Átalánydíjas karbantartási szerződés

amely létrejött
egyrészről Aszófő Község Önkormányzata
adószáma: xxxx
címe: xxxx,
képviseli xxxx, (továbbiakban: Megrendelő)
bankszámla száma: xxxx
másrészről Bakony Web Bt
adószáma: 24856771-1-19
címe: 8412 Veszprém, Alsóharaszt utca 16.
képviseli: Zsebe Szabolcs, (továbbiakban: Vállalkozó)
bankszámlaszáma: 10918001-00000076-25260008
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Ezen szerződés tárgya egyrészt a Megrendelő tulajdonát képező és mellékletekben
rögzített számítógépes egyedi konfiguráció karbantartási hibajavítási és adatmentésiadatkarbantartási és weblapszerkesztési munkáinak elvégzése a következők szerint:
1.1
Az alapszolgáltatás részeként a Vállalkozó vállalja, hogy a
szerződésben meghatározott átalánydíj keretén belül havonta – bejelentésre
vagy előre egyeztetett időpontban – elvégzi a szükséges javításokat és
ellenőrzéseket.
1.2
Negyedévente elvégzi a gyári specifikációk szerinti karbantartási
munkákat úgy, hogy a gépek folyamatos üzemét a legkevésbé zavarja.
1.3
Kéthetente elvégzi a szükséges adatmentési feladatokat.
1.4
Az adatmentés és adatkarbantartás során tudomására jutott
információkról titoktartási kötelezettsége van.
1.5
Számítástechnikai problémákkal, beruházásokkal kapcsolatos
szakmai segítséget és konzultációt nyújt, szükség esetén előre egyeztetett
módon a beruházást lefolytatja.
1.6
Vállalja, hogy a Megrendelőt, szükség esetén ellátja a megfelelő
minőségű kellékanyagokkal, amelyet vállalkozási díjon felül számláz le.
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2. Az eseti hibaelhárításra vonatkozó feltételek:
A Megrendelő a berendezések meghibásodását telefonon vagy egyéb módon
bejelenti a Vállalkozónak a típus, hely és vélhető hiba megjelölésével.
A Vállalkozó a bejelentést követően értesíti a megrendelőt a helyszínre
érkezés időpontjáról (amennyiben távolról nem tudja a hibát elhárítani), de
legkésőbb 72 órán belül megkezdi a hibaelhárítást. A bejelentés, ha
hétvégére, vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon.
A hibabejelentéskor és karbantartáskor felhasznált alkatrész költsége az
átalánydíjban nem szerepel, ezért külön kerül kiszámlázásra. Abban az
esetben, ha a berendezés műszaki állapota oly mértékben romlott, hogy a
javítása gazdaságtalan lenne, a szerviz selejtezési javaslattal él.

3. szerződés hatálya alá nem tartozó szolgáltatások
Gondatlan kezelésből, helytelen üzemeltetésből, elemi kárból, illetéktelen
személy beavatkozásából, elektromos hálózatban történt meghibásodásból,
továbbá a nem megfelelő kellékanyagok használatából eredő
meghibásodásokért illetve adatvesztés esetén ha az szünetmentes
áramforrással nem védett gépen, vagy annak hibájából következik be a
vállalkozó nem vállal felelősséget. Ezen munkálatokért külön díjat számít fel.

4. Általános rendelkezések
A szerződés hatálya, a szolgáltatás díja:
A szerződő felek jelen szerződést a szerződés keltétől határozott időre, 2015.
december 31. napjáig kötik.
A rendszergazdai szolgáltatás díja: 3.500 Ft/óra
Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó a
szerződésben vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti és a teljesítésre
Megrendelő felhívta.
A Vállalkozó a soros karbantartási munkák elvégzése után havonta számláz.
A szolgáltatás díját Megrendelő a számla átvételétől számított 3 munkanapon
belül bankszámlára utalással teljesíti Vállalkozó részére.
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Amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a
teljesítésre Vállalkozó felhívta, a Vállalkozó jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondhatja.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességi ideje alatt
nem végeztethet mással javítást és átalakítást azokon a berendezéseken,
amelyekre a jelen szerződés vonatkozik.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasták, rendelkezéseit
jóváhagyólag írják alá:

megértették, és

Veszprém, 2015, február xx.

Megbízó képviseletében:

Vállalkozó képviseletében:

xxx

Zsebe Szabolcs
Bakony Web Bt
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