قرارداد ﻧﺼﺐ و راه اﻧدازي آساﻧسور )تاسيسات ساختماﻧي(

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

قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت ……… بﻪ نمايندگي ……… بﻪ نشاني ……… .ﺗﻠﻔن
……… .كﻪ در اين قرارداد بﻪ اختصار ﭘيمانكار ناميده مي شود  ,از سوي ديگر منعقد مي گردد.
ماده يك ـ موضوع قرارداد

قرارداد نصب و خريد دو دستگاه آسانسور كامل با مشخصات فني ﭘيوست كامﻼً وارداﺗي ساخت شركت …………..

همراه با نصب و راه اندازي در مﺤل كارگاه طﺒﻖ مشخصات فني ذكر شده در قرارداد.
ماده دو ـ اسناد و مدارك قرارداد

- ١-٢قرارداد حاضر

- ٢-٢نقشﻪ و مشخصات فني

 - ٣-٢كﻠيﻪ دستور كارهايي كﻪ در حين اجرا ﺗوسط كارفرما ابﻼغ مي گردد.

 - ٤-٢مﺒﺤث ﭘانزدهم مقررات مﻠي ساختمان كﻪ بدون ضميمﻪ نمودن جز اسناد قرارداد مي باشد.
ماده سﻪ ـ مﺒﻠﻎ قرارداد

كل مﺒﻠغ قرارداد  ,عﺒارﺗست از ……………… ريال كﻪ ﭘﺲ از كسر  ٥درصد بابت ماليات قابل ﭘرداخت مي باشد
كﻪ از مﺒﻠغ كل قرارداد ……………… ريال جﻬت طراحي مﺤاسﺒاﺗي و فروش و حمل و ﺗﺤويل كﻠيﻪ ﺗجﻬيزات و

لوازم مربوط بﻪ دو دستگاه آسانسور بﻪ همراه كﻠيﻪ عوارض وماليات هاي كاﻻي وارداﺗي بﻪ صورت ﺗﺤويل كامل در

كارگاه…………………….

مﺒﻠغ …………… ..ريال جﻬت نصب كﻠيﻪ درب ها و كابين و ديگر لوازم مربوط بطور كامل و راه اندازي دستگاه
ها همراه با اخذ ﺗأييد آسانسور از شركت بازرسي آسانسور ايران در نﻈر گرفتﻪ شده است.
ماده چهار ـ ﻧحوه پرداخت

با ﺗوجﻪ بﻪ ﺗوافقات و زمان بندي ﺗﺤويل آسانسور نﺤوه ﭘرداخت بﻪ شرح ذيل خواهد بود.

- ١-٤مﺒﻠغ ………………… ريال بﻪ ﺗاريخ ……………… ..طي چك شماره …………… .بانك
……………… .بابت ﺗﺤويل كﻠيﻪ درب هاي طﺒقات  ,درايو ) نيروي مﺤركﻪ ( و دستگاه هاي مربوط بﻪ ايمني و

ﺗراول ها و غيره كﻪ ﭘﺲ از اخذ ﺗأييد از ﭘروژه مﺒني بر حضور موارد فوق در ﭘروژه قابل دريافت خواهد بود.

- ٢-٤مﺒﻠغ …………………… مورخ ……………… طي چك شماره …………… ..بانك
……………………

- ٣-٤مﺒﻠغ …………………… مورخ ……………… طي چك شماره …………… ..بانك
……………………

ماده پنﺞ ـ مدت قرارداد

با ﺗوجﻪ بﻪ اينكﻪ ﭘيمانكار اذعان مي نمايد از مﺤيط كارگاه بازديد بﻪ عمل آمده و مسائل اجرايي در كارگاه همراه با

خريد وسائل وارداﺗي ﺗجﻬيزات را درنﻈر گرفتﻪ و با اين شرايط جﻬت خريد  ,حمل  ,ﺗﺤويل  ,نصب و راه اندازي كل

آسانسورها از ﺗاريخ عقد قرارداد بﻪ مدت ………… .ماه قرارداد را بطور كامل ﺗا راه اندازي اوليﻪ انجام داده و

ﭘيمانكار حداكثر در مدت ………… ماه بعد از آن همراه با استاندارد آسانسورها جﻬت ﺗﺤويل موقت درخواست

كتﺒي نمايد.

ماده ﺷﺶ ـ زمان بندي اﻧجام كار

- ١-٦مورخ ………………… ﺗﺤويل كﻠيﻪ درب ها و ريل ها بﻪ همراه درايو و متعﻠقات )ﺗراول(
- ٢-٦مورخ ……………… .نصب كﻠيﻪ درب ها و ريل ها.

- ٣-٦مورخ ……………… .ﺗﺤويل كابين و ﺗابﻠو و كﻠيﻪ قطعات كسري جﻬت نصب و راه اندازي.
- ٤-٦مورخ ……………… نصب كﻠيﻪ قطعات و راه اندازي كامل جﻬت اخذ ﺗأييد استاندارد.
ماده ﻫﻔت ـ دوره تضمين قرارداد

- ١-٧ﭘيمان كار  ,كل مجموعﻪ خريداري شده را بعد از ﺗاريخ صورﺗجﻠسﻪ ﺗﺤويل نﻬايي بﻪ مدت  ٢٤ماه گارانتي نموده
و موظف است هرگونﻪ اشكال در سيستم يا خرابي در قطعات آن را در كمترين زمان جﺒران نمايد.

- ٢-٧ﭘيمانكار  ٢فقره چك وجﻪ الضمان بانك مورد ﺗأييد كارفرما را بابت وجﻪ الضمان ﺗﺤويل اجناس خريداري شده
بﻪ ﭘروژه هريك بﻪ مﺒﻠغ ………………… .ريال طي اخذ رسيد بﻪ كارفرما در هنگام عقد قرارداد ﺗﺤويل داده كﻪ

بديﻬي است ﭘﺲ از ﺗﺤويل اجناس بﻪ ﭘروژه طي يك صورﺗجﻠسﻪ  ,كﻠيﻪ چك هاي وجﻪ الضمان ﺗﺤويﻠي بﻪ ايشان مسترد

مي گردد.

- ٣-٧يك فقره چك بانك …………… ..بﻪ مﺒﻠغ …………… ..ريال بﻪ عنوان حسن انجام كار در هنگام عقد
قرارداد ﺗوسط ﭘيمانكار بابت ﺗصمين حسن انجام كار و نصب و ﺗﺤويل نﻬايي بﻪ كارفرما ﺗﺤويل و ﭘﺲ از اخذ گواهي
ﺗأييد از طرف اداره استاندارد بﻪ ايشان مسترد خواهد شد.

ماده ﻫﺸت ـ تعهدات كارفرما

- ١-٨كﻠيﻪ كارهاي مرﺗﺒط با ساخت سازه  ,آهن كشي  ,آماده سازي چاهك ها.

 - ٢-٨كﻠيﻪ كارهاي مرﺗﺒط با عمﻠيات ساختماني از جمﻠﻪ دورچيني درب هاي طﺒقﻪ و ايجاد حﻔره هاي ﻻزم در سنگ
نما براي نصب شستي هاي طﺒقﻪ و نشان دهنده هاي سر درب و همچنين ساخت فونداسيون هاي كف چاهك و كف

موﺗورخانﻪ آسانسور.

 - ٣-٨ﺗﻬيﻪ و نصب چراغ هاي ﺗونﻠي ﺗأمين كننده روشنايي داخل چاهك آسانسور و كﻠيدهاي روشنايي مربوطﻪ در
موﺗورخانﻪ آسانسور طﺒقﻪ زيرزمين و همچنين ﭘريز برق در كف چاهك آسانسور طﺒقﻪ زيرزمين و همچنين ﭘريز

برق در كف چاهك هاي آسانسورها.

- ٤-٨ﺗﻬيﻪ و نصب ﺗابﻠو برق سﻪ فاز شﺒكﻪ در موﺗورخانﻪ هاي آسانسور.
- ٥-٨ﺗﻬيﻪ و نصب دريچﻪ هاي فرار در موﺗورخانﻪ.
- ٦-٨ﺗﻬيﻪ و نصب هواكش موﺗورخانﻪ آسانسور.

- ٧-٨ﺗﻬيﻪ و نصب ريل و قﻼب سقف موﺗورخانﻪ آسانسور.

- ٨-٨ﺗﻬيﻪ و نصب ﭘريزها و روشنايي موﺗورخانﻪ آسانسور.

- ٩-٨ﺗخصيص و ﺗﺤويل انﺒ ار داراي قﻔل و روشنايي بﻪ ﭘيمانكار بﻪ منﻈور نگﻬداري لوازم و قطعات آسانسور در مدت
اجراي قرارداد.

- ١٠-٨ﭘرداخت بﻪ ﭘيمانكار طﺒﻖ شرايط ماده چﻬار.
ماده ﻧﻪ ـ مﺸخﺼات فني دستگاه ﻫا





درب طﺒقﻪ  :سانترال دولتﻪ بﻪ عرض …………… ..بﻪ ارﺗﻔاع ……… .مدل ……………… داراي كنترل

سرعتVVVF .

درب كابين  :سانترال )بازشو از وسط(  ,دولتﻪ  ,بﻪ عرض …………… .بﻪ ارﺗﻔاع …………… .مدل

…………… ..داراي كنترل سرعتVVVF

درب كابين  :مدل …………… ..و يا بﻪ انتخاب كارفرما ) كارفرما مي بايست از كﻠيﻪ مراحل طراحي و ساخت
كابين ها مطﻠع بوده و بانﻈر وي كابين ساختﻪ شود (.
































طول مسير  :حدوداً  ٦٠متر ) طول مسير حركت و چاهك مربوطﻪ بﻪ رويت ﭘيمانكار رسيده و مورد ﺗأييد ايشان
بوده است.

ارﺗﻔاع ﺗمام شده داخل كابين  ٢/٤٠مي باشد كﻪ با ﺗوجﻪ بﻪ طرح انتخابي اين اندازه بايستي در طراحي و نصب
لﺤاظ گردد.

استﻔاده از  ١٠عدد  LCDيا نمايشگر در طﺒقات داخل كابين ها و با رنگ آبي سايز ”  ٩يا باﻻﺗر.

سيستم ارﺗﺒاط داخﻠي جﻬت برقراري ﺗماس بين مسافرين و متصدي ساختمان در مواقع ضروري.

طرح نﻬايي شاستي طﺒقات بايستي با ﺗأييد نﻈر كارفرما انتخاب و جﻬت نصب آن اقدام گردد.
ايمني ها  :همگي در ﺗطابﻖ كامل با استاندارد  EN81گواهي شده ﺗوسط  TUVآلمان.
كﻠيﻪ ﺗجﻬيزات سازگار و مورد ﺗأييد سازمان استاندارد آسانسور در ايران خواهد بود.

درب هاي كابين مجﻬز بﻪ سيستم ﭘرده نور جﻬت كنترل باز و بستﻪ شدن.

در ﺗابﻠوي فرمان ورودي جﻬت سنسور زلزلﻪ و سيستم هوشمند ﺗعﺒيﻪ مي گردد.

نصب سنسور زلزلﻪ ﺗوسط ﭘيمانكار ولي خريد آن ﺗوسط كارفرما انجام مي گيرد.

سيستم نمايشگر در داخل هر طﺒقﻪ از نوع دات ماﺗريكﺲ با رنگ آبي مي باشد.

نوع آسانسور  :كششي از گروه و ﺗيور با ﺗمام ﺗجﻬيزات و لوازم.

سيستم صوﺗي جﻬت ﭘخش در داخل كابين( Surround System) .
نوع سيم بكسل ـ مدل گاورنرها كامﻼً وارداﺗي از كشور آلمان.

زنگ خﺒر رسيدن بﻪ طﺒقات ) طﺒﻖ اصول استاندارد (.

كﻠيﻪ قطعات و نصب طﺒﻖ استاندارد  EN81بايد باشد.

كﻠيﻪ ريل ها از نوع ……… .ساخت …………… مي باشد.
كﻠيﻪ ﺗرمزها و ﭘاراشوت ها ساخت …………… مي باشد.

ﺗراول از نوع دت وايﻠر سوئيﺲ ……………… .مي باشد.

كﻠيﻪ كﻔشك ها از نوع …………… ساخت …………… مي باشد.
كﻠيﻪ كابين ها شامل سيستم  Over Loadمي باشد.
وزنﻪ ﺗعادلي از نوع چدني مي باشد.
نوع كاربري  :مسافربر

ظرفيت هر دستگاه  ……… :نﻔره

سرعت  ..……………… :متر بر ثانيﻪ

ﺗعداد ﺗوقف  ……………… :ايستگاه

ﺗعداد درب  ..………… :براي هر دستگاه

ﺗعداد درب كابين  .………… :براي هر دستگاه

روش احضار: Duplex/Down – Collective
ﺗابﻠو فرمان  :مدل………….





درايو  :مدل…………………..
اندازه چاه  ٤١٠*٢٦٠ :سانتي متر

Cop & Lop :مدل………………..

ماده ده ـ تعهدات پيماﻧكار

 - ١-١٠ﭘيمانكار ﺗعﻬد مي نمايد بدون وقﻔﻪ و ﺗعطيﻠي از روز انعقاد قرارداد عمﻠيات موضوع قرارداد را شروع نمايد
و ﺗعداد كارگران و استادكاران بايد طوري باشد كﻪ در ﺗﺤويل بﻪ موقع كار ﺗعويﻖ حاصل نگردد  ,در اين مورد كارفرما
حﻖ خواهد داشت افزايش ﺗعداد كارگران و استادكاران را از ﭘيمانكار بخواهد.

 - ٢-١٠ﭘيمانكار ﺗعﻬد مي نمايد استادكاران و كارگران خﺒره در رابطﻪ با موضوع قرارداد را بكار گمارده و شخصاً خود
هدايت آنﻬا را بﻪ عﻬده گيرد و دستمزد و حقوق كامل ايشان را بﻪ موقع ﭘرداخت نمايد.

- ٣-١٠مسئوليت اخﻼقي و حﻔظ موازين شرعي كﻠيﻪ ﭘرسنل ﭘيمانكار بﻪ عﻬده ايشان بوده و كارفرما مي ﺗواند در

صورت مشاهده موارد  ,اين موضوع را بﻪ ﭘيمانكار گزارش دهد و ايشان مي بايست نﻔرات خاطي را از كارگاه اخراج

نمايد.

 - ٤-١٠ﭘيمانكار موظف است ﭘﺲ از دريافت ﭘيش ﭘرداخت در حداقل زمان نسﺒت بﻪ نﻬايي كردن ﭘروفرم ها و ثﺒت
سﻔارش هاي كاﻻهاي موضوع قرارداد اقدام ﻻزم انجام دهد.

 - ٥-١٠ﭘيمانكار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را ﭘﺲ از ﺗرخيص از گمرك جﻬت حمل از گمرك ﺗا مﺤل
كارگاه ﺗﺤت ﭘوشش بيمﻪ حمل قرار دهد.

 - ٦-١٠ﭘيمانكار موظف است قﺒل از اﺗمام مراحل اداري ﺗرخيص  ,مراﺗب را بﻪ اطﻼع كارفرما رسانده و هماهنگي هاي
ﻻزم براي مﺤل ﺗخﻠيﻪ اجناس در كارگاه و همچنين حضور عوامل ﺗﺤويل گيرنده را بنمايند.

 - ٧-١٠ﭘيمانكار موظف است حداقل يك نسخﻪ از كﻠيﻪ اسناد دريافتي از شركت سازنده را در اختيار ﭘروژه قرار دهد
.

- ٨-١٠ﭘيمانكار موظف است نمونﻪ هاي مختﻠف كابين  ,شاستي و كﻠيﻪ لوازمات ﺗزئيني را كﻪ شركت سازنده عرضﻪ
مي نمايد  ,بﻪ خريدار معرفي و ﭘﺲ از ﺗأييد از طرف ﭘروژه نسﺒت بﻪ سﻔارش طﺒﻖ درخواست اقدام نمايد.

 - ٩-١٠كﻠيﻪ عمﻠيات آهن كشي ها چاهك ها جﻬت نصب ﺗوسط ﭘيمانكار كنترل و نﻈارت مي گردد و ايشان موظف

بﻪ ﺗﺤويل گرفتن كل اسكﻠت از مجري سازنده طﺒﻖ استانداردهاي موجود و نقشﻪ هاي اجرايي مي باشد ) همچنين

ايشان مي ﺗوانند كساني را كﻪ در اين مورد مﻬارت فني دارند جﻬت اجرا بﻪ كارفرما ﭘيشنﻬاد داده ﺗا ايشان انتخاب

نمايند (.

- ١٠-١٠ﭘيمانكار بايستي هنگام ﺗكميل كابين و ساخت و قﺒل از حمل با هماهنگي با كارفرما شرايطي را جﻬت بازديد
كارفرما و نماينده ايشان مﻬيا ﺗا كارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از كﻠيﻪ اقﻼم  ,بازديد حين ساخت داشتﻪ باشند

.

 - ١١-١٠ﭘيمانكار متعﻬد است از زمان شروع عمﻠيات نصب بر طﺒﻖ زمان بندي اعﻼم شده كار را بﻪ ﭘايان برساند و
دستگ اه هاي مورد قرارداد را در شرايط كامﻼً مناسب مطابﻖ با ضوابط استاندارد ﺗﺤويل و نصب و راه اندازي نمايد

.

 - ١٢-١٠ﭘيمانكار موظف است ﭘﺲ از گشايش اعتﺒار اسنادي در بانك كارگزار مراﺗب را بطور كتﺒي بﻪ اطﻼع خريدار
برساند.

- ١٣-١٠رعايت كامل مﺒﺤث ﭘانزدهم مقررات مﻠي ساختمان از جانب ﭘيمانكار الزامي است.

 - ١٤-١٠ﭘيمانكار ﺗعﻬد مي نمايد كﻪ كﻠيﻪ مشكﻼت احتمالي و سختي كار و مشخصات فني و نقشﻪ هاي اجرايي را مﻼحﻈﻪ
و سپﺲ نسﺒت بﻪ امضاي اين قرارداد اقدام مي نمايد.

 - ١٥-١٠ﭘيمانكار ﺗعﻬد مي نمايد كﻪ كﻠيﻪ عمﻠيات موضوع قرارداد را با رعايت اصول فني و ايمني كامل و حﻔظ جان
كارگران خود در نﻬايت دقت انجام داده و بﻪ اﺗمام برساند  .ضمناً رعايت مﺒﺤث  ١٢مقررات مﻠي ساختمان نيز الزامي

است.

ماده يازده ـ تحويل آساﻧسور

ﭘﺲ از راه اندازي هر دستگاه آسانسور و انجام عمﻠيات ﺗا مقطع حداقل  ٩٥درصد ﭘيمانكار مﻠزم بوده اين مسئﻠﻪ را
بﻪ طور كتﺒي بﻪ دستگاه نﻈارت كارفرما اعﻼم دارد.

بعد از دريافت گواهي نامﻪ استاندارد ايران  ,ﭘيمانكار مﻠزم بﻪ گزارش و ارائﻪ اين مسئﻠﻪ بﻪ كارفرما و يا دستگاه

نﻈارت بوده و ظرف مدت  ١٥روز با حضور و ﺗأييد كارفرما  ,دستگاه نﻈارت و ﭘيمانكار صورت جﻠسﻪ اي مﺒني بر
ﺗﺤويل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد  ٦ .ماه بعد از ﺗاريخ ﺗﺤويل موقت دستگاه ها با درخواست كتﺒي

ﭘيمانكار از كارفرما حداكثر در مدت  ١٥روز در جﻠسﻪ اي با حضور و ﺗأييد كارفرما  ,دستگاه نﻈارت و ﭘيمانكار ﺗﺤويل

قطعي خواهد شد.

ماده دوازده ـ ﺣل اختﻼف

در صورت بروز هرگونﻪ اختﻼف بين طرفين اين قرارداد موضوع از طريﻖ حكميت حل و فصل مي گردد و آخرين

حكم مرضي الطرفين در اين قرارداد مراجع ذيصﻼح قانوني مي باشد.

ماده سيزده ـ موارد فسﺦ قرارداد

 - ١-١٣انتقال قرارداد يا واگذاري عمﻠيات بﻪ اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ازطرف ﭘيمانكار.
 - ٢-١٣ﺗأخير در شروع بكار بيش از يك هﻔتﻪ از ﺗاريخ ابﻼغ قرارداد.

 - ٣-١٣عدم اجراي ﺗمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد ﭘيش بيني شده.

 - ٤-١٣ﺗأخير در اجراي كار بطوري كﻪ دﻻلت بر عدم صﻼحيت مالي و فني و يا سوء نيت ﭘيمانكار بنمايد.
ماده چهارده

اين قرارداد در  ١٤ماده و  ١ﺗﺒصره در سﻪ نسخﻪ ﺗﻬيﻪ شده و بﻪ امضاء طرفين رسيده و هر نسخﻪ آن در حكم واحد
بوده و داراي اعتﺒار واحد مي باشد.

