
  قرارداد سرویس و نگهداري پله هاي برقی
  

  

  طرفین قرارداد: ماده یک 

 .....................................................نماینـدگی از   بـه  .....................................................بین آقـاي    ، ...............................در مورخ  قرارداد جاري

 .................................................... و نشـــانی ..................................................... شـــماره ملـــی ، ............................... شـــماره شناســـنامه بـــا 

 ........................................................... که به عنوان کارفرما از یـک طـرف و آقـاي    ..........................................................................................................

ــنامه   ــماره شناســـــ ــا شـــــ ــی ، ............................... بـــــ ــماره ملـــــ ــانی ............................................................ شـــــ  و نشـــــ

  که به عنوان پیمانکار با شرایط ذیل منعقد می گردد. ..................................................................................................................................................
  

  موضوع قراردادماده دو : 

  ..........................................................پله برقـی برنـد   دستگاه  .....................مورد نیاز  احتمالی کلیه تعمیرات اجراينگهداري و  ،سرویس

پیمانکار موظف بصورت ماهیانه یکبار نسبت بـه   نصب گردیده است. ...............................................................................................که به نشانی 

بازدید از تجهیزات، کلیه اقالم اقدام نموده و نسبت به سرویس و نگهداري دوره اي اقدام نماید. همچنین درصورت خرابـی مـوردي   

  موظف است در اسرع وقت نسبت به حضور در محل و بررسی علل و رفع معایب اقدام نماید.

 نواقص یاد شـده  شناسایی شده و .....................و اشکاالت تجهیزات طی بازدید پیمانکار و صورتجلسه مورخ کلیه موارد : 1تبصره 

  پیمانکار خارج خواهد بود. صورتجلسه مذکور پیوست قرارداد می باشد.از مسئولیت 

بصـورتی کـه    بکـار  آمـاده  و سالم بصورت قرارداد مدت انقضاء از پس را قرارداد موضوع تاسیسات است متعهد پیمانکار :2 تبصره

  عودت نماید. کارفرماتحویل گرفته، به 
  

 مدت قراردادماده سه : 

    باشد. به مدت یکسال شمسی می امضاي قراردادمدت  قرارداد از تاریخ 

 قابل اجرا خواهد بود.% افزایش یابد. افزایش یاد شده درصورت ابالغ کارفرما 25تواند به میزان  مدت قرارداد حداکثر می :3تبصره 

  

  مبلغ قرارداد ماده چهار : 

  .باشد می به حروف .............................................................................................به عدد و  ریال ......................................... مبلغ کل قرارداد

  کسوراتی تعلق نخواهد گرفتبه قراداد جاري  :4تبصره 

    .........................................نحوه پرداخت بصورت ماهیانه و از طریق واریز به  :5تبصره 



  
  تعهدات پیمانکارماده پنج : 

o   پلـه برقـی  پیمانکار موظف است از کارکنان متخصص در امر نگهداري با سابقه کار مفید در امر نگهداري و راهبـري 
بشرطی که ایراد حادث شده نیاز به تعویض و یا تعمیر قطعه نداشـته  استفاده نماید و بالفاصله پس از اعالم کارفرما، 

 اقدام نماید.   پله برقیساعت نسبت به رفع نقص  24کمتر از باشد در 
o ویس کامـل شـامل   باشـد. انجـام سـر    هاي فنی ماهیانه تجهیزات موضوع قرارداد می پیمانکار موظف به انجام بازرسی

استپ ها، بررسی عملکرد مکانیزم ایمنی، بازدید هندریل، شفت اصـلی  روغنکاري، گریس کاري و آچارکشی، تنظیم 
  در تعهد پیمانکار است. پله برقیها، کنتاکتورها و سایر تجهیزات  رلهو شفت هندریل، بازدید موتور و ترمز، 

o  نموده و نسبت به سرویس و نگهداري تجهیـزات   بازدید پله برقیز منظم ا بصورت ماهیانه وپیمانکار متعهد است که
    اقدام نماید. می رسد کارفرما ماهیانه نماینده تایید فرم ثبت عملیات که بهاز طریق 

o     مسئولیت کلیه مسائل ایمنی و حفاظت اشخاص ثالث و کارکنان پیمانکار بعهده پیمانکار بـوده و کارفرمـا هیچگونـه
 تعهدي به پرداخت خسارت جانی و مالی در خصوص کارکنان پیمانکار نخواهد داشت.  

o باطی با کارفرما ندارند.هیچگونه ارت به عهده ایشان بوده و پیمانکارتوسط افراد بکارگیري شده هاي  پرداخت هزینه 
o  باشد. می کلیه ابزار آالت مورد نیاز براي انجام کار بر عهده پیمانکارتامین 
o بود خواهدپذیر  امکان کارفرما اعالم به و قبلی هماهنگی با نیرو تغییر یا و بکارگیري هرگونه. 
o نماید واگذار غیر به را قرارداد موضوع از قسمتی یا کل تواند نمی پیمانکار. 
o دهد. انجام احسن نحو به را پله برقی نگهداريهاي  دستورالعمل کلیه است موظف پیمانکار 
o باشد. ، گـریس و ... به عهده پیمانکار میروغندانها تامین لوازم مصرفی شـامل روغـن 
o باشد. نمی نماید، مشـمول قانون منـع دخالت کارکنان دولت در معامالت دولتی می پیمانکار اظهار 
o محیطی و نکات ایمنی را  ،گردد، تجهیزات ایمنی و کمکهاي اولیه را تهیه نموده و بهداشت فردي می پیمانکار متعهد

 رعایت نماید.
o کسب پروژه را نخواهد داشت.  حق نماید هیچ گونه حقی از بابت، حق سرقفلی، اجاره محل پروژه،  می پیمانکار اقرار  
o ی، سرویس ایاب و ذهاب و غیره براي پرسـنل خـود اقـدام    غذایهاي  ین وعدهنسبت به تامگردد،  می پیمانکار متعهد

  .نماید
o را در پایان مدت قرارداد به همان  (بغیر از لوازم مصرفی) پیمانکار متعهد است، کلیه اجناس تحویلی از سوي کارفرما

 صورتی که تحویل گرفته است، عودت نماید.
o د را در کمترین زمان ممکن درصورت عدم نیاز به تامین لـوازم یـدکی،   پیمانکار متعهد است تجهیزات موضوع قراردا

  رفع عیب نموده و نسبت به راه اندازي مجدد آن اقدام نماید.
o  بوده و هزینـه آن منفـک   به عهده پیمانکار به هزینه کارفرما و پس از ارائه پیش فاکتور مسئولیت تامین لوازم یدکی

 از قرارداد می باشد.
 

  هدات و تکالیف کارفرماتعماده شش : 
o  می باشد.پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار کارفرما متعهد به 
o     کارفرما متعهد است کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را با ظرفیت اسمی بیمه سرنشین نماید. درصـورتی کـه کارفرمـا

واگـذار نمایـد. بـدیهی اسـت،      تمایل داشته باشد می تواند از طریق نامه کتبی پوشش بیمه سرنشین را به پیمانکـار 
 هزینه بیمه سرنشین بصورت منفک از قرارداد پرداخت خواهد گردید.



o که خرید قطعه یـا قطعـاتی ضـرورت     پرداخت مبالغ مربوط به صورتحسابهاي ارائه شده از سوي پیمانکار در مواردي
 داشته و تامین آن طبق این قرارداد بر عهده پیمانکار نباشد.

o  باشد. می به انجام هماهنگی الزم جهت تردد پرسنل و ارائه مجوزهاي الزمکارفرما متعهد 
o               کارفرما متعهـد گردیـد، از دسترسـی افـراد متفرقـه، غیـر مسـئول و... (شـامل کلیـه افـراد و مسـئولین بـه غیـر از

جلـوگیري   مرتبط با کارکرد تجهیزات موضوع قـرارداد اکیـداً  هاي  سرویسکاران و نمایندگان پیمانکار) به کلیه بخش
خسـارت  هاي  ، کیفري و نیز هزینه حقوقیهاي  ، کلیه مسئولیت ، بدلیل اهمیت تجهیزات یاد شده نماید. بدیهی است

 وارده بدلیل نقض این بند از قرارداد به عهده کارفرما خواهد بود.
o باشد. بدیهی است  می دکارفرما متعهد به تامین برق دائم، ایمن و بدون نوسان جهت کارکرد تجهیزات موضوع قراردا

هـاي   هرگونه خسارات وارده به تجهیزات موضوع پیمان که ناشی از نوسان برق ورودي بوده و یا بدلیل تست مکانیزم
 موازي تامین برق باشد، به عهده کارفرما خواهد بود.  

o باشد. تامین لوازم یدکی جهت تجهیزات موضوع قرارداد به عهده کارفرما می 
  

  اختالف   حلماده هفت : 
بین طرفین قابل حل خواهد بود و در صورت بروز هرگونـه   بصورت توافقی در صورت بروز اختالف در اجراي این قرارداد موضوع

  .بودخواهد قابل طرح   پله برقیموضوع در دادگاههاي عمومی محل نصب  قابل حل نباشد، یاختالف بین طرفین که بصورت توافق
  

  داد موارد فسخ قرارماده هشت : 
o .انتقال قرارداد یا واگذاري عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار  
o  باشد. دولتی معامله در مداخله منع قانون هاي ممنوعیت مشمولپیمانکار  
  

  شرایط فورس ماژور ماده نه : 
سـوزي کـه رفـع آن خـارج از      بینی از قبیل جنگ، تحریم، اعتصابات، اغتشاشات، سیل، زلزله، آتـش  عوامل قهري غیرقابل پیش

حیطه قدرت طرفین باشد و در اثر آنها هر یک از طرفین قادر به انجام تعهدات خود نباشد پس از جاري شدن این قـرارداد فـورس   
ر یک از طرفین قرارداد باید بالفاصله طرف را از وقوع حالت فورس ماژور توسط فکس یـا  گردد. در چنین شرایطی ه ماژور تلقی می

بـه   ایمیـل الفاصله از سـوي طرفیـن توسـط فکس یـا  ـراتب بـد مـمطلع نماید. همچنین پس از رفع شرایط فورس ماژور بای ایمیل
ماژور بیش از شش ماه به تأخیر افتد، این قرارداد لغـو و   طرف مقابل اعالم گردد. در صورتی که اجراي قرارداد به دلیل وقوع فورس

  طرفین مجدداً نسبت به تفاهم جداگانه و تنظیم قرارداد جدید، اقدام خواهند نمود.  
  

  نسخه نگارش یافته و هر یک از نسخ مستقال داراي اعتبار می باشد. 2تبصره  5ماده  9قراداد جاري در 

  
  

 رر و امضاي پیمانکامه                مهر و امضاي کارفرما


