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KSZM/ 14…………………..

Megrendelı és Vállalkozó az alábbi feltételekkel kötik meg a szerzıdést.
1) A munka tárgya:
Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja az elfogadott ajánlat [megegyezés] alapján a Megrendelı tulajdonában
lévı, ill. általa üzembetartott, 1. számú mellékletben szereplı berendezések, szakszerő tisztításos karbantartását, és
esetleges garancián túli hibajavítását. A karbantartási díj, az esetleges üzemeltetıi, javítási feladatok költségét nem
tartalmazza!
2) Elszámolás módja:
Jelen szerzıdés alapján, vállalkozó a karbantartási munkálatok elvégzését követıen Megrendelı vagy megbízottja által
aláírt munkalap alapján számlát állít ki.
3) Megrendelı jogosult:
a) a karbantartási munkálatok elvégzését szerzıdés szerinti idıszakon belül elıre egyeztetett idıpontra megrendelni, az
elvégzett munkát ellenırizni, és nem megfelelı teljesítés esetén ismételt karbantartást elrendelni. Az indokolt
kifogást, minden esetben, írásban kell bejelenteni, és a vállalkozó által megadott kapcsolattartási formában és címre
megküldeni. (a karbantartási díj normál munkaidıben (h-p; 8-17) végzett munkavégzésre vonatkozik!)
b) a szerzıdés hatálya alatt, -minden év januárjában- a szerzıdéses díjakat, ill. karbantartási ütemeket felülvizsgálni, ill.
módosításukra javaslatot tenni.
c) a szerzıdés hatálya alatt, a szerzıdéses berendezések mennyiségét módosítani, ill. ennek megfelelıen a karbantartási
díjak módosítását kérni.
d) a szerzıdéses berendezésekkel kapcsolatban hibabejelentést a vállalkozó leggyorsabb elérhetıségén jelezni, ill.
külön térítés ellenében a hiba elhárítását kérni. (2. számú melléklet szerint)
e) a vállalkozói díjat csökkenteni amennyiben a vállalkozó, neki felróható okok miatt késedelmesen teljesít, a
díjcsökkentés mértéke 0,2% / munkanap, de max. az alkalmankénti karbantartási díj 10%-a.
4) Megrendelı köteles:
a) a berendezést, üzemszerően, a kezelési utasításban leírtak szerint használni.
b) a megállapodásoknak megfelelıen az elıre egyeztetett idıpontban a karbantartási munkák elvégzését lehetıvé tenni.
c) a helyszínen, a munkalap leigazolására és aláírására meghatalmazott személyt kijelölni.
Megrendelı részérıl a munkalap leigazolására jogosult személy(ek) neve:
d) a karbantartás tényét, a munkalapon aláírásával (vagy a megrendelı megbízottja) leigazolni.
i) (a munkalap, meghatalmazott általi aláírása, nem korlátozza a megrendelı jó teljesítéshez főzıdı jogait!)
e) Az esetleges hibabejelentést, minden esetben, írásban is megerısíteni és a vállalkozó által megadott kapcsolattartási
formában és címre megküldeni.
f) esetleges meghibásodás esetén, a berendezést kikapcsolni, szükség szerint áramtalanítani.
g) mindent megtenni, a meghibásodásból eredı esetleges károk elkerülésére, ill. azok minimalizálására.
(A fentiek elmulasztásából adódó, járulékos károkért, a vállalkozó felelısséget nem vállal!)
h) a leigazolt munkalap alapján a vállalkozó által kiállított és megküldött (karbantartási, ill. javítási) számlát befogadni,
ill. határidıre kiegyenlíteni.
5) Vállalkozó jogosult:
a) a megadott karbantartási idıszakon belül, a karbantartás pontos idıpontját, elızetesen a megrendelıvel egyeztetni.
b) az elvégzett munka és leigazolt munkalap alapján számlát kiállítani.
c) a megrendelınek felróható okokból, meghiúsult munkavégzésekre a megállapodás szerinti költségtérítést kiszámlázni.
(1. sz. melléklet 3/ pont)
d) a megrendelı által a karbantartási munkákon kívül, - külön térítés ellenében- megrendelt javítási munkák elvégzését
követıen, a leigazolt munkalap alapján számlát kiállítani.
e) a karbantartási és javítási munkák elvégzésére alvállalkozót igénybe venni.

1/5

ver:0000000000

6) Vállalkozó köteles:
a) a helyszínen, ellenırizni, beazonosítani a szerzıdésben szereplı berendezéseket, és a megállapodásoknak megfelelı
idıpontban és módon, a karbantartásokat elvégezni,
b) az elvégzett munkáról írásos igazolást, munkalapot kiállítani,
c) a karbantartáskor felderített, esetleges hibákról, a megrendelıt írásban értesíteni, ill. ha a hibajavítás költsége nem
haladja meg a - közületeknél: 30.000.-Ft+ÁFA – magán személyek esetében az 5.000.-Ft+ÁFA – összeget, akkor a
lehetıség szerint megkezdeni/elvégezni a javítást,
d) amennyiben a hibajavítás költsége az elızı bekezdésben leírt összeg felett van, akkor a javításról elızetes
költségbecslést készíteni.
e) a megrendelt hibajavítást a 2. számú melléklet szerint megkezdeni, és lehetıség szerint elvégezni, az 1. számú
mellékletben szereplı javítási díjak ellenében,
f) a berendezéssel kapcsolatos megelızı karbantartási feladatokat írásban jelezni,
g) a karbantartáshoz elıírás szerint szükséges megfelelı tisztítószert használni,
h) a karbantartáshoz szükséges esetleges üzemszünetrıl, elızetesen értesíteni a megrendelıt.
i) a szükséges munkavédelmi eszközökrıl és azok használatáról gondoskodni,
j) a munkavégzés során az általános és a munkavégzés helyszínén elıírt, munka- és balesetvédelmi elıírásokat betartani
és betartatni.
k) a munkavégzés során felelıs helyszíni munkavezetıt kijelölni,
l) munkajogi és szakmai jogosultság szempontjából rendezett munkavállalókat, alvállalkozókat alkalmazni,
m) az elvégzett munkára, a jogszabályokban meghatározott jótállási kötelezettséget vállalni,
n) a hibájából eredı meghibásodásokat 1 éven belül díjmentesen kijavítani,
o) anyagi és erkölcsi felelısséget vállalni az általa, ill. alkalmazásában dolgozók által kivitelezett minden munkáért,
azonban elmaradt haszonért a vállalkozó nem perelhetı!
7) Fizetési mód:
a) Az vállalkozói díj kiegyenlítése, igazolt számla alapján a számla kézhezvételétıl számított 30napon belül átutalással
történik. Megrendelı, ettıl eltérı módon szerzıdéses díjat, csak a vállalkozó elızetes írásos hozzájárulásával
egyenlíthet ki.
b) Vállalkozó jogosult, az esetlegesen késedelmesen, vagy nem megfizetett követeléseit harmadik félre átruházni!
c) Késedelmes fizetés esetén, Megrendelı 10% késedelmi kamatot fizet a Vállalkozó részére.
Megrendelı részérıl a számla leigazolására jogosult személy neve:
8) Vállalkozó bankszámlaszáma:
Számlavezetı bank megnevezése: VOLKSBANK ZRT
Számla száma: 14100275-86330749-01000007
9)
Vincze Tibor, tel: +36-20-941-7045
Vállalkozó képviselıje:
Szerviz koordinátor:

Gál Adrienn, Tel: +36-20-507-9856
Vincze Tiborné, tel: +36-20-320-4811

10) Szerzıdés érvényessége:
a) Jelen szerzıdés az aláírás napjától érvényes. A szerzıdésben nem szabályzott kérdésekben a Gyıri Járási Bíróság
b) kizárólagos illetékességét kötjük ki.
c) A szerzıdés (ill. a melléklet szerinti berendezés(ek)re vonatkozó kötelem) 90 napos felmondási határidıvel
megszőnik, ha –
d) ha valamelyik fél rendes felmondással, írásban felmondja,
e) A szerzıdés (vagy a melléklet szerinti berendezés(ek)re vonatkozó kötelem) azonnali hatállyal megszőnik, ha –
• ha valamelyik fél nem teljesíti szerzıdéses kötelezettségeit,
• ha szerzıdés tárgyát képezı berendezés(ek) karbantartása indokolatlanná válik, (megsemmisül, lebontják,
javíthatatlanná válik, stb)
11) Szerzıdésbontás mindkét fél részérıl, kölcsönös elszámolás mellett lehetséges.

Megrendelı

Ph.
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1.

számú melléklet

3. számú melléklet

1

Berendezések és a karbantartási díjak:
(mellékelt táblázat szerint!)

2.

Javítási díjak:
Normál szerviz:

A szerzıdés szerinti karbantartáson felül
.megrendelt hibajavítások díja:

Minden berendezés karbantartását jelen utasítás, ill. a
berendezés gépkönyvében elıírtak figyelembevételével kell
elvégezni.
Eltérés esetén a gépkönyv utasításai a mérvadók!
Karbantartás során különös figyelmet kell fordítani, a megelızı
javítási feladatok felderítésére, és elızetes dokumentálására, és
lehetıség szerint a szezonon kívüli elvégzésére!
Karbantartási utasítás:

Ft+ÁFA / óra
+a
javításhoz felhasznált anyagok ill. kiszállás
költsége.

a. A karbantartást az elıre leegyeztetett idıpontban, pontos
megjelenéssel, rendezett ruházatban, szerszámokkal,
eszközökkel, kell elvégezni!
b. A helyszínen, be kell tartani a területre történı belépési
szabályokat, munkavédelmi elıírásokat.
c. A helyszínen jelezni kell a kapcsolattartónak a megérkezés
tényét, ill. a munka megkezdését.
d. Amennyiben a berendezések karbantartása az üzemeltetı
hibájából meghiúsul, akkor azt a munkalapra rá kell
vezetni, és a megrendelıvel, ill. megbízottjával aláíratni,
e. Az elvégzett munkáról minden esetben munkalapot kell
kiállítani, és lehetıség szerint, megrendelıvel, ill.
megbízottjával aláíratni
f. A karbantartáson túl elvégzendı esetleges javításokról,
minden esetben értesíteni kell a helyszíni kapcsolattartót, és
a fıvállalkozót is. (tel., e-mail, SMS, stb)

A szerzıdés szerinti karbantartáson felül megrendelt
hibajavítások kiszállási költsége, megegyezik a
karbantartások esetében alkalmazott díjakkal!

Gyorsszerviz OPCIÓ:

A visszaigazolt bejelentéstıl számított,
6 ó. belül igényelt „gyorsszerviz” költsége:

.-Ft+ÁFA / hívás
Ft+ÁFA/ érintett berendezés / hó
(rendelkezésre állási díj)
+ a javításhoz felhasznált anyagok, és a
megadott óradíj, ill. kiszállás költsége.

3.

Kiszállási díjak:

Amennyiben az 1. sz. melléklet
A/ pontja szerint felszámolásra
kerülhet a kiszállás költsége:
Amennyiben a szerzıdés 5.
pontja alapján, meghiúsul az elıre egyeztetett- karbantartás:

I.
-Ft+ÁFA*km
(.-Ft+ÁFA*km) +(útidı
* .-Ft+ÁFA)

2. számú melléklet
1

Hibaelhárítás:

A szerzıdés 3. pontja alapján, a megrendelı által megrendelt
javítási munkákat, vállalkozó az alábbiak szerint végzi el:
(1) Megrendelı, a hiba bejelentését telefonon, de minden esetben email, vagy faxon történt írásos megerısítéssel teheti meg.
(2) Megrendelı, a hiba bejelentésekor köteles megadni: a javítandó
berendezés adatait
(típus, gyári /karbantartási
címke!/ szám, felszerelés pontos helye, stb) ill. lehetıség szerint a
hiba rövid leírását, és amennyiben a berendezés kijelzi, akkor a
hibakódot is.
(3) Telefonon/faxon történı hibabejelentés:
munkaidıben: Tel/+36-96-423-502, Fax/+36-96-526-514
munkaidın túl: +36-20-941-7045, vagy, a +36-20-5079856
(4) E-mailen történı hibabejelentés:
szerviz@trio-contakt.hu
(5) Vállalkozó, az írásban vagy szóban visszaigazolt hibajelentéstıl
számított legrövidebb idın belül, de min. 2 munkanapon belül
megkezdi a hiba kijavítását.
(6) Vállalkozó fenti kiszállási kötelezettsége, az elsı karbantartást
követıen áll fenn.
(7) Az elvégzett javítás költségelszámolása az 1. sz. melléklet szerint.

2)
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Gyorsszerviz:
Gyorsszerviz megrendelése:
(1) Megrendelı jogosult a GYORSSZERVIZ szolgáltatásra, mely
külön díj ellenében (1. sz. melléklet szerint) vehetı igénybe.
(2) A gyorsszerviz igény bejelentése esetében a vállalkozó 6 órán
belül köteles megkezdeni a hiba kijavítását, ill
lehetıség/szükség szerint, biztosítani a berendezés részleges
üzemét.
(3) A megrendelı részérıl, a 6 órán belüli kiszállás igénybevételét
minden esetben meg kell erısíteni, telefonos és írásos
megrendelés esetében is!

Elvégzendı feladatok split-klíma berendezés esetén:
1. Berendezések, rögzítések, tartószerkezetek, burkolatok,
hőtıközeg-vezeték, és csatlakozások szemrevételezése,
vizsgálata, esetleges javítása.
2. Beltéri egységek burkolatának eltávolítása, takaró elemek,
szőrık, hıcserélık vegyszeres és mechanikus tisztítása.
3. Beltéri ventilátor(ok) ellenırzése, tisztítása.
4. Kültéri egység(ek) burkolatának eltávolítása, takaró
elemek, szőrık, hıcserélık vegyszeres és mechanikus
tisztítása.
5. Elektromos csatlakozások ellenırzése, szükség szerinti
meghúzása, túláram-védelmi elemek ellenırzése.
6. Villamos motorok áramfelvételének mérése,
dokumentálása.
7. Kültéri egység ventilátor(ok) ellenırzése, tisztítása.
8. Kalorikus bekötések, szigetelések ellenırzése, szükség
szerinti meghúzása, pótlása, gáztömörség ellenırzése.
9. Kondenzvíz elvezetés tisztítása, és az elvezetés
mőködıképességének ellenırzése.
10. Kondenzvíz szivattyú mőködésének ellenırzése,
karbantartása.
11. Elektromos csatlakozók, mőködtetı szondák szenzorok
elenırzése, tisztítása.
12. Vízszőrık ellenırzése tisztítása.
13. Perisztartikus szivattyúk esetén, a tömlı ellenırzése,
kenése, vagy szükség szerinti cseréje.
14. Berendezés próbaüzeme, hőtıközeg mennyiség szükség
szerinti ellenırzése, utántöltése.
15. a hőtıközeget utántölteni, csak és kizárólag az esetleges
szivárgás ellenırzése és megszüntetése után szabad!
16. Burkolatok visszahelyezése, majd újabb próbaüzem, és a
megfelelı mőködés ellenırzése.
17. Munkaterület és a berendezés tisztítása, elvégzett munka
dokumentálása.
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II.

Elvégzendı feladatok folyadékhőtık, roof-top
berendezések esetén:

1. Berendezések, rögzítések, tartószerkezetek
rezgéscsillapítók, burkolatok, hőtıközeg-vezeték, és
csatlakozások szemrevételezése, vizsgálata, esetleges
javítása.
2. Kültéri egység(ek) burkolatának eltávolítása, takaró
elemek, szőrık, hıcserélık és a berendezés belsı terének
vegyszeres és mechanikus tisztítása.
3. Elektromos csatlakozások ellenırzése, szükség szerinti
meghúzása, túláram-védelmi elemek ellenırzése.
4. Villamos motorok áramfelvételének mérése,
dokumentálása.
5. Kalorikus bekötések, szigetelések ellenırzése, szükség
szerinti meghúzása, pótlása, gáztömörség ellenırzése.
6. a hőtıközeget utántölteni, csak és kizárólag az esetleges
szivárgás ellenırzése és megszüntetése után szabad!
7. Osztott kondenzátor esetén, ellenırizni kell a hőtıközeg
vezeték állapotát, sértetlenségét, a külsı kondenzátor
hıcserélıjét, ventilátorait.
8. Kondenzátor hőtı ventilátor(ok) ill. fordulatszám szabályzó
rendszer ellenırzése.
9. Áramlásır mőködıképességének ellenırzése.
10. Keringetı szivattyú(k) ellenırzése. (csapágyak, tömítettség,
elektromos csatlakozások)
11. Elzáró és egyéb vízköri szerelvények ellenırzése.
12. Hımérséklet szenzorok ellenırzése.
13. Zsalus rendszerek, mechanikus szerkezetek mőködésének
ellenırzése.
14. Kondenzvíz elvezetés tisztítása, és az elvezetés
mőködıképességének ellenırzése.
15. Kondenzvíz szivattyú esetén, mőködésének ellenırzése,
karbantartása:
16. elektromos csatlakozók, mőködtetı szondák szenzorok
ellenırzése, tisztítása.
17. Vízszőrık ellenırzése tisztítása.
18. Perisztartikus szivattyúk esetén a tömlı ellenırzése, kenése,
vagy szükség szerinti cseréje.
19. Berendezés próbaüzeme, beállítások ellenırzése:
20. Szabályozási értékek, hımérséklet szenzorok ellenırzése
21. Fagyvédelem beállításainak ellenırzése, dokumentálása!
22. Szekunder hőtıközeg (glykol) fagyállóságának mérése,
dokumentálása! Hőtıközeg mennyiség ellenırzése, szükség
szerinti utántöltése. A hőtıközeget utántölteni, csak és
kizárólag az esetleges szivárgás ellenırzése és
megszüntetése után szabad!
23. Vizes rendszer vagy túl magas (> -18oC) fagyálló érték
esetén, az üzemeltetıt értesíteni kell, ill. a fagyvédelemrıl
gondoskodni kell, leürítéssel, hıszigeteléssel, főtéssel stb.
ill. a fagyálló megfelelı töménységre emelésével. A
munkalapon rögzíteni kell a rendszer állapotát és a mért
értékeket!
24. Burkolatok visszahelyezése, majd újabb próbaüzem, és a
megfelelı mőködés ellenırzése. Lehetıség szerint legalább
1 ki-be kapcsolási ütem ellenırzése.
25. Munkaterület és berendezés tisztítása, elvégzett munka
dokumentálása.
III.

Elvégzendı feladatok légkezelı berendezések esetén:

1. Berendezések, rögzítések, tartószerkezetek
rezgéscsillapítók, burkolatok, főtı-, hőtıközeg-vezeték, és
csatlakozások szemrevételezése, vizsgálata, esetleges
javítása.
2. Berendezés burkolatának eltávolítása, takaró elemek,
hıcserélık és a berendezés belsı terének vegyszeres és
mechanikus tisztítása.
3. Szőrık cseréje szükség szerint.
4. Elektromos rendszer ellenırzése, szükség szerinti
meghúzása, túláram-védelmi elemek ellenırzése
5. Villamos motorok áramfelvételének mérése,
dokumentálása.
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6. Motoros -szelepek, - zsalumozgatók ellenırzése, próba
mőködtetése.
7. Kalorikus bekötések, szigetelések ellenırzése, szükség
szerinti meghúzása, pótlása, direkt elpár.-s rendszer
gáztömörség ellenırzése.
8. Hımérséklet szenzorok ellenırzése.
9. Zsalus rendszerek, mechanikus szerkezetek mőködésének
ellenırzése.
10. Kondenzvíz elvezetés tisztítása, és az elvezetés
mőködıképességének ellenırzése.
11. Kondenzvíz szivattyú esetén, mőködésének ellenırzése,
karbantartása:
12. elektromos csatlakozók, mőködtetı szondák szenzorok
ellenırzése, tisztítása.
13. Vízszőrık ellenırzése tisztítása.
14. Perisztartikus szivattyúk esetén a tömlı ellenırzése, kenése,
vagy szükség szerinti cseréje.
15. Berendezés próbaüzeme, beállítások ellenırzése:
16. Szabályozási értékek, hımérséklet, nyomáskülönbség
távadók, szenzorok ellenırzése
17. Fagyvédelem beállításainak ellenırzése, dokumentálása!
18. Ventilátorok ellenırzése, csapágyak, elektromos
csatlakozások, és amennyiben nem direkt hajtású a
ventilátor, akkor ékszíjak, ellenırzése, szükség szerinti
cseréje.
IV.

Elvégzendı feladatok fan-coil és egyéb kalorifer
berendezések esetén:

1. Berendezések, rögzítések, tartószerkezetek
rezgéscsillapítók, burkolatok, főtı-, hőtıközeg-vezeték, és
csatlakozások szemrevételezése, vizsgálata, esetleges
javítása.
2. Berendezés burkolatának eltávolítása, takaró elemek,
hıcserélık és a berendezés belsı terének vegyszeres és
mechanikus tisztítása.
3. Szőrık tisztítása, vagy cseréje szükség szerint.
4. Elektromos rendszer ellenırzése, szükség szerinti
meghúzása, túláram-védelmi elemek ellenırzése
5. Villamos motoro(k) áramfelvételének mérése,
dokumentálása.
6. Motoros -szelepek, - zsalumozgatók ellenırzése, próba
mőködtetése.
7. Kalorikus bekötések, szigetelések ellenırzése, szükség
szerinti meghúzása, pótlása,
8. Hımérséklet szenzorok, termosztátok ellenırzése.
9. Zsalus rendszerek, mechanikus szerkezetek mőködésének
ellenırzése.
10. Kondenzvíz elvezetés tisztítása, és az elvezetés
mőködıképességének ellenırzése.
11. Kondenzvíz szivattyú esetén, mőködésének ellenırzése,
karbantartása
12. elektromos csatlakozók, mőködtetı szondák szenzorok
ellenırzése, tisztítása.
13. Vízszőrık ellenırzése tisztítása.
14. Perisztartikus szivattyúk esetén a tömlı ellenırzése, kenése,
vagy szükség szerinti cseréje.
15. Berendezés próbaüzeme, beállítások ellenırzése:
16. Szabályozási értékek, hımérséklet, nyomáskülönbség
távadók, szenzorok ellenırzése
17. Ventilátorok ellenırzése, csapágyak, elektromos
csatlakozások, és amennyiben nem direkt hajtású a
ventilátor, akkor ékszíjak, ellenırzése, szükség szerinti
cseréje.
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1. számú melléklet
A/ Berendezés lista és karbantartási díjak:

ssz.

költség
hely

Berendezés
helye

megnevezés

M

M
E

alk./
év

Díj / db/alk.

Összesen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Berendezések száma összesen:

10

KI

Kiszállási díj

1

km

Ft/km

KII

Kiszállási díj

1

alk.

0

A karbantartás nettó költsége / év
Számlázás módja

Évente

x
ÁFA

27%

A karbantartás bruttó költsége / év
A karbantartás a rezsianyagok, tisztítószerek költségét tartalmazza, de az esetleges
javításra/cserére szoruló alkatrészek, szőrık, szőrı anyagok, ill. azok kezelési költségét nem!
A szerzıdésben szereplı OPCIÓS költségeket a végösszeg nem tartalmazza!

A karbantartás ütemezése a Megrendelı adatszolgáltatása alapján történt.
A második karbantartást követıen, a berendezések szennyezettségének függvényében javasoljuk az
ütemezések felülvizsgálatát!
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