
 

 

  قرارداد آسانسور
كه در  .............تلفن  ...............به نشاني  .................به نمايندگي  ..................اين قرارداد فيمابين شركت 

به نشاني  ................به نمايندگي  .................شود از يكطرف و شركت  اين قرارداد كارفرما ناميده مي
شود، از سوي ديگر منعقد  كه در اين قرارداد به اختصار پيمانكار ناميده مي ...............تلفن  ...............

  .گردد مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
ت طراحي و خريد دو دستگاه آسانسور كامل با مشخصات فني پيوست كامالً وارداتي ساخت شرك

  . همراه با نصب و راه اندازي در محل كارگاه طبق مشخصات فني ذكر شده در قرارداد ....................

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  نقشه و مشخصات فني -۲-۲
  . گردد كليه دستور كارهائي كه در حين اجرا توسط كارفرما ابالغ مي -۲-۳
  . باشد مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان كه بدون ضميمه نمودن جز اسناد قرارداد مي -۴- ۲

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
درصد بابت ماليات قابل  ۵ريال كه پس از كسر  .............................كل مبلغ قرارداد، عبارت است از 

ريال جهت طراحي محاسباتي و فروش و  ...........................باشد كه از مبلغ كل قرارداد  پرداخت مي
 حمل و تحويل كليه تجهيزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه كليه عوارض و

ريال  ........................مبلغ  .........................مالياتهاي كاالي وارداتي به صورت تحويل كامل در كارگاه 
اندازي دستگاهها همراه  ها و كابين و ديگر لوازم مربوط به طور كامل و راه ب كليه دربجهت نص

  .با اخذ تأييد آسانسور از شركت بازرسي آسانسور ايران در نظر گرفته شده است

  نحوه پرداخت -۴ماده 
  .با توجه به توافقات و زمان بندي تحويل آسانسور نحوه پرداخت بشرح ذيل خواهد بود 
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بابت  ...................بانك  ..................طي چك شماره  ................ريال به تاريخ  .................مبلغ  -۴-۱
ها  و دستگاههاي مربوط به ايمني و تراول) نيروي محركه(تحويل كليه دربهاي طبقات، درايو 

 در پروژه قابل دريافتو غيره كه پس از اخذ تأييد از پروژه مبني بر حضور موارد فوق 
  . خواهد بود

  ..............بانك  .................طي چك شماره  .................مورخ  ................مبلغ  -۴-۲
  ..............بانك ............... طي چك شماره .............. مورخ .............. مبلغ  -۴-۳

  مدت قرارداد -۵ماده 
نمايد از محيط كارگاه بازديد به عمل آمده و مسايل اجرايي  اينكه پيمانكار اذعان مي با توجه به

زات را در نظر گرفته و با اين شرايط جهت خريد، يدر كارگاه همراه با خريد وسائل وارداتي تجه
قرارداد ماه  .............ها از تاريخ عقد قرارداد به مدت  اندازي كل آسانسور حمل، تحويل، نصب و راه

ماه بعد از آن همراه با  ........... را بطور كامل تا راه اندازي اوليه انجام داده و پيمانكار حداكثر در مدت
  . استاندارد آسانسورها جهت تحويل موقت درخواست كتبي نمايد

  زمان بند  انجام كار -۶ماده 
  )تراول(ها به همراه درايو و متعلقات  ها و ريل تحويل كليه درب ..............مورخ  -۶-۱
  ها ها و ريل نصب كليه درب ..............مورخ  -۶-۲
  اندازي تحويل كابين و تابلو و كليه قطعات كسري جهت نصب و راه ..............مورخ  -۶-۳
  اندازي كامل جهت اخذ تأييد استاندارد نصب كليه قطعات و راه ..............مورخ  -۶-۴

بايست سريعاً  بندي، پيمانكار پس از عقد قرارداد مي ده و برنامه زمانمطبق توافقات بعمل آ : تبصره
هاي فوق نسبت به تحويل  نسبت به بازكردن اعتبار بانكي جهت خريد اقالم اقدام و در تاريخ

  . ملزومات اقدام نمايد

  دوره تضمين قرارداد -۷ماده 
پيمانكار، كل مجموعه خريداري شده را بعد از تاريخ صورتجلسه تحويل نهائي به مدت  -۷-۱
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ماه گارانتي نموده و موظف است هرگونه اشكال در سيستم يا خرابي در قطعات آن  ۲۴
  . را در كمترين زمان جبران نمايد

مورد تأييد كارفرما را بابت وجه الضمان تحويل فقره چك وجه الضمان بانك  ۲پيمانكار  -۲- ۷
ريال طي اخذ رسيد به كارفرما ..............  اجناس خريداري شده به پروژه هر يك به مبلغ

 در هنگام عقد قرارداد تحويل داده كه بديهي است پس از تحويل اجناس به پروژه طي
  . گردد سترد ميالضمان تحويلي به ايشان م هاي وجه يك صورتجلسه، كليه چك

ريال به عنوان حسن انجام كار در هنگام .............. به مبلغ .............. يك فقره چك بانك  -۷-۳
عقد قرارداد توسط پيمانكار بابت تضمين حسن انجام كار و نصب و تحويل نهايي به كارفرما 

  . سترد خواهد شدتحويل و پس از اخذ گواهي تأييد از طرف ادارة استاندارد به ايشان م

  تعهدات كارفرما -۸ماده 
  ها كليه كارهاي مرتبط با ساخت سازه، آهن كشي، آماده سازي چاهك -۸-۱
هاي  كليه كارهاي مرتبط با عمليات ساختماني از جمله دورچيني دربهاي طبقه و ايجاد حفره - ۲- ۸

همچنين ساخت هاي سر درب و  هاي طبقه و نشان دهنده نما براي نصب شستي الزم در سنگ
  هاي كف چاهك و كف موتورخانه آسانسور فونداسيون

هاي تونلي تأمين كننده روشنايي داخل چاهك آسانسور و كليدهاي  تهيه و نصب چراغ -۸-۳
روشنايي مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زيرزمين و همچنين پريز برق در كف چاهك 

  هاي آسانسورها كف چاهكآسانسور طبقه زيرزمين و همچنين پريز برق در 
  هاي آسانسورها تهيه و نصب تابلو برق سه فاز شبكه در موتورخانه -۸-۴
  هاي فرار در مورتورخانه تهيه و نصب دريچه -۸-۵
  تهيه و نصب هواكش موتورخانه آسانسور -۸-۶
  تهيه و نصب ريل و قالب سقف موتورخانه آسانسور -۸-۷
  تورخانه آسانسورتهيه و نصب پريزها و روشنايي مو -۸-۸
تخصيص و تحويل انبارداراي قفل و روشنايي به پيمانكار به منظور نگهداري لوازم و  -۸-۹

  قطعات آسانسور در مدت اجراي قرارداد
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  پرداخت به پيمانكار طبق شرايط ماده چهار -۸-۱۰

  مشخصات فني دستگاهها -۹ماده 
داراي كنترل  ..................مدل  .................به ارتفاع  .................سانترال دولته به عرض  :درب طبقه -

   VVVFسرعت 
 .............مدل  ...............ارتفاع  .............به عرض   دولته،  ،)باز شو از وسط(سانترال : درب كابين -

 VVVFداراي كنترل سرعت 

بايست از كليه مراحل طراحي  كارفرما مي(فرما و يا به انتخاب كار ..............مدل  :درب كابين -
  )ها مطلع بوده و با نظر وي كابين ساخته شود و ساخت كابين

طول مسير حركت و چاهك مربوطه به رؤيت پيمانكار رسيده و (متر  ۶۰حدوداً  :طول مسير -
  .)مورد تأييد ايشان بوده است

جه به طرح انتخابي اين اندازه بايستي در باشد كه با تو مي ۴۰/۲ارتفاع تمام شده داخل كابين  -
  . طراحي و نصب لحاظ گردد

  . يا باالتر ۹"يا نمايشگر در طبقات داخل كابينها و با رنگ آبي سايز  LCDعدد  ۱۰استفاده از  - 
  .سيستم ارتباط داخلي جهت برقراري تماس بين مسافرين و متصدي ساختمان در مواقع ضروري - 
  . طرح نهايي شاستي طبقات بايستي باتأييد نظر كارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد -
  . آلمان TUVگواهي شده توسط  EN81همگي در تطابق كامل با استاندارد  :ها ايمني -
  . كليه تجهيزات سازگار و مورد تأييد سازمان استاندارد آسانسور در ايران خواهد بود -
  مجهز به سيستم پرده نور جهت كنترل باز و بسته شدندربهاي كابين  -
  . گردد در تابلوي فرمان ورودي جهت سنسور زلزله و سيستم هوشمند تعبيه مي -
  . گيرد نصب سنسور زلزله توسط پيمانكار ولي خريد آن توسط كارفرما انجام مي -
  . باشد سيستم نمايشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتريكس با رنگ آبي مي -
  .كششي  از گروه وتيور با تمام تجهيزات و لوازم :نوع آسانسور -
  (Surround System)سيستم صوتي جهت پخش در داخل كابين  -
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  مدل گاورنرها كامالً وارداتي از كشور آلمان -نوع سيم بكسل -
  ) .طبق اصول استاندارد(زنگ خبر رسيدن به طبقات  -
  . بايد باشد EN81كلية قطعات و نصب طبق استاندارد  -
  . باشد مي ...............ساخت  ...............ها از نوع  كليه ريل -
  . باشد مي ................ها ساخت  كليه ترمزها و پاراشوت -
  . باشد مي ...............تراول از نوع دت وايلر سوئيس  -
  . باشد مي ...............ساخت  ...............ها از نوع  كليه كفشك -
  . باشد مي Over Loadكليه كابينها شامل سيستم  -
  . باشد وزنه تعادلي از نوع چدني مي -
  مسافربر: نوع كاربري -
  نفر ................: ظرفيت هر دستگاه -
  متر بر ثانيه ................: سرعت -
  ايستگاه ................: تعداد توقف -
  براي هر دستگاه ................: تعداد درب -
  براي هر دستگاه ................: تعداد درب كابين -
  Duplex/Down-Collective: روش احضار -
  ..............مدل : تابلو فرمان -
  ..............مدل : درايو -
  سانتيمتر  ۴۱۰*۲۶۰: اندازه چاه -
-  Cop & Lop : مدل..............  

  تعهدات پيمانكار -۱۰ماده 
قرارداد  نمايد بدون وقفه و تعطيلي از روز انعقاد قرارداد عمليات موضوع پيمانكار تعهد مي - ۱- ۱۰

را شروع نمايد و تعداد كارگران و استادكاران بايد طوري باشد كه در تحويل به موقع كار 
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حاصل نگردد، در اين مورد كارفرما حق خواهد داشت افزايش تعداد كارگران و  قتعوي
  .استادكاران را از پيمانكار بخواهد

نمايد استادكاران و كارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بكار  پيمانكار تعهد مي -۲- ۱۰
امل ايشان را گمارده و شخصاً خود هدايت آنها را به عهده گيرد و دستمزد و حقوق ك

  . به موقع پرداخت نمايد

مسئوليت اخالقي و حفظ موازين شرعي كليه پرسنل پيمانكار بعهده ايشان بوده و كارفرما  - ۳- ۱۰
بايست  تواند در صورت مشاهده موارد، اين موضوع را به پيمانكار گزارش دهد و ايشان مي مي

  . نفرات خاطي را از كارگاه اخراج نمايد
كردن  ر موظف است پس از دريافت پيش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهاييپيمانكا - ۴- ۱۰

  . پروفرمها و ثبت سفارشهاي كاالهاي موضوع قرارداد اقدام الزم انجام دهد
پيمانكار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخيص از گمرك جهت حمل  - ۵- ۱۰

  . از گمرك تا محل كارگاه تحت پوشش بيمه حمل قرار دهد
پيمانكار موظف است قبل از اتمام مراحل اداري ترخيص، مراتب را به اطالع كارفرما رسانده  - ۶- ۱۰

كارگاه و همچنين حضور عوامل تحويل گيرنده و هماهنگي الزم براي محل تخليه اجناس در 
  . را بنمايد

پيمانكار موظف است حداقل يك نسخه از كليه اسناد دريافتي از شركت سازنده را در  -۷- ۱۰
  . اختيار پروژه قرار دهد

هاي مختلف كابين، شاستي و كليه لوازمات تزئيني را كه  پيمانكار موظف است نمونه -۸- ۱۰
نمايد، به خريدار معرفي و پس از تأييد از طرف پروژه نسبت  يشركت سازنده عرضه م

  . به سفارش طبق درخواست اقدام نمايد
گردد  ها چاهكها جهت نصب توسط پيمانكار كنترل و نظارت مي كليه عمليات آهنكشي -۹- ۱۰

و ايشان موظف به تحويل گرفتن كل اسكلت از مجري سازنده طبق استانداردهاي موجود 
توانند كساني را كه در اين مورد مهارت  همچنين ايشان مي. (باشد اجرايي مي هاي نقشه و

  ).فني دارند جهت اجرا به كارفرما پيشنهاد داده تا ايشان انتخاب نمايند
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با كارفرما   پيمانكار بايستي هنگام تكميل كابين و ساخت و قبل از حمل با هماهنگي -۱۰- ۱۰
اينده ايشان مهيا تا كارفرما بتواند هنگام ساخت و شرايطي را جهت بازديد كارفرما و نم

  . مونتاژ از كليه اقالم، بازديد حين ساخت داشته باشند
پيمانكار متعهد است از زمان شروع عمليات نصب بر طبق زمانبندي اعالم شده كار را  - ۱۱- ۱۰

 ا ضوابطبه پايان برساند و دستگاههاي مورد قرارداد را در شرايط كامالً مناسب مطابق ب
  . اندازي نمايد استاندارد تحويل و نصب و راه

پيمانكار موظف است پس از گشايش اعتبار اسنادي در بانك كارگزار مراتب را به طور  - ۱۲- ۱۰
  . كتبي به اطالع خريدار برساند

  . رعايت كامل مبحث پانزدهم مقررات ملي ساختمان از جانب پيمانكار الزامي است -۱۳- ۱۰
نمايد كه كليه مشكالت احتمالي و سختي كار و مشخصات فني و  كار تعهد ميپيمان -۱۴- ۱۰

  . نمايد هاي اجرايي را مالحظه و سپس نسبت به امضاي اين قرارداد اقدام مي نقشه
نمايد كه كليه عمليات موضوع قرارداد را با رعايت اصول فني و ايمني  پيمانكار تعهد مي - ۱۵ - ۱۰

ضمناً رعايت . كامل و حفظ جان كارگران خود در نهايت دقت انجام داده و به اتمام برساند
  . مقررات ملي ساختمان نيز الزامي مي باشد ۱۲مبحث 

  تحويل آسانسور -۱۱ماده 
درصد پيمانكار ملزم  ۹۵اندازي هر دستگاه آسانسور و انجام عمليات تا مقطع حداقل  پس از راه

  . به طور كتبي به دستگاه نظارت كارفرما اعالم دارد بوده اين مسئله را
نامه استاندارد ايران، پيمانكار ملزم به گزارش و ارائه اين مسئله به كارفرما  بعد از دريافت گواهي

روز با حضور و تأييد كارفرما، دستگاه نظارت و پيمانكار  ۱۵و يا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت 
ماه بعد از تاريخ تحويل  ۶. يل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شداي مبني بر تحو صورتجلسه

 اي با روز در جلسه ۱۵ها با درخواست كتبي پيمانكار از كارفرما حداكثر در مدت هموقت دستگا
  . حضور و تأييد كارفرما، دستگاه نظارت و پيمانكار تحويل قطعي خواهد شد

  حل اختالف -۱۲ماده 
اختالف بين طرفين اين قرارداد موضوع از طريق حكميت حل و فصل در صورت بروز هرگونه 
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  . باشد گردد و آخرين حكم مرضي الطرفين در اين قرارداد مراجع ذيصالحي قانوني مي مي

  موارد فسخ قرارداد -۱۳ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار - ۱- ۱۳
  خير در شروع بكار بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ قراردادتأ -۲- ۱۳
  عدم اجراي تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۳- ۱۳
نيت پيمانكار بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوءتأخير در اجراي كار بطوريكه داللت  - ۴- ۱۳

  . بنمايد

  ۱۴ماده 
تبصره در سه نسخه تهيه شده و به امضاء طرفين رسيده و هر نسخه  ۱ماده و  ۱۴اين قرارداد در 

  . باشد آن در حكم واحد بوده و داراي اعتبار واحد مي
  

  كافرما        پيمانكار                             
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