قرارداد سرويس ونگهداري آسانسور
مشخصات كار فرما

كد اشتراک :

مشخصات پيمانكار
گروه  :آسانسور پايتخت

آدرس :

آدرس  :تهرانسر بلوار شاهد ساختمان اورانوس پالک286
طبقه  2واحد 4

نماينده ساختمان :
همراه :

تلفن ثابت :

تلفن 09194089423 –44588056 :
فاكس 44588063 :
مدير عامل  :جناب آقای حسين صدوقی نيا

ماده  ) 1 ( :موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از سرويس ونگهداری  .......دستگاه آسانسور با  .......توقف
نوع آسانسور  :مسافربر

با ظرفيت  .......نفر و درب  .............................موتور گيربكس  .............................تابلو

 .............................شماره سريال تابلو  .............................می باشد.

ماده (  ) 2مدت قرارداد:
 :2 -1مدت قرارداد از تاريخ  .............................لغايت  .............................بمدت يک سال شمسی می باشد .
 :2 -2زمان تماس در مواقع ضروری به جزء ايام تعطيل از ساعت  8صبح الی  18وپنجشنبه ها تا ساعت  15ميباشد .
 : 2-3در مواقع غير از ساعت اداری ميتوانيد با شماره های موبايل  09121480009 :و  09396432835تماس
حاصل فرمائيد  .هزينه های اياب و ذهاب محاسبه و توسط كارفرما نقداً پرداخت می گردد .

ماده (  ) 3مبلغ قرارداد:
 3-1مبلغ قرارداد بابت اجرای مواد مشروحه در بند ها ،ساليانه مبلغ  .............................ريال می باشدكه بصورت
اقساط ماهيانه  .............................ريال در پايان هر ماه فاكتور صادر ميگردد و كارفرما در قبال ارائه صورت حساب
پيمانكار ملزم به پرداخت و تسويه حساب ماهيانه با شركت می باشد .

ماده ( )4تعهدات پيمانكار:
 4-1بازديد دوره ای هر يک ماه يكبار از سيستم آسانسور .
 4-2اعزام تكنسين در مواقع اضطراری و خرابی پس از اطالع حداكثر ظرف  24ساعت
 4 -3عيب يابی و شناسائی قطعات و سيستم های فرسوده و ارائه راه حل جهت رفع عيب .
تبصره  -1در صورت انجام تعميرات اساسی توسط پيمانكار هزينه قطعات مصرفی و دستمزد تعميرات در قبال
ارائه صورتحساب از كارفرما اخذ خواهد شد .

ماده  5تعهدات كارفرما :
 -5-1پرداخت به موقع صورتحساب سرويس ماهيانه حداكثر ظرف مدت  24ساعت از تاريخ صدور صورتحساب .
 -5-2جلوگيری از دستكاری افراد غير مجاز در سيستم آسانسور .
 -5-3صدرو بيمه نامه برای آسانسور الزامی و هزينه آن بعهده كارفرما بوده در صورت عدم توجه مسئوليت آن
بعهده كارفرما می باشد .
 -5-4در صورتی كه كارفرما قرارداد فوق را به طور يک طرفه فسخ نمايد می بايست به ميزان سه ماه مبلغ
سرويس ماهيانه قرارداد را در وجه پيمانكار پرداخت نمايد .
 -5-5الزم به ذكر است قرارداد فوق جهت سرويس و نگهداری منظم آسانسور ساختمان شما با مديريت يا نمايده
ساختمان منعقد گرديده و در صورت تغيير شخص نماينده اين قرارداد به قوت خود باقی می ماند  .ضمنا مدير
جديد می بايست مراتب را جهت سرويس بهينه به شركت ( واحد قراردادها ) اطالع دهد .

ماده ( ) 6اختالفات :
در صورت بروز هر گونه اختالف در تـــغيير ويا تعبير هريک از مفاد اين قرارداد ابتدا مورد اختالف از طريق
مذاكره دوستانه مورد بررسی قرار می گــيرد و در صورت عدم حصول نتيجه مراتب از طريق ارجاع اختالف به
محاكمه صالحه قضائی مورد پيگيری قرار خواهد گرفت .

ماده (  ) 7فسخ قرارداد :
 -7-1در صورت عدم رعايت ماده  5توسط كارفرما و همچنين عدم رعايت ماده  4توسط پيمانكار طرفين مجاز
هستند با رعايت حقوق يكديگر و اخطار كتبی به صورت يكطرفه اعالم فسخ نمايند .

ماده (  ) 8ماده واحده :
اين قرارداد در  8ماده و  1تبصره و در دونسخه كه در دو صفحه تنظيم  ،امضاء و مبادله گرديده و هر دو نسخه در
حكم واحد است .

امضاء نماينده كارفرما

امضاء نماينده پيمانكار

