
 بنام خدا

 

 )  قرارداد فروش و  نصب و راه اندازي آسانسور  (

 

به نمایندگی   .…………………این قرارداد مابین شرکت مهندسی 

که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از یک طرف و  .………………………

به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد خریدار  ……………….………………آقاي

 ر منعقد می گردد......... به شرح زی.........از طرف دیگر در تاریخ .................نامیده میشود 

 

 ( مشخصات طرفین : 1ماده 

 الف : فروشنده : 

نااااا  :اااادر       ..……………………نااااا  خااااانوادگی       ……………………نااااا   

 .…………شماره شناسنامه     ..……………

 .………………………………………………………آدرس   

 ………………تلفن تماس   

 ……………………فكس 

      ب  (  خریدار

ا  :ااادر                      نااا                  ناااا                                          ناااا  خاااانوادگی                           

 شماره شناسنامه  

 آدرس   

 تلفن تماس   

 فكس            

 ( موضوع قرارداد : 2ماده 

شخصات فنای آ   مآسانسور که  ارت است از فروش ، نصب و راه اندازي ............. دستگاهموضوع قرارداد عب

 به شرح :یوست می باشد.

 (  مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :  3ماده 

ا با  باه انماما  یزیناه عملیاات نصاب و راه انادازي        2قیمت کل تجهیزات با مشخصات مندرج در مااده  

باشد. مبلغ فوق باه شارح    ریال می                     ی به مبلغ                   احتساب     ماه دوره گارانت

 زیر به فروشنده :رداخت می گردد.  

ر زماا   دیش :رداخات  درصد مبلغ کل قرارداد معادل                                  ریال باه عناوا  :ا          

 عقد قرارداد

 ریال  به تاریخ                                    درصد مبلغ کل قرارداد معادل          

 درصد مبلغ کل قرارداد معادل                                  ریال به تاریخ          



یاال :اس از راه   ر    درصد مبلغ کل قرارداد به عنوا  حسن انجا  کار معاادل                                10

 دارد در یافت می گردد.اندازي و اخذ گوایی استان

 

 

 

 

 ( مدت زمان قرارداد: 4ماده 

دت          ما رارداد باه  قا مدت زما  اجراء و راه اندازي دساتگاه   دساتگایهاي                      از تااریخ نفاو      

 روز می باشد.

 . شد( نفو  قرارداد از تارخ دریافت :یش :رداخت و چک یاي مراحل بعدي قرارداد می با 1تبصره 

 

 (  تعهدات فروشنده و پیمانكار :  5ماده 

 فروشنده متعهد مای گاردد کلیاه تجهیازات را باه صاورت سااون و بادو  نقاس نصاب و دساتگاه             - 1

 ........................ را مطابق با موارد درخواستی راه اندازي نماید . 

ت نصاب باشاد   ا که ناشی از عملیافروشنده متعهد می گردد کلیه معایب و نواقس احتماوی قطعات ر  - 2

 برطرف کرده و دستگاه را براي تحویل آماده نماید.  

ال باه عناوا  خادمات    س 15فروشنده دستگاه .................... را به مدت       سال گارانتی  و به مدت   – 3

یح ،  ه  صاح :س از فروش تعهد می نماید. خرابیها و ماواردي کاه ناشای از نوساانات بارق ، عاد  اساتفاد       

 اید بود . دستكاري توسط افرادمتفرقه وعد  :رداخت بموقع یزینه یا  باشد مشمول تعهدات گارانتی نخو

ار ل کار با خریدفروشنده تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد یمكاري یاي الز  را در طو   - 4

 به عمل آورد.

قع مبااوغ  ط :رداخت نماید. در صورت عد  :رداخت بموخریدار متعهد می گردد مباوغ را مطابق شرای – 5

را  ه :یمانكاار با قرارداد فروشنده تعهدي در قبال قرارداد نخواید داشت و خریدار بایستی خسارات وارده را 

 :رداخت نماید.  

ساازي بساتر    :یمانكار متعهد است بعد از نافذ شد  قرارداد نسبت به ارائه جزئییات فنی جهت آماده – 6

 که بایستی از طرف کارفرما انجا  گیرد اقدامات الز  اقدا  نماید.کار 

مای   ایی استاندارداجازه بهره برداري از آسانسور منوط بر تسویه حساب با :یمانكار و :س از اخذ گو  - 7

  باه عهاده   .در صورت استفاده از آسانسور تا قبل دریافت گوایی استاندارد تمامی مسئووییت یااي آ باشد

 کارفرما می باشد.

ه اتماا   با :یمانكار متعهد است از زما  شروع عملیات نصب مطابق برناماه ریازي ارائاه شاده کاار را       – 8

ي راه اناداز  وق ضاوابط اساتاندارد نصاب    برساند و دستگاه مورد قرارداد را در شرایط کامالً مناسب و مطاب

نظار   نماید و گوایی مربوطه را دریافت نمایاد.در صاورت وجاود یرگوناه ناواقس و معایاب سااختمانی از       

 استاندارد رفع کلیه معایب فوق به عهده کارفرما می باشد.  

 :یمانكار موظف می گردد جهت اجراي صحیح کار از افراد مجرب استفاده نامید. – 9



 رد نیااز در محال  انجا  کلیه امور ساختمانی ، تهیه و تامین جرثقیل در صورت نیاز ، تامین بارق ماو    - 10

عهاده   موتورخانه ، عملیات آین کشی ، اجراي فونداسیو  یا و تحویل وتخلیه تجهیازات در محال کاار باه    

قارارداد   ماوارد در خریدار می باشد.مگر اینكه توافق طرفین جهت انجا  آ  توسط :یمانكار حاصل گاردد و  

 فی مابین  کر گردد.

آ  باه   مسئوویت حفظ و نگهداري از تجهیزات از زما  ورود به سااختما  جهات نصاب و  :اس از     - 11

 عهده خریدار می باشد.

ه ط افراد متفرقکارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محیط کارو دستكاري دستگاه توس  - 12

 گارانتی ممانعت بعمل آورد.  در زما  نصب و دوره 

ر کار با خریدا خریدار متعهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد یمكاري یاي الز  را در طول  - 13

 به عمل آورد.  

و نگهاداري   خریدار متعهد می گردد :س از تحویل نهائی دستگاه نسبت به انعقاد قارارداد سارویس   - 14

 دستگاه با فروشنده اقدا  نماید.

 . اگار چنانهاه  هد میگردد محل یاي کار را به موقع آماده و در اختیار :یمانكار قراردیاد عخریدار مت – 15

ات نصاب تجهیاز   بنا به دالیلی اعن از تعطیلی :روژه ، تاخیر در اجراي :روژه ، آماده نبود  محل کار جهت

 یمهناین در  كاا  :اذیر نباشاد و   مورد قرارداد و یا به یر دویل دیگر انجا  کار در مدت زماا  قارارداد ام  

ر کار باقیماناده  %  ب3صورتی که مباوغ مربوطه در زما  مقرر :رداخت نگردد  به  ازاي یر ماه تاخیر مقدار 

 كاار :رداخات  و یا به مباوغ :رداخت نشده اضافه خواید شد.کارفرما متعهد میشود خسارت فوق را به :یمان

 نماید.

 

 (حل اختالف :   6ماده

الف روز اختالف براي حل آ  کارشناس مرضی اوطرفین تعیین می گردد. در صورتی کاه اخات  در صورت ب

 برطرف نگردد موضوع از طریق مراجع قانونی قابل :یگیري می باشد.   

 (  سایر شرایط قرارداد : 7ماده 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

. 

 :(  اسناد قرارداد 8ماده 

 اسناد این قرارداد ، قرارداد موجود و کلیه توافق یاي حین انجا  آ  خواید بود . 

 این قرارداد در دو نسخه که یر دو حكن واحد را دارند تنظین و مبادوه گردید .

 

 با آرزوي موفقیت                                                         

 روشنده : ف                                                                      خریدار :                                   

                                                                                                  
                                              


