
 رآسانسوریو تعم یراهبر ،یقرارداد نگهدار

 نیطرف  نیقرارداد ب  نیا

 شود و   یم  دهی قرارداد  کارفرما نام  نیپس اختصاراً در ا  نی/ ثبت .............. ...... که از ا  ی/ شرکت .............................. به شماره مل  یآقا   /خانم

 لیذ  طیشود، با شرا  یم  دهی نام  مانکاریپس پ  نیکه از ا  گری/ ثبت ....................از طرف د  ی/ شرکت ............................... به شماره مل  یآقا   /خانم

 .گردد  یمنعقد م

 

 :کار  یموضوع قرارداد و محل اجرا   -1  ماده

 : ریو تعم  سسروی   –  راهبری  –  ی عبارتست از: نگهدار   مانیموضوع پ 

مورد    یفن  طی.............................................. که شرا  یآنها ..................... مستقر در ساختمان / ساختمانها   یجانب   زاتیدستگاه آساسنور و تجه  کی

  نفکیو جزء ال  دهیرس  مانکاریپ  لیو تحو  تیکارفرما مشخص و به رؤ  ندهیتوسط نما  وستی پ  ستیذکر شده طبق ل  یهاستم یدرخواست جهت س

 .آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است  تیفیو ک  تیبا اطالع کامل از کم  مانکاریقرارداد بوده و پ  نیا

 ....................................................................................... :کار  یاجرا   محل

 

 :اسناد و مدارک قرارداد  -2  ماده

 :است  ریشامل اسناد و مدارک ز  مانیپ  نیا

 حاضر   مانپی  –  الف

 ی و تحول محل مورد نظر جهت نگهدار  لتحوی  صورتجلسات  –  ب

 .گرددیقرارداد مبادله م  نیطرف  نیب  یو راهبر   یکه در مورد نحوه نگهدار  یگر دی  سند  نوع  هر  و  مجالس  صورت  دستورکارها،  –  ج

 رات ییتغ  نیبهمراه آخر  مانکاریپ  ینسخه از روزنامه رسم  ک ی   –  د

 و اداره کار   صالحیاز مراجع ذ  ینگهدار  تیصالح  ینسخه از گواه  کی  –  ه

 

 :مبلغ قرارداد  -3  ماده

  الیبرابر است با مبلغ ).................................( ر  مانکاریشده توسط پ  یو تعداد ....... نفر افراد معرف  یشمس  کسال ی  یقرارداد برا   هاولی  مبلغ  –  الف

  ایکار از کارفرما و    یحسن اجرا  یگواهبه شرط اخذ    الیبوده و هر ماهه مبلغ ).............................( ر  مانکاریپ   یشنهادیپ  متیاست که بر اساس ق

 .شده او قابل پرداخت خواهد بود  یمعرف  ندهینما

 .کامل باشد  ستیبایم  مانکاریپ  ی شنهادیپ  یها  متیو ق  ردیگیمبلغ قرارداد تعلق نم  شیبها و افزا  لیتعد  چگونهیه  مانیپ  نیا  یمتهاقی  به  –  ب



  بیعیکامل و ب  لیقرارداد و پس از تحو  یکه در انتها  گرددی بعنوان حسن انجام کار کسر م  %10مبلغ    مانکارپی  به  پرداخت  هر  از  –  ج

 .گرددی مسترد م  مانکاریپ  یمربوطه و در صورت عدم بده  ساتیتاس

و در صورت ابالغ کارفرما،    باشدی کاهش م  ایو    شیقرارداد قابل افزا  هیمبلغ اول  %25کار تا مبلغ    تیقرارداد با توجه به ماه  نای  مبلغ  –  د

 .قرارداد امور محوله را به انجام برساند  نیا  یموظف است با مبان  مانکاریپ

 

 : مدت قرارداد  -4  ماده

مقررات    تیقرارداد با رعا  نیا  نیطرف  تیکه در صورت رضا  باشدی...................... م  خیتار  تی...................... لغا  خیاز تار  یشمس  کسالیقرارداد    مدت

 ( باشد ی کارفرما م  ندهیانم  ایو    یبعد  مانکاریکامل کار به پ  لیموظف به تحو  مانکاریقرارداد پ  یدر انتها   نکهیا  حی. )توضباشدیم  دیقابل تمد

 

 :مانکاریامور محوله به پ  نیتضم  طیشرا  -5  ماده

که اگر در    یبه گونه ا  گرددیتعهد م   مانکاریآن توسط پ  انیتا پا  یمحل نگهدار   لیتحو  خیموضوع قرارداد از تار  اتیعمل  هیانجام کار کل  حسن

  نهیو نقائص را با هز  بیمکلف است آن معا  مانکاریگردد و موجب بروز خسارت شود. پ  جادیا  یخلل  ینحوه نگهدار   ایو    مانکاریامور محوله به پ

حداکثر ظرف    دیبا  مانکاری. پکندیابالغ م  مانکاریو نقائص و محل آنها کتبا به پ  بیمنظور، کارفرما مراتب را با ذکر معا  نیا  ی. برا دیرفع نما  دخو

.  دینما  فعر  شود،ی م  نیکارفرما مع  تیکه با رضا  یمدت  یو نقائص کند و آنها را ط  بیبه رفع معا  )پانزده( روز بعد از ابالغ مراتب، شروع  15مدت  

آن را باضافه    نهیو هز  دی بداند رفع نما  یکه مقتض  بیبه هر ترت  ایشده را راسا و    ادیو نقائص    بیصورت کارفرما حق دارد معا  نیا  ریدر غ

 .نزد او دارد برداشت کند  مانکاریکه پ  ی اهر نوع مطالبات و سپرده   ای  مانکاریپ  نی)پانزده( درصد از محل تضم15

 

 : نظارت   –  6  ماده

آن تقبل نموده است به عهده    وستیقرارداد و اسناد و مدارک پ  نیبر طبق مفاد ا  مانکار یکه پ  یتعهدات  یبر اجرا   نظارت

  هدستگا  ایاو و    ندهینما  ایو دستورات کارفرما    یموظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فن  مانکاری............................... خواهد بود و پ..............

 .دیاجرا نما  مان،یپ  نیا  وستینظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پ

 

 : مانکار یو تعهدات پ  داتتایی  –  7  ماده

 .باشدی آنها م  یو متعهد به اجرا  دییرا تا  ریموارد ز  مانکاریپ

  یاو حرفه  یفن  صالحیذ  نیماهر و ....................... نفر تکنس  یتوسط ........................ نفر کارگر فن  گرددیمتعهد م  مانکاریقرارداد پ  نیا  یدر اجرا.1

مداوم    یرا تحت کنترل و بازرس  قراردادموضوع    یهاو دستگاه   هاستمیس  باشندیم  میمق  ریغ  /  میو ........................ نفر مهندس که در محل مق

  ضیتعو  ایو    سیصورت گرفته و هر گونه سرو  هاست یو ارائه چک ل  دیگزارش بازد  میبصورت کامل و با تنظ  دیبا  های و بازرس  دهایقرار دهند. بازد

گردد.    لیتحو  یبعد  فتیو به نفر ش  دهیها منعکس گردو در گزارش   ردیها صورت پذو دستگاه   هاستمیس  یفرع   ایو    یبموقع قطعات در اجزاء اصل

و مرتبط داشته    دیمف  یسال سابقه کار  5که حداقل    ساتیمهندس تاس  کنفریها توسط  و دستگاه   هاستمیعالوه بر کنترل مداوم الزم است س

کار    طیگزارش شرا  نیا  درآن گزارش شود و    جه یقرار گرفته و نت  یبار و حسب درخواست کارفرما در هر زمان مورد بررس   کیهر ماه  باشد در  

اعالم و منعکس شده باشد.    یمیقطعات قد  یبه جا   دینمودن قطعات جد  نیگزیجا  ایلوازم فرسوده و    ضیبه قطعات و تعو  ازین  -هادستگاه  یفعل



ظرف مدت ......    اکثرحد   دیبا  مانکاریپ  نیمهندس  ایو    هانیکارفرما تکنس  ی، با اعالم تلفن  نی مهندس  ایو    هانیبودن تکنس  میمق  ریدر صورت غ

 .ندیموضوع قرارداد به محل مراجعه نما  یو رفع نقص از دستگاه ها   دیساعت جهت بازد

و    ضیهر گونه قطعات و لوازم است که بر اساس استهالک و شوک وارد بدستگاه الزم است تعو  ضیتعو  ای   یبازساز  ر،ی: منظور از تعم  1  تبصره

 یقطع  ضیو تعو  ریمجدد جزء خدمات تعم  یراه انداز  زیشود و ن  ض یتعو  یاانجام شود تا قطعه  دیکه با  یاتیاست عمل  یهیشود. بد  نیگزیجا

 .باشدیم

با    ستیبایاست م  مانکاریپ  یهات یو مسوول  فیآسانسورها موضوع قرارداد که خارج از وظا  یها  ستمیدر س  یکل  راتیو تعم  راتیی: تغ  2  تبصره

شرح داده    لیآنچه در ذ  رینظ  ردیگیقرار م  یکل  راتییکه در چارچوب تغ  ییهای است خراب  یهی. بدردیصورت گ  یکاف  یفن  هاتیو توج  لیدال

دستگاه و در    یعلت خراب  نییو بعد از تع  دهیو کنترل گرد  یکارفرما بررس  ندهیتوسط نما  یخراب  لیو دال  ی و راهبر  سیشده از جهت نحوه سرو

 .خواهد شد  می اخذ تصم  مانکاریصورت عدم قصور پ

 : شامل   یکل  راتییتغ            

 ی کیالکتر  یموتورها  یچ یپ  میس   -الف                                                  

 دربها  ضیتعو   -ب                                                  

 بکسل  میس  ضتعوی  –ج                                                  

 ربکس یموتور و گ  یاساس  راتتعمی  –د                                                  

قرارداد که مشخصات    نی( ا1شماره )  وستیاست در پ  مانکاریمورد انتظار کارفرما که جزء تعهد پ  راتیو تعم  سیسرو  اتی: شرح جزئ  3  تبصره

 .مندرج است  دهیگرد میو تنظ  هیآن ته  یفن

  یهاس یسرو  ایو    یو کل  یزئج  راتیتعم  ه یآن کل  یو ضمن ثبت مشخصات فن  دینما  هیته  یا موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه   مانکاریپ.2

 .دیانجام شده را در آن شناسنامه ذکر نما

در انجام    مانکاریاست چنانچه پ  یه یانجام دهد. بد  7ماده     3قرارداد و موضوع تبصره    نیا  طیموظف است تعهدات خود را بر طبق شرا  مانکاریپ.3

بداند نسبت به انجام آن    یکه مقتض  یقیراسا و به هر طر  مانکاریکارفرما حق خواهد داشت ضمن ارسال اخطار به پ  دیتعهدات خود قصور نما

عالوه بر مبالغ    مهیجر  نی.)ادیوصول نما  مانکاریخسارات وارده را از پ  نهیکه صورت نگرفته است اقدام و دو برابر هز  مانکاریاز تعهدات پ  خشب

  اء با امض   مانکاری. پباشدی مربوطه بعهده کارشناس منتخب کارفرما م  نهی خسارات و برآورد هز  زانیم  صی( تشخباشدی م  قرارداد  5در ماده    یاعالم

که بر    یتعهدات  اتیو ضوابط مربوطه به نحوه انجام کار و جزئ  طیکه از مشخصات موضوع قرارداد و شرا  دینمای قرارداد اعالم و اقرار م  نیا  لیذ

 .عهده گرفته اطالع کامل دارد

به او واگذار شده است بعهده گرفته و تعهد نمود که طبق دستورالعمل    1را که طبق ماده    یباالبرهائ  ریو تعم  سینگهدار و سرو  مانکاریپ.4

کارفرما    یها یازمندیکرده و با توجه به ن  تیرا رعا  سیو سرو  رات یو تعم  ینظر نگهدار   مورد قبول از  یسازنده و استانداردها   یهاکارخانه 

  دییو تا  صیحسب تشخ  مانکاریپ  ریتقص  ایآنها را بعهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور    یکرده و امور راهبر   یمربوطه را راه انداز   یبرها باال

خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبرا    نهیموظف است به هز  مانکاریپ  دیها وارد آو خسارت به دستگاه   یکارشناس منتخب کارفرما خراب

کارفرما مجاز است خسارت وارده را از محل هر    نصورتیا  ریکارشناس کارفرما باشد اقدام کند و در غ  دییوارده که از هر نظر مورد تا  ارتن خس

 .دیوصول نما  مانکاریاموال پ  ایسپرده حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و    ایگونه مطالبات و  



مدت شبانه / روز  موظف است که باالبرها را در تمام    مانکاری. پشودیقرارداد بطور مداوم/ منقطع انجام م  نیموضوع ا  یاز باالبرها   یبهره بردار .5

 .کار آماده نگهدارد  یبرا   ای................... تحت کنترل و مه  تیاز ................ لغا  یدر ساعات ادار 

 .ستین  7ماده    5مفاد بنده    یوجه مانع از اجرا   چ یآخر هفته به ه  التیو تعط  یکارگر   التیو تعط  یرسم  التیتعط .6

و در صورت عدم    دینمایم  یقرارداد کتبا به کارفرما معرف  نیهفته پس از امضاء ا  کیقرارداد را ظرف    نیا  ی اجرا  یبرا   ازیافراد مورد ن  مانکاریپ.7

 .دی آنان اقدام نما  ضیساعت نسبت به تعو  48موظف است حداکثر ظرفت مدت    مانکاریکارفرما، پ  صینامبردگان به تشخ  یفن  تیصالح

که    یقرارداد در محل کار فراهم آورد بطور   نیو ابزار و لوازم الزم را جهت انجام موضوع ا  ازینمورد    یفن  لیوسا  هیموظف است کل  مانکاریپ.8

متوجه کارفرما نخواهد    یتیگونه مسئول  چیبابت ه  نیا  نی. اردیمذکور صورت نپذ  لیقرارداد به لحاظ کمبود وسا  یدر اجرا   یریگونه تاخ  چیه

 .ودب

رابطه    چگونهیو ه  شوندیمحسوب م   مانکاریمرتبط با موضوع قرارداد، کارگران پ  نیو مهندس  هانی، تکنس  یفن   ریو غ  یکارگران فن  هیکل.9

و قانون کار و    یاجتماع  نیمقررات راجع به قانون تام  هیکل  دیمتعهد گرد  مانکاریبا کارفرما نداشته و نخواهند داشت. پ  یکارگر   ای  یاستخدام

در خصوص    یتیگونه مسئول  چیو کارفرما ه  دیقرارداد مراعات نما  نیموضوع ا  یر باشد را جهت اجرا که حاکم بر حقوق کار و کارگ  یراتمقر

 .از حقوق قانون کار نخواهد داشت  یو مقررات ناش  یحوادث احتمال

  7ماده    2مندرج در تبصره    حاتیموضوع قرارداد با توجه به توض  یباالبرها   یاصل  یقسمتها  ایدهد تمام    صیتشخ  مانکاریکه پ  یدر صورت.10

  هانهیکارفرما و توافق هز  دییقابل استفاده است. موظف است مراتب را کتبا و به موقع به کارفرما اعالم داشته و در صورت تا  ریغ  ایفرسوده و  

به کارفرما وارد    یماده خسارت  ن یمفاد ا  یت چنانچه بعلت عدم اجراصور   نیا  ری. در غدیاقدام نما  ضیتعو ایو    ریبه رفع نقص اعم از تعم  بتنس

 .است  مانکاریجبران آن با پ  تی مسئول  دیآ

ورود به آن قسمت محتاج    ایممنوع باشد    مانکاریکارگران پ  یاز ساختمان توسط کارفرما برا  یقسمت هائ  ایکه ورود به قسمت   یدر صورت.11

 .نشود  جادیو مراقبت ا  سی در امر سرو  یکارفرما باشد قبال با کارفرما هماهنگ شود تا خلل  ندهیحضور نما

در حداقل زمان    دیبا  یضرور  راتینشود. تعم  جادیکار ا  طیدر مح  ی عمل خواهد نمود که اختالل  یبنحو  شیخو  فهیوظ  یدر اجرا   مانکاریپ.12

 .ردیانجام گ  طیمح  یاز آلودگ  یر یگوش خراش و مخل کار و جلوگ  یصداها   جادیاز ا  زیپره  زیو ن  ی مقررات حفاظت  تیاو با رع   ازیمورد ن

 .شودیداده م  لیبه کارفرما تحو  دیصورت جلسه در قبال اخذ رس  هیشده پس از ته  ضیقطعات تعو.13

با    یاصورت جلسه   یداده شده ط  لیتحو  مانکاریآن و لوازم به همان صورت که به پ  زاتیباالبرها و تجه  هیپس از انقضاء مدت قرارداد کل.14

 .داده خواهد شد  لیتحو  دیجد  مانکاریکارفرما به پ  ندگانیحضور نما

 .باشدی م  مانکاریهده پبر ع  ال یو نقص عضو هر بار حادثه بمبلغ ............................... ر  ینمودن مسافران باالبرها در مقابل حوادث جان  مهیب.15

است.    مانکاریبا پ  ردیگیقرارداد تعلق م  نیموضوع ا  مانکاریبه کارگران پ  یاجتماع  نیکار و تام  نیکه طبق قوان  یائیحقوق و مزا  هیپرداخت کل.16

مربوطه کسر و به    نیقوان( طبق  اتیو مال  مهی)ب  لیخود را از قب  نیمستخدم   یا یحقوق و مزا  ستیمشمول ل  یمکلف است کسور قانون  مانکاریپ

 .ندارد  یو تعهد  فی گونه تکل  چیخصوص ه  نی. کارفرما در ادیارسال نما  ربطیذ  یقانون  راجعم

 .دینما  یهمکار   ازیقطعات مورد ن  نیو تام  هیموظف است در ته  مانکاریدر صورت درخواست کارفرما، پ.17

و    یو قضائ  یتحت پوشش، در محاکم ادار   نیو مهندس  هانیتکنس  ،یفن   ریو غ  یکارگران فن  یهاو خواسته   یقانون  یدعاو  هیبه کل  یپاسخگوئ.18

که به    یکارگران  یبرا   یاجتماع  ن یالزامات قانون کار و قانون تام  تیرعا  گریاست. به عبارت د  مانکاریکارگران با پ  یبه دعاو   یدگیرس  یها  ئتیه



در   یگونه تعهد  چیبوده و کارفرما ه  مانکاریآنان به  عهده پ  اتیدر برابر شکا  یپاسخگوئ  نیاو بنابر    باشدی م  مانکاریبا پ  شوندیگرفته م  دمتخ

 .اشتدر برابر کارگران موصوف نخواهد د  یاجتماع  نیالزامات قانون کار و قانون تام  ریکارگران و سا  یهاو پرداخت  یرفاه  ،یمورد امور استخدام

در محل    یآنها با الصاق کارت شناسائ  یو مشخص بودن وظائف فن  یبا لباس متحد الشکل و مناسب شئون ادار  ستیبای م  مانکارینفرات پ.19

 .ابندیکار خود حضور  

در فصول مختلف را با توجه به مدت    اتیعمل  یمحل و امکانات اجرا   یائیجغراف  تیو موقع  یموظف است آب و هوا و نزوالت جو  مانکاریپ.20

 .باشدی قابل ادعا نم  مانکار یاز طرف پ  یگونه ادعائ  چیبابت ه  نیته و از اکار در نظر گرف  یاجرا 

و در    دیایقرارداد بوجود ن  یمحل اجرا   یجار   یها  تیفعال  شرفتیدر پ  یکه مانع  دینما  یزیربرنامه   یموظف است مراحل کار را طور   مانکاریپ.21

 .باشدیم  مانکاریخسارت بعهده پ  نیجبران ا  تیوارد شود مسئول  یموضوع خسارت  نیا  یکه در اجرا  یصورت

نموده و    یکارکنان را مطالعه و بررس  ایکار و    یمنیا  ،یحفاظت  ،یموجود حراست   یهانام نیآئ  ه یموظف است قبل از شروع کار کل  مانکاریپ.22

از طرف    یو دستورات جار   هانامهن یآئ  تیکه بعلت عدم رعا  یمواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورت  تیرعا  یالزم را برا  باتیترت

  یتیگونه تعهد و مسئول  چیبابت ه  نیگردد، کارفرما از ا  یمشمول جرائم  مانکاریپ  ایو    دیاشخاص وارد آ  ایبه ساختمان و    یخسارت  مانکاریپ

پرداخت    مانکاریابالغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پ  مانکاریو کتبا به پ  نییو مبلغ خسارات را تع  زانینخواهد داشت و کارفرما م

 .ددگر

حصر پرداخت حقوق    دیمن جمله و بدون ق  یو کارگر  یاجتماع  یهامهیکار و ب  نیقوان  یاز اجرا   یناش  یهانهیموظف به پرداخت هز  مانکاریپ.23

 متیها را در ق  اتیمال  نی خود بوده و قوان  یادیکارکنان و ا  مهی و پاداش و ب  یدیکار، عاضافه   ،ی و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله مند

 .نخواهد داشت  یخود ملحوظ کرده و بعدا حق درخواست اضافه پرداخت  یشنهاد یپ

  نیاز ا  یگونه تعهد  چیداشته و کارفرما ه  اریدر اخت  یست، جرثقال و باالبر را جهت انجام نگهدارآالت، دارب  نیماش  هیابزار، کل  نیو تام  هیته.24

 .بابت نخواهد داشت

(  یمراکز درمان  دیی)به تا  یو روح  یسالمت جسم  یو دارا  ی فن  پلم ید  یلیحداقل مدرک تحص  یدارا  یاز کارگران فن  دینمای تعهد م  مانکاریپ .25

 .دیاستفاده نما

  یدارا  نیمحوله را داشته و همچن  فیانجام وظا  یتوانائ  یدارا   ستیبایمهندس م   ن،یتکنس  ،یاعم از کارگر فن  مانکاریکارگران مورد استفاده پ.26

 .باشد  تیمعاف  ایخدمت    انیکارت پا

  یو با هماهنگ  دیایمحوله بوجود ن  فهیدر انجام وظ  یخلل  گونهچیکه ه  دیعمل نما  یاعوامل خود بگونه   یبند  فتیمتعهد است در ش  مانکاریپ.27

 .آن برسد  بیبه اطالع کارفرما و تصو  ی بصورت کتب  یمیپوشش داده شود و برنامه تنظ  رهیو غ  التیتعط  یکارفرما تمام

 .دینما  تیخص فعالمش  یدر موضوع کار  دیبا  روینبوده و هر ن  یفن   یروین  کیساعت در ماه از    240از    شیمجاز به استفاده ب  مانکاریپ .28

مبادله    یمدن  تی قرارداد مسوول  مهیب  یاز شرکت ها   یکینموده و عالوه بر آن با    مهیپرسنل مستقر در محل کار را ب  هیکل  ستیبای م  مانکاریپ.29

 .کارفرما قرار دهد  ارینسخه از آن را در اخت  کیو  

 

 : کارفرما  تعهدات  –  8  ماده

 کارفرما   ندهینما  دییپس از تا  مانکاریپ  یدرخواست شده از سو   یدکیقطعات و لوازم    نیتام     .1



 .قرار خواهد داد  مانکاریپ  اریقرارداد در اخت  طیدفتر کار و کارگاه و ........  وبا توجه به شرا  ل یالزم از قب  التیکارفرما در حد امکان تسه      .2

مفاد ماده    تیتعهدات و با رعا  ی حسن اجرا   دییمربوطه و تا  یهایگواه  افتیقرارداد پس از در  نیا  3ماده  پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در     .3

 .قرارداد  نیا  10

  دی موضوع قرارداد بازد  ساتیو تاس  زاتیمختلف و تجه  یبر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه روز از قسمت ها  توانندیم  مانکاریکارگران پ   .4

 .الصاق کنند  نهیبه س  راتیخود را بر لباس مخصوص تعم  یو در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام کنند و کارت شناسائ   دینما

آن    یجنب  زاتیاز باالبر ها و تجه  حیکارفرما را در استفاده ناصح  ،یکارشناس مراجع قانون   ای  نیکه کارشناس مورد اعتماد طرف  یدر صورت   .5

 .گرددیساقط م  مانکاریجبران خسارت از پ  تیمسئول  دیمقصر اعالم نما

 

 :فورس ماژور  طشرای  –  9  ماده

  مانکاریو خارج از اراده کارفرما و پ  ینیبش یقابل پ  ری غ  یدادهایبر اثر وقوع رو  یتوافق  یموضوع قرارداد طبق برنامه زمانبند   یکه اجرا  یصورت  در

 .خواهد شد  نییتع  نیطبق توافق طرف  شودیم  جادیمترقبه ا  ری و غ  هیر اثر حوادث قهرکه د  دیجد  طیمتوقف گردد. شرا

 

 : پرداخت  نحوه  –  10  ماده

  یتعهدات از سو   یحسن اجرا   دییمربوطه و تا  یهایگواه  افتیو پس از در  انهیقرارداد بصورت ماه  نی ا  3پرداخت مبلغ مندرج در ماده    .1

 .توسط کارفرما انجام خواهد شد  یکسورات قانون  هی.................... و پس از کسر کل

  %5استرداد    شود،ی م  یکسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهدار  یاجتماع  نی قانون تام  38بابت ماده    %5  مانکاریاز هر پرداخت به پ  .2

به آن ممکن خواهد    یو اصالحات الحاق  38ماده    تیو با رعا  مانکاریتوسط پ   یاجتماع  نیسپرده مذکور پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تام

 .بود

 .باشدیو ارائه به کارفرما م  یاجتماع  نیمنوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تام  مانکاریصورتحساب پ  نیپرداخت آخر   .2

نزد دانشگاه    قرارداد بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده   نیا  3مطابق مفاده ماده    %10مانکاریاز هر پرداخت به پ   .4

  مانکاریخسارت به کارفرما، موضوع قرارداد را بطور کامل به پ  جادیبدون ا  مانکاریکه پ  یقرارداد و در صورت  ان یمبلغ در پا  نیو ا  شودی م  ینگهدار

 .گرددیمسترد م  مانکاریبه پ  یبا درخواست کتب  دینما   لیکارفرما تحو  ندهینما  ایو    یبعد

 

 : سپرده حسن انجام تعهدات   -11  ماده

  نیاز کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضم  %10قبل از مبادله قرارداد معادل    ستیبای م  مانکاریتعهدات موضوع قرارداد، پ  یبه منظور حسن اجرا 

 باکه    دینما  میمورد قبول کارفرما تسل  نیتضم  ایحساب سپرده کارفرما و  نقد به    زیوار  ایمعتبر و    یحسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانک

 .گرددی مسترد م  مانکاریکارفرما به پ  دییقرارداد و تا  یحساب کامل در انتها  هیمفاد قرارداد و پس از تسو  تیرعا

 

 :گرددیفسخ م  تایو نها  مانکاریپ  مهیکه موجب جر  قراردادن یا  یوتخلف ازاجرا   رتاخی  –  12  ماده



کارفرما تخلف محسوب شده و    صیخدمات ارائه شده بنابه تشخ  تیفیبودن ک  نیپائ  ایاز مواد قرارداد    کی و کامل هر    حیصح  یعدم اجرا    .1

جانبه نسبت به لغو قرارداد و ضبط    کیبصورت    مانکار،یپ  هیرو رییروز و عدم تغ  7بفاصله    یکارفرما مجاز است پس از ابالغ دو اخطار کتب

 .گرددینم  12ماده    5و  4و  3و  2  یهامفاد بند   یبند مانع اجرا   نیا  ی. اجرادیتعهدات به نفع خود اقدام نما  یاجرا حسن    نیتضم

ارت وارده هر روز  در انجام تعهد بوده و خس  رکردیمشمول خسارت د  ریمدت تاخ  رد،یصورت پذ  یریقرارداد تاخ  نیمفاد ا  یچنانچه در اجرا    .2

توسط کارفرما وصول    مانکاریها و اموال پسپرده   ریسا  ایتعهدات و    یحسن اجرا  نیکه از محل مطالبات و تضم  نییتع  الیبه مبلغ ............ ر

 .گرددیم

 نیجانبه فسخ و تضم  کیقرارداد را    تواندی از سه مورد کارفرما م  شی تخلف از مفاد قرارداد ب  ایدر انجام تعهدات و    ری در صورت تکرار تاخ   .3

 .دیتعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نما  یحسن اجرا

مقرر به منزله تخلف محسوب    یمکان ها  ایدر زمان ها و    مانکاریمربوط به پ  نیو کارگران و مهندس  ها ن یعدم حضور به موقع تکنس      .4

 .گرددیم

خود به    نیو مهندس  هانیتکنس  ،یفن  ریو غ  یکارگران فن  ریتقص  ایترک فعل و قصور    ایرا که به واسطه فعل    یموظف است خسارات  مانکاریپ   .5

افراد در مقابل    یشخص  یها  تیامر رافع مسوول   نی. ادیجبران نما  شودی قرارداد وارد م  نیدر محدوده ا  یو حقوق  یقیاشخاص ثالث حق  ایکارفرما  

 .ستین  یو حقوق  یو مراجع قضائ  نیوانق

کارفرما    تیآنان مورد رضا  فهیو اخالق و رفتار و نحوه انجام وظ  رد یمورد قبول کارفرما قرار نگ  مانکاریاز کارگران پ   کیهر    کهیدر صورت   .6

 .دینما  یمناسب را معرف  نیآنان اقدام و جانش  ضیوکارفرما نسبت به تع  یساعت پس از ابالغ کتب  48موظف است ظرف مدت    مانکارینباشد پ

 

 :اختالف   حل  –  13  ماده

و در    گرددیحل و فصل م  زیمذاکره به صورت مسالمت آم   قیقرارداد، موضوع اختالف از طر  نیا  نیطرف  نیصورت بروز هر گونه اختالف ب  در

االجرا  الزم  نیطرف  یمتخذه برا  میآقا/خانم/شرکت/ موسسه ...................................................... ارجاع و تصم  یموضوع اختالف به داور   نصورتیا  ریغ

 .مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به کار خود ادامه دهد  مانکاریبه اختالف، پ  یدگی خواهد بود. در طول رس

 

 : ضوابط  رسای  –  14  ماده

با فسخ قرارداد، خسارت    تواندیندارد. در صورت تخلف، کارفرما م   ریاز موضوع قرارداد را به غ  یقسمت  ایو انتقال تمام    یحق واگذار   مانکاریپ   .1

 .دیتعهدات وصول نما  یحسن اجرا   نیوارده را از محل مطالبات و تضم

 .باشدیآن م   تیمکلف به رعا  مانکاریو پ  نییساعات انجام کار را کارفرما تع      .2

  یمراجع قانون  ریو سا  یاجتماع  نیتام  نیحقوق مربوط به کارگران خود در قبال قانون کار و قوان  هیکل  یمتعهد و مسئول پاسخگوئ  مانکاریپ   .3

 .در قبال موضوعات ذکر شده ندارد  یو پاسخگوئ  تیگونه تعهد و مسئول  چیو کارفرما ه  باشدیم  ربطیذ

 

 : نیاقامتگاه و شماره تماس طرف  -15  ماده

 : کارفرما 



 : مانکاریپ

  ریبرسانند ، در غ  گریکدیخود را کتباً به اطالع    دی جد  یآدرس حداکثر ظرف ده روز نشان  رییقرارداد ملزم هستند در صورت تغ  نی: طرف1  تبصره

 . به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود  یقانون   یها و اخطارها   یمراسالت ، آگه  هیکل  نصورتیا

 

 )در دو نسخه( که هر کدام حکم واحد را دارد   می( تبصره تنظ3( ماده و پنج )15در پانزده )  مانیپ  نی: امانیپ  ینسخه ها  –  16  ماده

 

     مانکاریپ       کارفرما                                                                                          

 

 قرارداد باالبر   7ماده    3مربوط به تبصره    راتیتعم  اتی جزئ  ستیل

قطعات    ضیتعو  ربکس،یروغن گ   ضیتعو  ،یروغنکار   ریو ساالنه نظ  انهیماه  ،یاجزاء آسانسور بصورت روزانه، هفتگ  نیروت  یسها یسرو   .1

 پاراشوت و فلکه چرخ   ستمی تابلو و مدار فرمان، س  کتاتورها،یدرب و اجزاء آن د  ن،یکاب  ربکس،یبکسل، موتورگ  میاز س  دی مستهلک شده، بازد

 موتور درها  ضیباز کردن موتور و بستن مجدد آن و تعو  ریآسانسور )در صورت لزوم( نظ  یبازنمودن و بستن مجدد قطعات اصل      .2

 .و نمراتور  هایس شا   نه،یالمپ، آ  ضیو در صورت لزوم تعو  نیکنترل اجزاء داخل کاب      .3

باز نمودن و    ایتوقف و    تیاولو  میتنظ  ریتابلو کنترل نظ  یتهایدر عملکرد آسانسور حسب درخواست کارفرما با توجه به قابل  راتییانجام تغ   .4

 .طبقه  کیبستن توقف در  

 .قطعات و الزم داخل تونل  ضیو تعو  دی بازد      .5

 .آنها  دیجهت خر  ازیمورد ن  یقطعات استهالک  زیاعالم بموقع ر      .6

 .در هر مرحله به کارفرما  دیارائه گزارش بازد      .7

 

  

 


