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A Gobal Kertransz Kft., mint Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által kért munkafeladatot a kért minőségben, mennyiségben és időben elvégzi az ide
vonatkozó szabályzatok, törvények, rendeletek, valamint munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartása mellett.
A feladatok elvégzéséért a külön részletezett táblázat illetve külön meghatározás alapján (ha van ilyen) megbízási díj illeti meg a Megbízottat.
A megbízási díjat szabályszerűen kiállított számla ellenében fizeti ki a Megbízó a Megbízottnak a számla kiállításától számított 8 napon belül. A fizetés
módja banki átutalás, amennyiben a felek erről külön nem állapodtak meg.
Hosszabb időtartalmú folyamatos munkavégzés esetén Megbízott hetente egy alkalommal állít ki számlát az elvégzett munkáról és küldi meg a Megbízónak.
Szerződő felek együttműködnek az emelőgép üzemeltetése során jelentkező akadályok elhárításában. Megbízott a szerződésben foglalt gazdasági feltételek
mellett Megbízó rendelkezésre bocsáthatja a tulajdonában lévő emelőgépet (gépeket) a szerződés szerinti feladatok elvégzésére.
Az emelőgép meghibásodása esetén Megbízott vállalja, hogy a hiba jelentkezésekor azonnal megkezdi a hiba elhárítását, kijavítását. Amennyiben a javítás
24 órán belül nem készül el, és a Megbízó a gépet nélkülözni nem tudja, Megbízott másik emelőgépet biztosít, mely képes az adott munkafeladat ellátására.
Megbízott a gép üzemeltetéséhez szakképzett kezelő, illetve járművezető személyről gondoskodik, az előírt érvényes jogosítványok rendelkezése mellett. A
gépkezelőnek az elvégzendő feladatot a Megbízó ismerteti, a munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni feltételeket, ismereteket a Megbízó biztosítja.
A Megbízott által biztosított darukezelő, gépkezelő szakember csak az autódaru illetve kosaras emelőgép gyári terhelési diagramnak megfelelő, kötözői
előírásoknak megfelelő és balesetveszély mentes emelési (tömeg, magasság, horizontális távolság, nagy feszültség- távvezeték akadálya, stb.) feladatokat
köteles elvégezni a Megbízó részére. Semmilyen balesetveszélyes, túlterhelt, nem megfelelően kötözött műtárgy emelési feladatra nem kötelezheti és
utasíthatja Megbízó a darukezelő, gépkezelő személyt.
A Megbízó köteles a Megbízott által biztosított darukezelő, gépkezelő szakemberrel a munkahelyszínre vonatkozó szabályokat, munkarendeket és
veszélyforrásokat ismertetni.
Megbízó feladata biztosítani a biztonságos daruzási illetve kosarazási munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Megbízó az emelőgép munkahelyén a gép
üzemeltetéséhez szükséges sík, vízszintes, térbeli, építőanyagoktól mentes, a tengelynyomásnak és talpterheléseknek megfelelő munkaterületet biztosít a
terület pontos behatárolásával.
Megbízó biztosítja a Megbízott gépkezelőjének, emelőgépeinek, műszaki ellátó és irányító személyzetének a munkahelyen történő mozgását (belépés,
kilépés, szállítás, stb.) a munkaterületre érvényes szabályoknak megfelelően.
Megbízó feladata több napos munkavégzés esetén a napi munkavégzés befejezését követően az autódaru , emelőgép biztonságos, őrzött elhelyezése,
parkolása.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során a Megbízó hibájából okozott kárt (kötöző elem sérülése, szakadása, emelőgép sérülése), a
Megbízott részére köteles megtéríteni előzetes egyeztetést, elbírálást követően.
Megbízó köteles együttműködni a Megbízottal, azaz feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat megadni.
Megbízó köteles minden nap, a napi elvégzett teljesítést a darukezelő, gépkezelő személynek az erre rendszeresített Gépüzemnaplóba leigazolni.
Megbízott a munkája során tudomására jutott vállalkozási, hivatali titkot köteles megőrizni.
Baleset, tűzeset, hatósági ellenőrzés, rendkívüli esemény esetén a Megbízott köteles az adott területen a legrövidebb időn belül megjelenni.
Két napos felmondási idő lép életbe akkor, ha a Megbízott a megbízási szerződésben foglaltakat nem teljesíti, vagy ha a Megbízó nem működik együtt a
Megbízottal (pl: feladatellátáshoz információt és adatszolgáltatást nem nyújt, a munkahelyszín munkavégzésre alkalmatlan).
Megbízó az ÁFA fizetéséről, szükségességéről előzetes egyeztetést követően (az erre vonatkozó törvények értelmezését követően) külön nyilatkozik írásban
a Megbízott felé.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó paragrafusai és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók. A késedelmi kamat mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.
Munkaegészség biztonsággal kapcsolatos feladatok:
Megbízó az EBSZ előírásai szerint köteles gondoskodni:
a)
Megbízott értesítéséről, amennyiben az emelőgéppel, illetve a függesztékkel kapcsolatos hiányosságot, szabálytalanságot észlel, vagy ilyen
a tudomására jut,
b)
A kirendelésre vonatkozó jogszabályi kereteken belül a gépkezelő személyi felügyeletéről.
Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy:
a)
az emelőgép-kezelő az EBSZ I. fejezet 5.1. pontjának, és a II. fejezet 3. pontjának megfeleljen,
b)
az emelőgép az EBSZ és a rá vonatkozó szabványok előírásainak megfeleljen
c)
rendelkezésre álljanak az EBSZ I. fejezet 5.2. és 5.7. pontja szerinti karbantartó és szerelő személyek, valamint az EBSZ I. fejezet 11.
pontja szerinti karbantartási feltételek,
d)
az emelőgépet a horogig bezárólag, vagy ha a szerződés szerint ezt a Megbízó igényli, függesztékkel együtt, Megbízó rendelkezésére
bocsássa,
e)
az emelőgépen a szabványban, illetve a gépkönyvben előírt időszakos vizsgálatok végrehajtásra kerüljenek.
Magatartási szabályok, munkaszervezési előírások:
a)
Az emelőgépre, annak szerkezetére, csak a Megbízott személyzete mehet fel. Megbízó erre vonatkozóan a munkaterületen foglalkoztatott
dolgozókat kioktatja.
b)
Az emelőgép üzemeltetése során, ha annak munkaterületén bárki veszélyhelyzetet észlel, akkor köteles az emelőgép kezelőjének „ÁLLJ”
jelzést adni.
c)
Úgy a Megbízottnak, mint a Megbízónak kötelessége az EBSZ I. fejezet 8. pontjában az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó tiltó
rendelkezéseket betartani illetve betartatni.
d)
Több emelőgéppel együttes emelést csak a Megbízott erre vonatkozó technológiai utasítása szerint lehet végezni, a Megbízó műszaki
felügyelete mellett.
e)
Bontási munkát csak az erre vonatkozó technológiai utasítás szerint szabad végezni.
f)
Megemelt terhen, vagy az alatt munkát végezni az EBSZ I. fejezet 8.1.13. pontja szerintiek betartása mellett lehetséges. A teher veszélyes
körzetében egyéb esetben munkát végezni nem lehet!
g)
Megbízott az emelőgép-ügyintézői feladatokat (EBSZ I. fejezet 5.5. pont) önmaga látja el.
h)
Káreset, emelőgéppel, vagy emelőgépen történt baleset esetén a Megbízó azonnal köteles értesíteni a Megbízottat, és biztosítja a közös
kivizsgálás feltételeit. A kivizsgálás megállapításait közös jegyzőkönyvben rögzítik.
i)
Az emelőgép-kezelőt ért baleset bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása – amennyiben a munkahelyi irányítási és ellenőrzési feladatokat
Megbízó v. megbízottja látja el – a Munkavédelmi Törvény Vhr.§(3) bekezdése értelmében Megbízó feladata.

Az emelőgépek üzemeltetése során be kell tartani az itt nem említett valamennyi, az emelőgépek biztonságos üzemvitelére vonatkozó érvényes előírást!
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