CONTRACT DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU CASE DE MARCAT
nr............ prevazut de legislata caselor de marcat - OUG 28/1999(r)
Prezentul contract este valabil pana la

2019

Cap.I.Părţile contractului.
1.Firma SERVASAR SERVICE s.r.l , înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J29/740/2002, cu sediul social in
Pioiesti, str Carpenului, nr.44, reprezentata de A Sarghi, director, numita in continuare Servasar si

2. cu sediul social in localitatea reprezentată de ..în calitate de Beneficiar.
Cap.II.Obiectul contractului.
Art. 1.Obiectul contractului îl reprezinta asigurarea de catre Servasar a asistentei tehnice a casei/ caselor de marcat din
Anexa 1 in conformitate cu prevederile OUG 28/1999 republicata si modificata si a Normelor sale de aplicare.
Cap.III.Conditii generale de executie. Obligatiile Servasar
Art. 2. Asistenta tehnica se poate efectua in una din urmatoarele variante la locul de amplasare a casei de marcat sau
varianta la atelierul Servasar din Ploiesti, str. Carpenului nr. 44 .
Art. 3. (1) Notificarea defectarii casei de marcat prevazuta de legislatie se face de utilizator: prin sms la nr. 0744491094 sau
email la servasar@servasar.ro sau utilizatorul aduce casa de marcat la Atelier si primeste Dovada sesizarii. (2).Sesizarile si
interventiile tehnice se fac doar in timpul urmatorului program: luni- joi între orele 9.00 – 17.00 si vineri intre orele 9.0015.00, cu exceptia sarbatorilor legale.
Art. 4. (1). Cartea de interventii a casei de marcat este completata de ambele parti conform legii iar gestionarea acesteia este
obligatia legala a Beneficiarului. (2). Dosarul de asistenta tehnica prevazut de Art.5(12) din OUG 91/2014 se pastreaza la
sediul . Servasar (3) Servasar are toate obligatiile impuse de legislatia in vigoare conf. Art. 106. (2). –d.
Cap. IV Pretul si plata contractului.
Art. 5. (1).Pretul asistentei tehnice este prevazut in Anexa 2. (2)Tariful din Anexa 2 prevade doar reviziile, interventiile
accidentale si reparatiile de întretinere curenta. Pentru piese, consumabile si alte materiale utilizate, Servasar va emite factura
separat.(3) Tarifele nu includ tva si nici transport pentru deplasari in afara localitatilor Ploiesti, Targovistr. (4).Neplata in 3
zile a facturilor da dreptul Birotica sa întrerupa obligatiile sale pâna la achitarea restantelor.
Cap.V. Valabilitatea, rezilierea si prelungirea contractului
Art. 6. (1).Contractul este valabil 12 luni de la data semnarii lui. (2). Continuarea relatiilor contractuale se poate face pe baza
unui nou contract. (3).Rezilierea contractului se poate face si la solicitarea oricarei parti in scris cu 30 zile înainte de luna
pentru care rezilierea îsi face efectul.
Cap.VI. Obligatiile Beneficiarului
Art. 7.. (1).Beneficiarul se obliga sa respecte recomandarile de la instruirea operatorului in utilizarea casei de marcat. (2).
Beneficiarului are obligatia cunoasterii prevederilor legale cu privire la casele de marcat si la obligatiile utilizatorului.
Art. 8. (1).Beneficiarul se obliga sa respecte recomandarile de exploatare a casei de marcat si sa interzica interventiile altor
persoane in afara personalului Servasar. (2). Utilizatorul a fost instiintat ca incalcarea acestei obligatii poate fi amendata cu
4000-5000 lei de catre autoritatile de control
Art. 9. (1).Beneficiarul se obliga sa foloseasca la casele de marcat numai materiale consumabile, piese de schimb si accesorii
furnizate de Servasar sau care respecta conditiile legale. (2). Pentru rolele de hartie livrate Servasar va incheia cu
Beneficiarul contract separat prevazut de legislatie.
Cap.VII. Declaratie de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Art.10. In scopul bunei derulari a prezentului contract reprezentantul utilizatorului declara ca pune la dispozitia Servasar
toate datele necesare (nume,prenume,CNP,adresa de corespondenta, adresa punctelor de lucru,nr.telefon,adresa e-mail, date
de facturare)si isi da acordul pentru prelucrarea acestora in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Cap.VIII.Alte clauze.
Art.11. Dupa ce ANAF va decide data si conditiile tehnice pentru cuplarea caselor de marcat la sistemul informatic national
de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale, partile vor conveni obligatiile reciproce aferente acestei etape prin act
aditional la contractul in vigoare.
Art.12. (1).Partile nu pot fi facute raspunzatoare pentru daune, amenzi primite, pierderi de profit sau altele decât cele
stipulate in contract. (2). In Anexa 1 se pot adauga sau radia alte case de marcat ale Beneficiarului. (3). Partile pot conveni la
modificarea clauzelor prin acte aditionale. (4).Anexele (1) si (2) fac parte din contract. (5) Contractul a fost negociat si
incheiat in doua exemplare azi.07.09.2018. 2018.
Din parteaSERVASAR SRVICE s.r.l.
Director,A Sarghi

Din partea Beneficiarului

...............................................

Anexa 1
Nr.
1

Casa/casele de marcat incluse in contract
Casa de marcat(marca si modelul)

Seria

Adresa locului de amplasare

2
3
Din partea Servasr service s.r.l.

Din partea Beneficiarului

Director, A Sarghi ……………………………

……………………………

Anexa 2

Locul in care se asigura asistenta tehnica; tariful
(se bifeaza si se semneaza de catre Beneficiar varianta aleasa)

Varianta

Varianta 1
La locul de amplasare a casei de marcat prin deplasarea
tehnicianului de service lunar sau de cate ori este nevoie

Detalii
Tarif

35 lei pe luna

Semnatura
Din partea SERVASAR SERVICE s.r.l.

Din partea Beneficiarului

Director, A Sarghi …………………….

……………………………

Contract de furnizare consumabile pt. casa de marcat din ……………… 2018
prevazut de art. 4.) alin. (12) lit. a)-d) din OUG 28/1999 (r);
lipsa unui astfel de contract se amendeaza cu 20.000-30.000 lei (conf. Art. 10. j)
Cap.I.Părţile contractului.
1.SERVASAR SERVICE s.r.l ,înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J29/740/2002, cu sediul social in Ploiesti, str.
Carpenului nr..44, reprezentata de A Sarghi, director, numita in continuare Servasar , si
2., înmatriculata sub nr. , reprezentată de . denumita în continuare Utilizator.
Cap.II.Obiectul contractului.
Art.1.Obiectul prezentului contract îl reprezinta furnizarea de catre Servasar a consumabilelor pentru case de marcat de tipul si cu
caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare
prevazuta de OUG nr. 28/1999 (r).
Cap.III.Caracteristicile tehnice si conditii generale de pastrare a consumabilelor
Art.2. Caracteristicile tehnice ale consumabilelor pentru case de marcat sunt precizate in manualele de utilizare
Art.3. Utilizatorul casei de marcat va pastra consumabilele in urmatoarele conditii :a-pt. hartia normala si autocopiativa: conditii
climatice constante, evitarea ambalajelor din PVC si fara expunere la lumina solara sau artificiala ; b-pt. hartia termica: conditii
climatice constante, evitarea ambalajelor din PVCsi fara expunere la lumina solara sau artificiala si evitarea contactului cu lichide
(ulei, grasimi, alcool, combustibil etc.)
Cap.IV. Clauze penalizatoare si alte clauze.
Art.4. Utilizatorul si Servasar raspund pentru nerespectarea de care fiecare a prevederilor legale referitoare la tipul si
caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite si, respectiv, furnizate, precum si la conditia privind mentinerea lizibilitatii
datelor pe perioada de arhivare stabilita.
Art.5. Utilizatorul poate solicita daune in conditiile legislatiei in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre Birotica.
Art.6. Pentru corecta identificare Birotica va livra consumabilele pentru casa de marcat cu sigla sa imprimata pe verso.
Art.7. Contractul a fost negociat si incheiat in doua exemplare din care unul la Beneficiar si este valabil un an de la data semnarii
lui. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti prin simpla solicitare scrisa.
Din partea SERVASAR SERVICE s.r.l.
Director,A Sarghi

Din partea Beneficiarului
................................................

