
 

 

 بنام خدا
 

نصب و راه اندازی قرارداد 

 آسانسور

 ..............:قرارداد

 :................تاريخ

 1:   صفحه    
 

: هما  ، تلفمن ..   ...........................................: اشي بمه ش م   ...................اره ثبمت  به شم  ”  ...............................” شركت  ي مابينف اين قرارداد

شاميده مي   " مجر  "كه منبعد  ....................................س ت هب... ........................: به ش ايندگمي  .............................: ، با كد اقتصاد  .......................

 ،...... ........................................: به ش اشي                          ، ...................به ش اره ثبت ”  ................................. )**(آقا / شركت  ازيك طرف، و شوشد

 بممه............................. ......: بممه ش ايندگمممي                       ........................................: ، بمما كممد اقتصمماد    ..........................................: همما تلفممن

ر اين قرارداد به شرح ذيل درج دمي شوشد از طرف ديگر ، برا  اجرا  دقيق مفاد من شمماميمده ”  كارفرما”كه منممبعمد ،  ....................................س ت

 .د مي گرددمنعق

 ........................(، كدملي................صادر........... ش.ش......... ..متولد....... شام پدر) **
 

يك  ضوع :  ماده   مو

 قرارداد

 

                  هيمممدروليك /ك  مممياشسمممور آسگاه دسمممت ( .....)...، شصممم  و راه اشمممداز  كليمممه قهعممماس و تج يممم اس    عممممبارس اسممممت از

، بمه شمرح م اصماس فنمي      (كيلموگرم ......... معادل) "رنف ...........ظرفيت "و  "توقف ............با"

 .ج ت اجراء در محل پروژه به آدرس ذيل خواهد بودپيوست كه به امضاء طرفين قرارداد رسيده و ج ء الينفك اين قرارداد 

 .مي باشد ..............................................................................................................................:اجرا  پروژه به آدرس آدرس محل

 

مبلاااا  :   دو ماااااده 

 قرارداد 

 

با  خريدار به توافق طرفين رسيده است و كه (  تومان ................................................)ريال ............................. مبلغ كل قرارداد عبارس است از

 .داد متع د به پرداخت آن مي باشد توجه به ماده سه اين قرار
نحاوة :ماده  سه 

 پرداخات

 

 .هاگذار  و شص  دربپس از ريل(تومان....................................)ال ري...............................از مبلغ كل قرارداد معادل  03% (( 1-3 

 .پس از شص  كامل مکاشيك(تومان....................................)الري...........................كل قرارداد به مبلغمبلغ از  % 03((  2-3 

شمداز  و اخمذ گمواهي كيفيمت و     اپس از راه( تومان....................................)يالر.............................از مبلغ كل قرارداد به مبلغ 03%(( 3-3            

   .استاشدارد از اداره بازرسي

 

 

 

 

نصب و راه قرارداد 

 آسانسوراندازی 

 2:   صفحه



هار مادت : ماده چ

 قارارداد 

 

، قرارداد ( 7) و (  3) درج در ماده ها  اجرا  مفاد منآماده بودن چاهك و  ايمممن قممرارداد ، در صممورس  ع لياس اجرايي زمان مممدس

 .ماه كار  خواهد بود دو ،فروش

اختصاص مي دهد ، ج ء مدس زمان اين قرارداد محسوب شاواهد (  7) به اجرا  تع داس خود مندرج درماده  خريدارممدس زماشي كه 

 .شد

 
تعهاادات : ماااده پاا   

 پيمانکار

 

اهت مام  ( چاهك محل شصم  آساشسمور  ) كه در هر مورد شسبت به بازديد و كنترل مراحل آماده ساز  كار موظف است مجر ((  1-5 

 .ارائه ش ايدورزيده و رهن ودها  الزم را به كارفرما 

اقدام راساس روش و الگو  موجود در كارگاه مي بايست شسبت به رعايت كامل اشضباط كارگاهي، تحت مديريت كارفرما و بمجر  (( 2-5 

 .ش ايد

 ، پرسنل خود را تحت پوشش بي ه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان، مجر  موظف است در طول ع لياس شص  و راه اشداز(( 3-5

 .قرار دهد
 

تعهاااادات : مااااده   اااا 

 کارفرما

 (هاآالس ج ت شص  دربآهن-پايه موتور -سازه فل  )آالس تأمين كليه آهن(( 1-6 

يون، شص  داربست مورد شياز داخل چاهك و ع لياتي از قبيل اعم از آهن ك ي، اجرا  فوشداس اجرا  كلية ع لياس ساخت اشي،((  2-6               

اساس شق ه ها  اجرائي  بر          سفيدكار ، تاري ، آماده ساز  چاهك و  موتورخاشه ,هادور درب ، ديوارك ي(سقف و كف چاهك ) بتن ري  

خاشه و چاهك، برق قابل استفاده برا  جوشکار  در هر طبقه، و و تامين روشنايي موتورسيم ارس تابلو مربوطه و به ه راه  فاز 3مجر ، اشتقال برق

ا كليه ع لياس ساخت اشي م ابه ديگر كه طي شامه جداگاشه ا  بعد از شص  درب و ريل توسط شركت به كارفرما اعالم مي گردد، بر ع ده كارفرم

 .مي باشد

مي گردد كليه سوراخ ا  ورود  چاه آساشسور را مسدود ش ايد تا  ها  الزم، كارفرما متع دبه منظور حفاظت ا  جاشي و پي گير (( 3-6 

رفرما ماشع سقوط افراد يا اجسام خارجي به داخل چاه آساشسور شود، در غير اينصورس مسئوليت كليه خساراس وارده به هر قسم و هر شوع برع ده كا

 .خواهد بود

 الي، از تداخل هرگوشه موارد اجرائي خهرآفرين و حادثه ساز در طمول  كارفرما موظف است به منظور جلوگير  از اتفاقاس احت(( 4-6 

جلوگير  ش وده و به منظور پي گير  از بروز حوادث كارگاهي شسمبت بمه   ت گروه شص  و راه اشداز  مجر  مدس شص  در محيط و حوزه فعالي

 .پذيرش توصيه و رهن ود سرپرست گروه شص  مبادرس ورزد

ه مدار               عالئمم    كه حالت پرتگاه را داشته و شص  تابلو( چاهك)ها  آساشسور قابل فضا  دربض ناً حفاظت مناس  در م 

بر ع ده كارفرما خواهد  دهنده، و عدم استفاده از چاهك به منظور ديگر و رعايت كليه مسائل اي ني ج ت جلوگير  از بروز حادثه برا  افراد غير 

 .بود

حفاظت و شگ دار  صحيح، از كليه قس ت ا  شص  شده مربوط به اين قرارداد، كالً برع ده كارفرمما اسمت و در صمورس وقموع     (( 5-6 

خسارس، اعم از فقدان لوازم يا هر قسم آسي  ديدگي، جبران آن برع ده كارفرما خواهد بود و بايستي شسبت به تامين ارزش خسمارس براسماس   

 .فرما، از بابت تامين و اجرس مجدد شص  آش ا اقدام، تا مجر  بتواشد به ادامه كار مبادرس ورزدبرآورد مجر  و با توافق كار
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كارفرما شسبت به آماده ش ودن محل شص  آساشسور اقدام شن ايد،  ،روز 11در صورتيکه از زمان اعالم كتبي پي اشکار ظرف مدس (( 6-6 

شروع  ،س زمان قراردادپروژه بيش از  دو برابر مد کهرفه خواهد داشت و در صورس توقف اشکار حق فسخ قرارداد شص  و راه اشداز  را بصورس يپي

 .كار منوط به پرداخت اجرس شص  جديد خواهد بود

دهد، مسمئوليت حفمو و شگ مدار     كارفرما موظف است محلي مسقف و دربسته را ج ت استقرار لوازم، در اختيار مجر  قرار (( 7-6 

 .تج ي اس فوق در محل پروژه برع ده كارفرما مي باشد

 . ظرفيت آساشسور مقداربه ت يه وزشه مناس  جت تست پاراشوس هنگام بازرسي استاشدارد (( 8-6 

 .با مصوبه اداره بازرسيپرداخت ه ينه اداره بازرسي مهابق (( 9-6 

 .دمهابق با مصوبه هيئت وزيران در سال پايان قراردا ارزش اف وده  عوارض و مالياس بر پرداخت(( 11-6 
تحويل موقت : ماده هافت

 آسانسور

              

پس از راه اشداز  آزماي ي آساشسور و مه ئن شدن از صحت و سالمت كار طبق ه اهنگي قبلي با كارفرما برا  تاريخ م اص،  مجر 

تحويل "به كارفرما  را را تست و طي صورتجلسه ا  كه به امضاء طرفين خواهد رسيد، آساشسورمنصوبه ور با حضور ش ايندگان فني طرفين، آساشس

 .ش ودخاموش خواهد  ، آساشسور راو تا اخذ گواهي كيفيت و استاشدارد ،"موقت

 

گواهي كيفيت و استاشدارد روشن اخذ  پس از تحويل موقت و قبل از را شايان ذكر است در صورتيکه كارفرما ت ايل داشته باشد آساشسور 

 مالي و جاشي و خسارت ا  احت الي  هر گوشه مسئوليت كه   ش ايد اقرار  ا ش وده و طي صورتجلسهدرخواست  مجر كتباً از  را مرات بايد ، بن ايد

 .از ع ده مجر  ساقط مي باشد هر گوشه ادعايي و هبود اي انع ده بر تن ا 

 

يا با عقد  ،استاشدارد بصورس مورد  كيفيت و ه ينه آن توسط كارفرما تا اخذ گواهي ،ها  مورد به سرويس در صورس شيازبا اين توضيح 

   .پرداخت خواهد شد قرارداد سرويس و شگ دار 
 

هاشت   رايط : ماده  

 فورس ماژور

 

ه كنترل آن خارج از تواشمائي و  ك( ……سيل ، زل له، آتش سوز  و ,  ، اعتصابجنگ، تحريم اقتصاد )درصورس شرايط فورس ماژور 

و خريدار مي باشد ، و بروز آن باعث تأخير دراجرا  پروژه مي گردد، مسئوليتي متوجه طرفين شبوده وبا توافق و به تناس  موضوع  قدرس فروشنده

 .شسبت به اف ايش مدس قرارداد و حل وفصل مسائل موجود به شرح ذيل ع ل خواهد شد

 .ه ها و خساراس شاشي از حوادث ق ر  برع دة فروشنده ش ي باشدتأمين كليه ه ين(( 1-11 

 .با توجه به قي ت ا  روز خواهد بود في مابين ج ت پرداخت اجرس شص  جديدمنوط به توافق  ادامة كار(( 2-11 

 
  حکميت: ماده ناه

ا  اين قرارداد، مرات  ج ت رفع اختالف بمه  طرفين قرارداد به شحو مل مي توافق ش ودشد در صورس بروز هر گوشه اختالف شاشي از اجر

-االجراء و غير قابل اعتراض ميو داور  سنديکا برا  طرفين قهعي، الزم حل اختالفرأ  صادره توسط شورا  . سنديکا  آساشسور ارجاع گردد

 .باشد

ها  عضو سنديکا قبول مسئوليت   شركتبا توجه به اينکه سنديکا  صنايع آساشسور و پله برقي ايران ج ت داور  برا  ت ام قراردادها

 .ش ايدرا برا  اشجام داور  و حک يت اعالم مي اشقبوليمتعاقباً  ها،داور منتا  ض ن قبولي مسئوليت ،ش وده است
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رفين قرارداد درم لت پيش بيني شده در قاشون، اجرا  رأ  بدي ي است پس از ابالغ رأ  داور و عدم اشجام مفاد رأ  داور  از سو  ط

 .دار حوزه قضائي مربوطه درخواست خواهد شدداور  از سو  دادگاه صالحيت

 
 کسورات: هماده  د

 

و ( %67/16)بي مه    درصدها  به قرارداد حاضر ،اقتصاد و دارائي محترم امور تأمين اجت اعي و وزارسمحترم مهابق با ضوابط سازمان  

 .باشدكه پرداخت آن بر ع ده كارفرما مي. گيردتعلق  مي%( 3)مالياس 

گردد طي دو فقره واري   در وجه سازمان تمأمين  و يا كارفرما متع د مي. الذكر به قرارداد مهروحه اضافه خواهد گرديدلذا درصد فوق 

 .و رسيد آن را به مجر  ارائه ش ايد اجت اعي و وزارس اقتصاد و دارايي وجوه مربوطه را به شام شركت پرداخت

 
اخاااا  : ماااااده يااااازده

 گواهي امه کيفيت و ايم ی

 

 مـوار   است نسبــت به اخــذ گواهینامة كیفیـت و ايمنـي از شركت ذيـربط اقـدا  نمـو و و انانــــه     متعهد پیمانکار

اشکال مربوط به نحـو  نصـو و اـواز  و     هشرايطي ك ر توسط كارشناس اعزامي  ر خصوص آسانسور موضوع قرار ا  اعال  شو ، 

 .برطرف گر   مجر تجهیزات آسانسور باشد به هزينه 

 .باشدهمـنان نیز بر عهدو كارفرما مي( ما و هفت)ها  مربوط به تعهدات كارفرما رفع ايرا  و اشکال شايان ذكر است

 

        مـا و شـب بـر عهـدو      6-9بند  مفا  مندرجمطابق با  بازرسيبديهي است پر اخت هزينه اين بازرسي طبق تعرفه شركت 

 .استكارفرما 

 

و  ر  و نسخه با كلیة ضمائم مربوطه تهیه و تنظیم و كلیة نسخ وضمائم به امضـا   , ما و ياز وصفحه و  اهاراين قرار ا   ر 

 .طرفین رسیدو و هر نسخه حکم واحد را  اراست

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
 ریامج رمااکارف 

 :شمركت :شمركت

 :س ممت :س ممت

 :شام و شام خاشوادگي :شام و شام خاشوادگي

 :م مر و امضاء :م مر و امضاء

 

 


