Szolgáltatói munkaszerzıdés
Amely létrejött a Cran Bt., 7182 Závod, Rákóczi u. 123., adószám:21164158-2-17
Számlaszám:11720001-20204220, cégjegyzékszám: 17-06-006716 mint szolgáltató.
és
Cégnév:
Székhely:
Levélcím:

adószám:

cégjegyzéksz.:

mint megrendelı között az alábbi feltételekkel:
Munkavégzés helye:
Munka rövid leírása:
Munkavégzés idıpontja:
Munkát végzı gép:
Helyszíni képviselı neve, telefonszáma:
Szolgáltató által ajánlott vállalási ár:

Ft+áfa/óra

Ft+áfa/km

Ha szükség van behajtási engedélyre, úgy annak díja 20.000 Ft+áfa be-, ill. kihajtáskor alkalmanként.
Napidíjas megállapodás esetén minden megkezdett nap egész napnak számít, napi munkavégzés max. 12 óra!
Óradíjas megállapodás esetén minden megkezdett óra egész óraként számlázható. Napi munkavégzés min. 5 óra.
Számlázás leigazolt teljesítésigazolások alapján, fizetési határidı ……….nap.
Hétvégi munkavégzésre pótdíjat nem számítunk. Szél miatti állás a teljesítésigazoláson feltüntetésre kell
kerüljön, csak ebben az esetben áll módunkban figyelembe venni a számla kiállításánál. Folyamatos teljesítés
mellett szereléstechnikai szünet esetén 5 óra ill. napidíj esetén a megállapodás szerinti összeg 50%-a
számlázható a hétvége kivételével.
A munkaterület és darukötözık ill. területfoglalási engedély biztosítása, biztonságos felkötési pontok kialakítása
megrendelı feladata. Biztonságos, üzemképes gép, vizsgázott kezelı és kötözı eszköz biztosítása a szolgáltató
feladata. Daru és vagyonvédelmet a megrendelı biztosítja. Egy napot meghaladó munkavégzés esetén a daru
lemondása írásban vagy szóban az alábbi telefonszámok egyikén történik: 30/9899-621, 30/211-6852.
Számlával kapcsolatos vitás kérdésekben a bicskei városi bíróság az eljáró hatóság. Késedelmes fizetés esetén
fizetési felszólítást követıen a követelést egy behajtócégre bízza cégünk, melynek költségei a megrendelıt
terhelik.(alapdíj számlánként 20.000Ft+áfa+bruttó követelés 10%-a+jegybanki alapkamat kétszerese).
Jelen szerzıdés aláírásával a vevı (megrendelı) tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzıdésben kikötött
díjat a szerzıdésben/számlán rögzített határidıt meghaladó 5 nappal és módon nem fizeti meg, úgy a tartozó cég
nyilvános adatai /cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai/, valamint a tartozás
összege közzétehetı a www. nemfizetocegek.hu internetes portálon. A vevı (megrendelı) vállalja, hogy a
közzététel miatt - akár közvetlen, akár közvetett módon - keletkezı kárát saját hibájából származó kárként viseli
és az eladóval, illetve a portál üzemeltetıjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb
jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.
Cégünk 50 millió forintos biztosítással rendelkezik!
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