ДОГОВОР
за сервизно обслужване на повдигателни съоръжения
Днес,
...........................
г.
се
сключи
настоящия
договор,
между
"ПОДЕМКРАН"АД - Габрово, регистрирана в Габровски Окръжен Съд, по фирмено дело №
62/2002г. с търговски адрес: гр.Габрово, ул.Ген.Николов 1, идентификационен код 107538038,
представлявано от ………………………………, наричано за краткост по-долу в договора
"ИЗПЪЛНИТЕЛ",
и
…………………………….със седалище и адрес на управление:............................
.............,
представлявана...........................................................................,
единен
идентификационен код ........................, наричано по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", се
сключи настоящия договор.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, абонаментно сервизно обслужване на
…………………… броя подемни съоръжения, описани в Приложение №1, собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически
надзор на повдигателните съоръжения В сила от 18.10.2010 г. / Приета с ПМС № 199 от

10.09.2010 г.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Чл.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
2.1. Да осигури безпрепятствен достъп до подемните съоръжения описани в
Приложение №1 собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по всяко време за обслужване;
2.2. Да осигури необходимите по договора финансови средства за заплащане на
дейността по абонаментното сервизното обслужване на определените в Приложение №1
подемни съоръжения.
2.3. Да предостави за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съпровождаща документация на
подемните съоръжения обект на абонаментното сервизно обслужване, собственостна
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от фирмата производител;
2.4. Да осигури експлоатацията на подемните съоръжения, посочени в т.1. от
правоспособни
лица;
2.5. Да определи свой представител, който да контролира и отговаря за сервизното
обслужване на повдигателните съоръжения и своевременно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
възникналите повреди и нарушения в нормалната им работа;
2.6. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оттегли поръчката си преди приключване на работата,
предвидена в настоящия договор, той дължи сумите в размер на извършената работа и
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 10 % от цялата сума за периода на дествие на
договора;
Чл.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
3.1. да извършва качествен преглед и дефектовки, съгласно БДС и др. нормативни
документи;
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3.2. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписан протокол от месечните прегледи, в 7
дневен срок след извършването му;
3.3. да спазва реда, установен в ………., при извършване на сервизирането на
подемните съоръжения;
3.4. Да осигури своевременно изпращане на специалисти за отстраняване на аварийно
възникнали повреди по абонаментно обслужваните подемни съоръжения;
3.5.Съобщенията да се приемат от неговия представител:
………………………………………
3.6.След всяко аварийно повикване да предаде обекта с двустранен протокол,
установяващ
вложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.4. Стойността на абонаментната такса за всички подемни съоръжения описани в
Приложение №1 , което е нераздлна част от този Договор е в размер на
……………………………………. ,без включен ДДС.
В тази сума са предвидени разходи за един профилактичен преглед и дефектовка на
подемните съоръжения описани в Приложение №1 на месец.
До три часа ремонт безплатно при редовно посещение .
При извикване за авариен ремонт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 30
/тридесет /лева на час без включено ДДС.
Отстъпка в размер на 10% от ценовата листа на резервните части закупени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимата абонаментна такса ежемесечно до 10.
число на следващия календарен месец след издаване на фактура от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6. При забавяне плащането повече от 10 дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0,2 % от цената на всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от
цената на цялата работа и законните лихви.
Чл.7. Разходите за ел. енергия и др. консумативни разходи, свързани със
сервизирането, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ако се извършва в лаборатория на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - за сметка на последния.
IV. СРОКОВЕ
Чл.8. Настоящият договор се сключи за периода от една година от датата на
сключването му.
Чл.9. Действието на този договор се прекратява с изтичане срока, за който е сключен,
или
по др. залегнали в него клаузи.
Чл.10. Той може да бъде прекратен предсрочно:
10.1. по взаимно писмено съгласие между страните;
10.2. от всяка от страните, като за целта отправи писмено предизвестие до другата
страна. Срокът на предизвестието е 3 /три/ месец от датата на получаването му.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.11. Настоящият договор се изменя по взаимно писмено съгласие между страните.
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Чл.12. Възникналите в хода на изпълнение на този договор спорове се решават чрез
преговори между страните. За постигнатите договорености се подписват допълнителни
споразумения (двустранни протоколи).
В случаите, когато страните не се споразумеят, споровете се решават по съдебен път.

VI. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ
Чл.13. През абонаментния период по обслужваните съоръжения да не се извършват
ремонтни работи от други организации или частни лица без писменото съгласие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да актуализира цените на материалите
съгласно икономическите условия в Р България.
За неуредените с този договор въпроси се прилагат свързаните с предмета му
нормативни разпоредби в страната.
Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е в сила от ..................... до ....................... год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
/

/

/
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