
 

 

 

 رنگهداري آسانسو وس قرارداد سروي    

 

كه دراين قرارداد  ………… به نمايندگی ………………………………………به نشانی :    .…………بین قرارداد زير 

به  10100887447و شناسه ملی :   43383به شماره ثبت  تكنو ناطا آسانسور و  پله برقی  شركتكارفرما نامیده میشود از يكطرف و  

به  7طبقه  57خیابان ششم پالك  -)شهید عربعلی(  خیابان نوبخت -(آپادانا  خرمشهر ) خیابان  -خ سهروردي شمالی   تهران ـ :نشانی

كه در اين قرارداد پیمانكار نامیده میشود   12/11/1360مورخ  1076نمايندگی و مديريت آقاي نادر الهی برابر روزنامه رسمی شماره 

 از طرف ديگر منعقد و امضاء میگردد.

 

  موضوع قراردادـ 1ماده 

 منصوبه در ساختمان فوق الذكر  آسانسور دستگاه يک سرويس و نگهداري و راهبري

 ـ مدت قرارداد 2ماده  

 معتبر است . ..………لغايت  ..……… اين قرارداد از تاريخ

 . : اين قرارداد با رضايت طرفین قرارداد قابل تمديد میباشد 1 تبصره

 مبلغ قرارداد ـ 3ماده  

ريال (  میباشد كه كارفرما موظف است در موعد مقرر طبق فاكتور  .………………ريال )  .…………… مبلغ اين قراداد ماهیانه

 نمايد.پرداخت وجه آن را 

 دريافت فاكتور رسمی توسط پیمانكار نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.: كارفرما متعهد میگردد فقط درصورت  2تبصره 

 :  پرداخت وجوه مالیات برارزش افزوده منوط به ارائه گواهی معتبر از سازمان امور مالیاتی میباشد.  3تبصره 

قانون  28كاركنان خود را نزد سازمان تأمین بیمه نموده و كل مبلغ حق بیمه را به ترتیب مقررماده كهپیمانكار متعهد میگردد :  4تبصره 

 تأمین اجتماعی به آن سازمان بپردازد. 

% به عنوان وديعه تأمین اجتماعی كسر و نزد كارفرما نگهداري 5قانون تأمین اجتماعی از هرپرداخت به پیمانكار  38دراجراي ماده 

استرداد اين مبلغ و آخرين صورتحساب پیمانكار منوط است به اينكه وي برگ مفاصاحساب نهايی از سازمان تأمین اجتماعی  خواهد شد و

مبنی بر اينكه تمام حق بیمه موضوع قرارداد را پرداخت نموده است تحصیل و به نماينده كارفرما تسلیم نمايد و يا اينكه گواهینامه اي 

 % مذكور به پیمانكار بال اشكال اعالم شده باشد.5ارائه دهد كه به موجب آن استرداد كسور  از سازمان تأمین اجتماعی
 نحوه پرداخت – 4ماده 

مبلغ قرارداد به صورت ماهیانه بعد از انجام سرويس و ارائه برگه سرويس با صدور فاكتور رسمی ، توسط كارفرما به حساب شماره 

 عهده بانک صادرات به نام شركت تكنوناطا واريز گردد.   IR480190000000102472193003و شماره شبا  0102472193003

 

 



 

 

 ـ لوازم يدكی  5ماده  

بعهده و انجام تعمیرات اساسی تراشكاري محورها  ، سیم پیچی الكتروموتورها ، همچنین مورد نیازروغن  يدكی ، تعويض لوازمتهیه و 

 دريافت خواهد شد. جدا از مبلغ قرارداد فاكتورپیمانكار میباشد و هزينه آن در قبال ارائه 

 ـ تعهدات پیمانكار 6ماده  

دستگاهها و تأسیسات مذكور در قرارداد را براي بهره برداري بطور مداوم هرماه يكبار بازديد و رگالژ  متعهد میگرددالف ـ  پیمانكار 

بمنظور رفع نقص اعزام در اسرع وقت متخصصین فنی خود را  پس از اطالع كارفرما پیمانكار در دستگاهنقص بروز نمايد و در صورت 

ساعت پس از اطالع كارفرما از اعزام متخصصین فنی خودداري و يا تعمیرات   24 خواهد داشت و در صورتیكه پیمانكار حداكثر مدت

 نكار تعلق نخواهد گرفت .ايام تأخیر به پیمادو برابربه نسبت  3را بطور غیر موجه بتأخیر اندازد دستمزد مذكور در ماده 

ب ـ  پیمانكار متعهد است كلیه دستگاههاي مورد قرارداد را طبق دستورالعمهاي كارخانه سازنده و بر اساس كاتالوگ ها و بولتن هاي 

 حداقل ممكن تقلیل يابد.ه مربوط سرويس نمايد بطوريكه فرسودگیها و تعويض احتمالی قطعات دستگاه اصلی و لوازم ب

 لیت حوادث غیر مترقبه شامل سرقت ، حريق ، زلزله و .... بعهده پیمانكار نمیباشد .ج ـ مسئو

 میباشد. (12صبح تا  8و پنجشنبه از  17تا صبح  8از  شنبه تا چهارشنبهدر روز و وقت اداري ) موضوع قرارداد مفادد ـ  انجام 

 اداري هزينه آن جداگانه محاسبه و دريافت خواهد شد ساعاتخارج از : در صورت در خواست كارفرما جهت ارائه خدمات  5تبصره 

 میباشد. 09361098261شماره تلفن تماس و يا ارسال پیامک در خارج از ساعات اداري   

 انجام تعمیرات برق اصلی ساختمان بعهده مجري نمیباشد ,در صورت برطرف كردن نقص هزينه جداگانه دريافت خواهد شد. ه ـ

 سرنشینان آسانسور به عهده پیمانكار میباشد و هزينه آن جداگانه دريافت خواهد شد. انجام بیمه  _و 

 ـ  تعهدات كارفرما  7ماده 

و سپس پیمانكار را از طريق تلفنهاي  را قطع نموده آنجريان برق  پس از بروز نقص در آسانسور ابتدا متعهد میگرددكارفرما  -الف 

سرويس و رگالژ دستگاه را  ،به هیچكس اجازه دخالت در تعمیر  تكنسینهاي اين شركتو به غیر از  اعالم شده در قرارداد مطلع نمايد

 ندهد.

ر اقدام نمايد در غیر اينصورت پیمانكار  نسبت نگهداري در موعد مقر در پرداخت حق الزحمه سرويس ومتعهد میگردد  كارفرما  -ب 

 يد. به عدم ارائه خدمات سرويس و تعمیر اقدام مینما

 كارفرما متعهد میگردد در صورت تغییر مسئول ساختمان نام و شماره تلفن ايشان را به شركت اعالم نمايد. -ج

 كارفرما متعهد میگردد نسبت به حفظ و نگهداري برگه هاي سرويس و صورتحسابهاي ارائه شده اقدام نمايد. -د

 ول فنی به پیمانكار معرفی می نمايدكارفرما جناب آقاي هاشم كريمی را به عنوان ناظر و مسئ –ه

 ـ  لغو قرارداد 8ماده 

لغو  و رعايت مفاد قرارداد هر يک از طرفین قرارداد میتواند به علت عدم رضايت از طرف ديگر، قرارداد را با اخطار كتبی يكماهه

 نمايد.

 



 

 

 ـ  حل اختالف 9ماده 

طريق مذاكره حل و فصل خواهد گرديد ، در غیر اينصورت مراتب به مراجع كلیه اختالفات حاصله فی مابین كارفرما و پیمانكار از 

 ارجاع خواهد شد . صالحه قانونی

 پرداخت مالیات و ساير كسورات قانونی بعهده پیمانكار خواهد بود.  ـ 10ماده 

.استدر حكم واحد هر نسخه گرديده كه  و تنظیم تهیهتبصره  5ماده و  10شامل اين قرارداد در دو نسخه   

 

 

 

 

 پیمانكار                                          كارفرما                                                                                    

 

 


