
 نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور

.............. به  شرکت/ خانم/ آقا مابیناین قرارداد فی

........، شماره تلفن .... و آدرس شماره ملی / ثبت 

س در این قرارداد به اختصار کافرما که از این پ............ 

خواهد شد و شرکت/ خانم/ آقا .............. به شماره نامیده 

ملی / ثبت ........، شماره تلفن .... و آدرس ............ 

که از این پس در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده 

شود که هر دو طرف ملزم به اجرای تمامی خواهد شد؛ منعقد می

تغییر شماره تماس  در صورت مفاد و شرایط این قرارداد هستند.

بایست ظرف ده روز کاری به اطالع طرفین یا آدرس این موضوع می

 برسد.

 

 موضوع قرارداد -۱ماده 

نگهداری، سرویس و تعمیر یک دستگاه آسانسور و تجهیزات جانبی 

آن به مشخصات فنی ............ نصب شده در پروژه مسکونی/ 

 ساختمان ... به نشانی .........

 

 قرارداد  مدت و محل -۲ماده 

محل این قرارداد از تاریخ .... تا تاریخ .... خواهد بود و 

انجام مفاد این قرارداد و ارائه خدمات موضوع قرارداد 

 شهرستان ..... است.

 

 مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد -۳ماده 

مبلغ کلی این قرارداد برای انجام موضوع قرارداد که نگهداری، 

مبلغ .... لایر است که عمیر یک دستگاه آسانسور است، سرویس و ت

این مبلغ به صورت ماهیانه ..... لایر بعد از صدرو فاکتور از 

سوی پیمانکار و تایید آن و خدمات انجام شده از سوی کارفرما 

 .میشودبه پیمانکار پرداخت 

از هر پرداخت ... درصد کسر و به عنوان حسن انجام  (۱تبصره 

کار نزد کارفرما باقی خواهد ماند. این مبلغ بعد از اتمام 

 تاریخ قرارداد، به پیمانکار بازگردانده خواهد شد.



از مبالغ پرداختی توسط کارفرما مالیات کسر خواهد  (۲تبصره 

ار تحویل شد و رسید پرداخت به سازمان امور مالیاتی به پیمانک

 داده خواهد شد.

درصد کسر و در پایان  ۵های پیمانکار، از پرداخت( ۳تبصره 

قرارداد با ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی از سوی پیمانکار 

 به کارفرما، این مبلغ به پیمانکار بازگردانده خواهد شد.

 

 تعهدات پیمانکار -۴ماده 

آسانسور ای ... ماه یکبار از دستگاه بازدید دوره -１

موضوع قرارداد و تهیه گزارش و چک لیست خدمات انجام 

 گرفته و ارائه به کارفرما

ها، ای، چک لیستهای دورهبایست گزارشپیمانکار می -２

قطعات استفاده شده برای تعمیر، سرویس یا نگهداری 

آسانسور استفاه شده را به صورت مکتوب به کارفرما یا 

 ی وی را دریافت کند.نماینده کارفرما ارائه و امضا

بایست ... ساعت/ روز بعد از اطالع خرابی پیمانکار می -３

یا نیاز به تعمیر آسانسور از سوی کارفرما، اقدام به 

برطرف کردن مشکل نماید. در صورتی که پیمانکار یا 

نماینده وی بعد از گذشت این زمان در محل حضور پیدا نکند 

کارفرما حق دارد  یا مشکل را به هر دلیلی برطرف نکند؛

... درصد از مبلغ پرداختی همان ماه را کسر و به پیمانکار 

 پرداخت نکند.

پیمانکار موظف به بیمه کردن آسانسور و مسافران آن  -４

 است.

قطعاتی که خراب شده و نیاز به تعویض دارند، باید  -５

بعد از تعمیر و دریافت رسید از سوی کارفرما، به کارفرما 

 تحویل داده شود.

عد از اتمام زمان قرارداد، آسانسور و تمام متعلقات ب -６

ای آن که به پیمانکار تحویل داده شده است باید طی جلسه

 .و بعد از دریافت رسید به کارفرما تحویل داده شود

های به عهده پیمانکار بیمه کردن متخصصین و تکنسین -７

گونه مسئولیت و نقش ها هیچاست و کارفرما در قبال آن

 کارفرمایی ندارد.

 



 تعهدات کارفرما -۵ماده 

کارفرما موظف است بعد از اعالم کتبی پیمانکار برای  -１

ات، در اسرع وقت قطعات مورد نیاز تعویض و تعمیر قطع

را تهیه و به وی تحویل دهد یا با ارائه تاییدیه  پیمانکار

 کتبی به پیمانکار مجوز خرید قطعات را بدهد.

اده صحیح از آسانسور است. کارفرما موظف به استف -２

آسانسور موضوع قرارداد برای جابجایی نفرات است و در 

صورت استفاده غیر از این )حمل بار، اثاثیه، مصالح 

کارفرما  ساختمانی( پیمانکار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

بایست با نصب تابلو و آگاهی دادن به افراد، این موضوع می

 را به اطالع همه برساند.

ارفرما موظف است درب اتاقک آسانسور باز و دیگر ک -３

احتیاجات نیروهای متخصص اعزامی از سوی پیمانکار را 

 برطرف کند.

 

 

   پیمانکارامضاء       کارفرماامضاء 

       


