék- és anyagköltségeket, azok vámkezelési költségeit, valamint az anyagigazgatási költségeket,
továbbá a kiszállás költségeit a Vállalkozó az átalánydíjon felül - de azonos számlán részletezve érvényesíteni jogosult.
7. A Vállalkozó jogosult a Szerződés mellékleteiben feltüntetett díjtételeket érvényesíteni - a munka
elvégzését igazoló bizonylat alapján - a szerződött műszerekre vonatkozóan. A Vállalkozó a
Szerződésben foglalt átalánydíjakat, a karbantartásokat követően számlázza. A Megrendelő köteles a
számla összegét annak vételétől számított 15 napon belül a Vállalkozónak átutalni. A Megrendelő
vállalja késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat megfizetését is.
8. A Vállalkozó a kezelésében lévő raktárról biztosítja a javításhoz és karbantartáshoz szükséges
folyamatos anyagellátást. Ha objektív akadályok miatt a javításhoz szükséges import anyag behozatala
meghiúsul, akkor az ebből származó károkért a Vállalkozót jogi elmarasztalás nem terheli.
9. Ezen Szerződés a 2014. január 1-én lép érvénybe és a 2014. naptári évre szól. Automatikusan
meghosszabbodik, ha a szerződő felek bármelyike azt a tárgyév december 1. napjáig írásban fel nem
mondja.
10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, illetve a
vállalkozási szerződésekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.
Ezen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes.

