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 قرارداد

يک مجموعه  کهآنبه همراه ديگر مدارک الحاقی  نامهاين موافقت کمیسیون معامالت، 00/00/99مورخ  .…جلسه شماره به استناد صورت

و به شناسه  269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودنامیده می قرارداد پس نيازااست و  کیتفکرقابلیغ

عنوان نايب رئیس هیئت مديره و علی شاه به نمايندگی آقايان عباس قديری به 411111863484 اقتصادیو کد  10103074333ملی 

 به......................... شرکت  ويکسو د از میشوه نامید خریدار قراردادن مديرعامل و عضو هیئت مديره که در اين عنواحیدری به

 ثبت شماره .................................... بهه عنوان ....آقايان .................................... به عنوان ................................  و .................................. ب نمايندگی

د از میشوه نامید فروشندهقرارداد .......................................... که در اين  کداقتصادی و ............................................ ملی شناسه .................. و

 يد.دست منعقد گره اشددرج قراردادين ارک امدد و سنادر ايطی که اشررات و طبق مقر، يگری دسو

 عوضوـم( 1ده ما

 :شامل دستگاه آسانسور 4 تعداد و تحويل عبارتست از خريد

 متر بر ثانیه 1توقف و و سرعت  6کیلوگرم، دارای  630نفره به ظرفیت  8دستگاه آسانسور نفربر  3تعداد  -1-1

 متر بر ثانیه 1توقف و سرعت  6کیلوگرم، دارای  1000ه به ظرفیت نفر 13 برانکاردبردستگاه آسانسور  1تعداد  -1-2

 یمشخصات فنمطابق با  شهيپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  5و  4و  3 یبلوک هابه همراه کلیه ملزومات، ملحقات و تجهیزات مورد نیاز در 

 .خريداری و ضوابط وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد و مشخصات فنی خصوصی مورد نظر عموم

 ( مدارک و اسناد قرارداد2ماده 

 است : ريشامل اسناد و مدارک ز قرارداد نيا

 نامه حاضرموافقت -2-1

و  ی عمومیساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث ، (ساختمانی یهارکا عمومی فنی تمشخصا) 55 رهشما نشريه -2-2

، برقی ساختمانی(ت يی تأسیسااجرو افنی عمومی ت )مشخصا 110ه رنشريه شما ضوابط وزارت صمت، ضوابط سازمان ملی استاندارد،

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهاو  تساير نشرياو  مکانیکی(ت سیساأعمومی تو فنی ت مشخصا) 128 رهنشريه شما

 د.تلقی می شوارداد الينفک قرء جزدارد و گاهی کامل آنها ر از آکه پیمانکا

 (1شماره  وستی)پ ساختار شکست و جدول یاليبرآورد ر -2-3

و در قبال ارائه درخواست کتبی به  قراردادکه پس از مبادله  سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی یهانقشه از یسر کي -2-4

 ابالغ خواهد شد. فروشنده

 (2)پیوست شماره  خريدارمورد نظر  خصوصی مشخصات فنی -2-5

 (3 شماره وستی)پ فروشندهاسناد و مدارک  -2-6

 (4شماره  وستید مناقصه )پاسنا -2-7
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 زین گرددیمبادله م قرارداد نیطرف نیب اي شودیابالغ م فروشندهبه  ،قرارداد یمنظور اجراکار و به یاجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -2-8

کن است اسناد مم نيشود. ا هیته قرارداددر چارچوب اسناد و مدارک  دياسناد با ني. اديآیبه شمار م قراردادجزو اسناد و مدارک 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یصورت مشخصات فنبه

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تياسناد و مدارک اولو گريبر د موافقتنامه نياسناد و مدارک، ا نیب ی( در صورت وجود دوگانگتبصره

 خصوصی ، مشخصات فنیمان ملی استانداردو ضوابط وزارت صمت و ساز عمومی یبا مشخصات فن بیبه ترت تيباشد اولو یمشخصات فن

 دارد. تياولو قراردادمدارک  واسناد  گريبر د 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  یو اگر مربوط به بها خواهد بود 2پیوست شماره  مندرج در

 ( مبلغ قرارداد3ماده 

برابر با  رفتن مالیات بر ارزش افزودهو بدون در نظر گ فروشندهبر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با  قراردادمبلغ اولیه  -3-1

 .باشدیم .................................... )..............................................................(

 میباشد.ی نقدرت به صوارداد خت قرداپره نحو -3-2

محاسبه و  1 شماره پیوست مندرج در ستو جدول ساختار شک بهافهرست بر اساس  یموقت و قطع یهاتیوضعصورت کارکرد -3-3

 مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

 گیرد.التفاوت نرخ ارز و غیره تعلق نمی به اين قرارداد هیچگونه مبلغی به عنوان تعديل، مابه التفاوت مصالح، مابه -3-4

-التفاوت هزينهنده ابالغ گردد، مابهبه فروش خريدارها و مشخصات فنی ايجاد و از طرف چنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -3-5

 .فق طرفین محاسبه خواهد شدها با توا

 باشد.يا کاهش می شيافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25اين قرارداد با نرخ واحد تا سقف  -3-6

قابل مستندات مربوطه ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-7

 پرداخت خواهد بود.

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 ن نافذ است.آاز تاريخ مبادله  قرارداداين  -4-1

. در صورت عدم اتمام عملیات موضوع قرارداد در مدت مذکور، مدت قرارداد با ارائه باشدیم اه شمسیم( هس) 3 قراردادمدت  -4-2

 قابل تمديد خواهد بود. خريدارپايان مدت اولیه و رسیدگی توسط  در روشندهاز سوی ف راتیتأخداليل توجیهی و اليحه 

 باشد.می قراردادتاريخ مبادله تاريخ شروع کار،  -4-3

 ( تضمین انجام تعهدات5ماده 

 مبلغ درصد 5 زانیبه م و خريدارمورد قبول  تضمین ستبايفروشنده میاز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم یو برا قرارداد یموقع امضا

تحويل  صورتجلسهاندازی، تصويب پس از اتمام نصب، راه نیتضم ني. اديخريدار نما میتسل ،به عنوان تضمین انجام تعهدات قرارداد هیاول

 خواهد شد.مسترد  و با ارائه درخواست کتبی از سوی فروشندهموقت آسانسورها، اخذ تأئیديه ايمنی و استاندارد 
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 ( نحوه پرداخت6ماده 

 گیرد.ين قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمیبه ا -6-1

دستورکارها و  ،يیاجرا یهارا طبق نقشه خيانجام شده از شروع کار تا آن تار یکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع فروشنده -6-2

کرده و آن را محاسبه  1شماره  وستیمندرج در پ حاتیو جداول و توض قراردادها، براساس فهرست و اسناد منضم به مجلسصورت

روز از تاريخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی  20ظرف مدت  خريدار. دينمایم خريدار میدر آخر ماه تسل

 نیو همچن تیوضعرتصو يینها ديیو تأ یدگیپس از رسنمايد. ارسال می فروشندهنموده و يک نسخه تأئید شده از آن را برای 

به حساب  مانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتيدر یالحساب ها یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد

 .کارسازی خواهد شد فروشندهروز کاری از تاريخ تأئید در وجه  10و ظرف مدت منظور  فروشنده یبستانکار

ساالنه و بصورت  ،ذيل اين ماده 2بند ر مندرج د طيبر اساس شرا فروشندهدر پرداخت مطالبات  ریدر صورت بروز تأخ: 1تبصره 

 گونهچیمبلغ ه نيتعلق خواهد گرفت و بجز ا فروشندهمطالبات به  هيدر تأد ریدرصد به عنوان خسارت تأخ 15 زانیروزشمار به م

از عدم  یناش راتیمطالبات، تأخ هيدر تأد رینخواهد بود. با پرداخت خسارت تأخ رفتهيپذ فروشنده یخصوص از سو نيدر ا یادعائ

 نخواهد بود. یدگیقابل طرح و رس راتیتأخ حهيدر ال فروشندهپرداخت مطالبات 

در حال احداث  ايساخته شده  یرا با واحدها فروشنده یاز مطالبات نقد یبخش تواندیم خريدار نی: در صورت توافق طرف2تبصره 

 .ديتهاتر نما

 نو مسئولیتهای دوره تضمی سپرده حسن انجام کار( 7ماده 

 هيدیموقت آسانسورها، اخذ تأئ ليصورتجلسه تحو بيتصو ،اندازینصب، راهيخ رتا، از قراردادع موضوت عملیا )گارانتی( تضمیندوره  -7-1

 .ددتضمین میگر فروشندهی سوو از تعیین  هما)دوازده(  12ت به مدو استاندارد  یمنيا

ی نیمی از تضمین آزادسازشود. نگهداری می خريدارکار در نزد تضمین حسن انجام  عنوانبهبه فروشنده  پرداختده درصد از هر  -7-2

و تصويب صورت  ، اخذ تأئیديه ايمنی و استانداردموقت آسانسورها تحويل صورتجلسهتصويب اندازی، مذکور پس از اتمام نصب، راه

خواهد شد.  آزاد حويل قطعیتصويب صورتجلسه ت و و باقیمانده آن پس از سپری شدن دوره تضمین آزاد خواهد شد وضعیت قطعی

از  شدهنییتعدر مدت  فروشندهدر طول مدت اجرای پروژه و يا پس از تحويل موقت، نواقصی در کار مشاهده گردد و  کهیدرصورت

درصد، از  15 اضافهبهی آن را هانهيهزنسبت به رفع نقص اقدام و  رأسا   خريدار، نسبت به رفع نواقص اقدام ننمايد، خريدارسوی 

حق هرگونه اعتراضی را در اين مورد از خود سلب و  فروشندهو  دينمایمی خودکارساز، به نفع فروشندهمحل تضامین و مطالبات 

 نمود. ساقط
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 ر( نظارت بر اجرای کا8ماده 

به فروشنده معرفی  خواهد بود که کتبا  خريدارنمايندگان فنی به عهده قرارداد طبق اسناد و مدارک  فروشندهنظارت بر اجرای تعهدات 

 خواهند شد.

ی  عملیات ، مشخصات فنی عمومی و خصوصهانقشهدر اجرای صحیح و مطابق  فروشندهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت  تبصره(

 .نخواهد بود قراردادموضوع 

 ( شرایط فسخ قرارداد9ماده 

روز با پست سفارشی به  5اخطار کتبی به فاصله  2با ارسال و صرفا   قضايیبدون نیاز به تشريفات قانونی و  توانددر موارد ذيل خريدار می

 نمايد:يکطرفه فسخ  بصورت ، قرارداد را14آدرس مندرج در ماده 

 موضوع قرارداد جهت شروع عملیات اجرا  مصالح، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در تهیه و تحويل روز 10بیش از  تأخیر -9-1

موضوع قرارداد مطابق با برنامه زمانبندی  يا مصالح، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز و تحويل آسانسورهاروز در تهیه  20تأخیر بیش از  -9-2

 مصوب 

 يا تأخیر در رفع نواقص تجهیزات معیوب در زمان مقرر و مقتضی خريداراستنکاف فروشنده از انجام دستورکارهای صادره از سوی  -9-3

 موافقت کتبی خريدارانتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون  -9-4

 فروشنده نتواند به تعهدات قراردادی، با کیفیت و کمیت موضوع قرارداد عمل نمايد. صورتیکهدر  -9-5

فروشنده در اثبات اصالت کاال و يا انطباق تجهیزات و مصالح تهیه شده با اسناد و مدارک قرارداد يا ضوابط و مقررات  توانائیعدم  -9-6

 مرتبط با موضوع قرارداد

حق خواهد داشت تا وجه التزام به  خريدارفروشنده ضبط گرديده و  حسن انجام کارسپرده تعهدات به همراه صورت تضمین انجام در اين 

 .های وی کسر نمايدبهمراه کلیه خسارات وارده به تشخیص خود را از فروشنده مطالبه يا از محل مطالبات، تضامین و سپرده 13ماده شرح 

 ( حـل اختالف 10ماده 

، موضوع اختالف بدددوا  در کمیسددیونی مرکددب از نمايندددگان (9ماده  )بجز قرارداد اين در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و يا طرز اجرای

آراء  اتفاقبددهساعت کتبا  معرفی خواهند شد مطددرح و هددر تصددمیمی کدده کمیسددیون مددذکور  48مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

در صورت عدم توافق نمايندگان، موضوع به هیئددت داوری متشددکل از يددک داور معرفددی . خواهد بود االجراالزمرای طرفین نافذ و اتخاذ نمايد، ب

)که حداکثر تا يددک مدداه پددس از مبادلدده قددرارداد طددی  نیالطرفیمرضشده از سوی خريدار، يک داور معرفی شده از سوی فروشنده و يک داور 

ی هیئددت داوری قطعددی خواهددد بددود. آراء هیئددت داوری بددا دو رأی از سدده رأی رأن تعیین خواهد شد( ارجدداع و صورتجلسه ای با حضور طرفی

 .باشدیممعتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمنا  تا تعیین تکلیف موضوع، فروشنده موظف به اجرای تعهدات خود 
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 تعهدات فروشنده (11ماده 

و رعايت کلیه ضوابط مرتبط با موضوع  و ساير مبادی ذيربطوزارت صمت، سازمان استاندارد های الزم با گیارائه کلیه هماهن -11-1

 باشد.برعهده فروشنده می قرارداد

و ساير مبادی ذيربط بط وزارت صمت، سازمان استاندارد نمايد که از کلیه مقررات و ضوافروشنده پیش از امضای قرارداد اقرار می -11-2

 خريدارداند، لذا جبران کلیه زيان وارده به ا موضوع قرارداد آگاهی کامل کسب نموده و خود را ملزم به رعايت آنها میدر ارتباط ب

 باشد.میآگاهی از مفاد فوق بر عهده فروشنده  ناشی از عدم

و مورد برداری وزارت صمت بوده هنمايد که دارای مجوز معتبر طراحی و مونتاژ، پروانه بهرفروشنده پیش از امضای قرارداد اقرار می -11-3

در طول مدت آنها  تمديدخود را ملزم به باشد و می و ساير مبادی ذيربط در ارتباط با موضوع قراردادتأئید سازمان استاندارد 

 شد.بامیمفاد فوق بر عهده فروشنده  صحت يا تمديد ناشی از عدم خريدارداند، لذا جبران کلیه زيان وارده به میقرارداد 

 باشد.مشخصات فنی خصوصی بر عهده فروشنده میارائه کلیه خدمات مشاوره در خصوص پیگیری تغییر، تصويب يا ويرايش  -11-4

 باشد.می فروشندهها بر عهده ارائه کلیه خدمات مشاوره در خصوص انتخاب نوع تجهیزات جهت بهینه کردن طرح و کاهش هزينه -11-5

کشی بین نس های ف، نقشهو جزئیات اتصال به سازه های آهنکشیامی ملحقات، نقشههای آسانسورها با تمطراحی و تهیه نقشه -11-6

آسانسورهای گروهی، انجام محاسبات و تعیین جزئیات اجرای کف چاهک، سقف چاه و اتاق آسانسور و ساير نقشه های مرتبط با 

 باشد.موضوع قرارداد بر عهده فروشنده می

تخاب مصالح و چگونگی انجام کارهای ساختمانی بخش ابنیه در چاهک، پیت، موتورخانه، ارائه کلیه خدمات مشاوره در خصوص ان -11-7

ها، تهويه موتورخانه، احداث دال بتنی، فنس جداکننده و نیز نظارت بر نحوه اجرا توسط عوامل خريدار در تمامی پوشش دور درب

 باشد.مراحل بر عهده فروشنده می

و تهیه  وزارت صمت، سازمان استاندارد و خريدار تأئید مورداز مبادی صالح مورد نیاز را فروشنده موظف است تمام تجهیزات و م -11-8

 خريدار حمل نمايد.پس از اخذ تأئید از نماينده 

در  را قرارداد موضوع عملیات انجام جهت موردنیاز تجهیزات و ابزار ملزومات، آالت، ماشین مصالح، کلیه گردد می متعهد فروشنده -11-9

وسايل مورد  و آالت ماشین ، تجهیزات مصالح، گونه هیچ میگردد متعهد و نمايد ثبت کارگاه انتظامات دفتر در خروج و ورود هنگام

 .ننمايد خارج پروژه محل از خريدار کتبی مجوز بدون را کارگاه در استفاده

 باشد.می فروشنده عهده بر خريدار تأيید و نظر طبق و بندی زمان برنامه با قرارداد نیاز مورد ملزومات و مصالح کلیه تهیه -11-10

تحويل آسانسورها، ملزومات، مصالح و تجهیزات به پیمانکار نصب و پیمانکار سرويس و نگهداری در حضور نماينده خريدار و انجام  -11-11

 باشد.الزم برعهده فروشنده میهای هماهنگی

 نیروی عوامل )شامل کلیه تأثیر گرفتن درنظر با را خود زمانبندی برنامه قرارداد، مبادله از پس روز 15 است موظف فروشنده -11-12

 و تنظیم خريدار قبول مورد فرمت و نظر طبق و پروژه زمانبندی برنامه با مطابق ابزار( و آالت ماشین تجهیزات، و مصالح انسانی،
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 ابالغ فروشنده به پیگیری هتج را زمانبندی برنامه نظر، اعمال و بررسی از پس خريدارنمايد.  تسلیم خريدار به کتبا   بررسی جهت

 .نمايدمی

بندی اجرای عملیات اقدام تواند رأسا  نسبت به تهیه برنامه زمانتبصره: در صورت استنکاف فروشنده از اجرای اين بند، خريدار می

قطعی به حساب  عنوان جريمه و به میزان نیم درصد مبلغ اولیه قرارداد بهنموده و آن را جهت اجرا به فروشنده ابالغ نمايد 

بندی ابالغی از سوی خريدار، مبنای اجرای عملیات موضوع قرارداد بوده بدهکاری فروشنده منظور نمايد. در اين صورت برنامه زمان

 نمايد.و فروشنده حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود سلب می

 و اتتأسیس ابزار، و آالت ماشین تجهیزات، مصالح، از نگهداری و حفظ مسئول موقت تحويل تا کارگاه تحويل روز از فروشنده -11-13

 عهدهبر  آنها از حفاظت و نگهداری جهت الزم اقدامات انجام مسئولیت و دارد قرار او مراقبت و نظر زير که باشدمی ايیبناه

 .باشد می فروشنده

 هماهنگی سامانه، در نام ثبت از اعم آسانسور استاندارد اخذ مراحل کلیه انجام پیگیریارائه خدمات کارگزاری در خصوص  -11-14

های مربوطه و پرداخت کلیه هزينه تمامیبه همراه  ابالغی های بخشنامه و دستورالعمل آخرين اساسنواقص بر  کلیه رفع بازديد،

 .باشدمی فروشنده عهده بر های صادره از مبادی ذيربط در اين خصوصقبوض و فیش

 ها، نقشه فنی، مشخصات مدارک، کلیه لشام که را مربوطه فنی شناسنامه آسانسور، ره تحويل با همزمان است موظف فروشنده -11-15

 خريدار نماينده تحويل را شودمی مربوط آسانسور آن نگهداری و اندازی راه نصب، ساخت، طراحی، به آنچه هر و گارانتی هایبرگه

 .نمايد

نهاد قیمددت لحدداد گرديددده و اضددافه پرداختددی در ايددن خصددوص انجددام خدمات مندرج در بندهای فوق در پیشددتمامی تبصره: هزينه ارائه 

 نخواهد شد.

 ( تعهدات خریدار12ماده 

 6پرداخت صورت وضعیت فروشنده مطابق با ماده  -12-1

 های الزم در ارتباط با موضوع قراردادمعرفی يک نفر به عنوان نماينده بصورت کتبی جهت انجام امور اداری و پیگیری -12-2

 تیار گذاشتن زمین و ساختمان مناسب جهت دپو و نگهداری قطعات، تجهیزات، ملزومات تهیه شده توسط خريداردر اخ -12-3

قرارداد و در قبال ارائه درخواست کتبی به که پس از مبادله  ، تأسیسات برقی و مکانیکیمعماری ،سازه یهانقشه ی ازسر کيارائه  -12-4

 ابالغ خواهد شد. فروشنده

 .12-11زمانبندی مصوب موضوع بند های اجرائی و به ترتیب اولويت مطابق با برنامه با نقشه تحويل چاه ها مطابق -12-5

 تهیه مصالح و انجام کارهای ساختمانی بخش ابنیه، احداث دال بتنی و فنس جداکننده -12-6
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 مجاز ( تأخیرات غیر13ماده 

، به ازای کندیمرا تعیین و تصويب  رمجازیغ راتیتأخه، مدت فروشند توجیهی و اليحه تأخیرات با رسیدگی به داليل خريداردر پايان کار، 

به عنوان جريمه ديرکرد انجام تعهدات ريال  5.000.000روزانه به  به ازای هر آسانسور تعهدات قرارداد انجامهر روز تأخیر غیرمجاز در 

  شد. خواهدهای وی کسر منظور يا از مطالبات، تضامین و سپرده فروشندهحساب بدهکاری به

 ( نشانی طرفـین14ماده 

شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران،  تلفن  – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –: تهران خريدارنشانی  -14-1

62-88885561 

 ....................................و تلفن :  ..................................................................................................................................:  فروشنده ینشان -14-2

ديگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سريعا   اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشانتبصره( کلیه مکاتبات به 

 اطالع دهند.

 خریدار فروشنده

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن( (..............................شرکت ....)

 عباس قدیری علی شاه حیدری ................... ...................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( )عنوان(
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 1پیوست شماره 
 

 و جدول ساختار شکست فهرست بها
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 فهرست بها

 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار واحد شرح يفرد

1 
آسانسور نفربر مطابق با مشخصات  ليحمل و تحو د،يخر

 فنی
   3 دستگاه

2 
مطابق با  برانکاردبردستگاه آسانسور  ليحمل و تحو د،يخر

 مشخصات فنی
   1 دستگاه

 بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال( جمع کل
 

 

 هر آسانسورو تحویل خرید  ساختار شکستجدول 

 آيتم ها رديف
 درصد 

 ريالی -وزنی 

 %1.5 و ساير ملزومات الکتريکی چراغ تونلی داکت، سیم، کابل، 1

 %11 آهن آالت آهن کشی )بدون آهن آالت فنس( 2

 %11 درب طبقات 3

 %14 های هادیريل 4

 %23 (موتور گیربکسسیستم محرکه ) 5

 %11 و درب کابین تزئینات ، نمايشگر داخل کابین،ی کابینشست کابین، 6

 %12.5 و سیستم نجات اضطراری تابلو فرمان 7

 %5 شستی طبقات، ضربه گیر، گاورنر، پاراشوت 8

 %11 زو ساير ملزومات مورد نیا های تعادل، وزنهشالتر لود ديجیتال،رای و سنسورها، سیستم اوسیم بکسل، تراول کابل، فتوسل پرده 9

 %100 جمع کل 
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 2پیوست شماره 
 

  یخصوص یمشخصات فن
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  5و  4و  3 یبلوک ها نفربر  مشخصات فنی و عمومی آسانسورهای

 کیلوگرم( نفر بر 630نفره ) 8دستگاه آسانسور  3 1

 6 تعداد طبقات )تعداد توقف( 2

 متر 16.2 حدود طول مسیر حرکت )تراول( 3

 1 سرعت آسانسور )متر برثانیه( 4

 1960×1660 عرض()میلیمتر(×ابعاد حدودی چاه )عمق  5

 1400 عمق حدودی چاله )پیت()میلیمتر( 6

 3700 ارتفاع باالسری)میلیمتر( 7

 800×2100سانترال  عرض()میلیمتر(×مدل و ابعاد درب )ارتفاع  8

 1400×1150×2200 یمتر(عرض()میل×عمق ×ابعاد کابین )ارتفاع  9*

 مستقیماً باالی چاهک آسانسور محل موتورخانه 10

 موتور گیربکس  سیستم محرکه 11

12 VVVF Drive System 

13 BLACK OUT 

14 ACCURATE RELEVING 

 امکان فرمان پذیری از مرکز سیستم اعالم حریق داشته باشد. 15

 ولتاژ ، جابجایی یا عدم تعادل فازها باشد. دارای سیستم حفاظتی کنترل فاز ، نوسانات 16

17 
شامل : گاورنر، پاراشوت تدریجی مجهز به میکروسوئیچ، سوئیچهای داخل چاهک و بافر   EN-81لوازم ایمنی : همگی مطابق با استاندارد 

 از نوع هیدرولیک و دیجیتال اورلد   

18 
ینه نیم قد + دستگیره استیل + نور پردازی سقفی)مخفی( + شاسی دیجیتال + فن نوع کابین :فوالدی با پوشش ترکیب استیل و فرمیکا + آ

 سانتی استیل 10تهویه + زنگ خطر+ سیستم گویای اعالم طبقات+ گوشی تلفن+  کف از سنگ گرانیت یکپارچه و قرنیز 

 درب : تمام اتوماتیک طرح سماتیک، فوالدی با پوشش رنگ کوره ای 19

 رو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور با نمایشگر ریزشیشستی کابین:  میک 20

 شستی طبقات: میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور  و جهت نما با نمایشگر ریزشی، نصب بر روی درب طبقات 21

 چدنی یا بتنی کاور دار -وزنه تعادل: از نوع فلزی 22

23 
. این فیکسچر به صورت پیچ و مهره ای رئی درب کابین سوار فتوسل به راحتی روی آن سوار شود رده ای ، و داراری فیکسچرمناسب باشد تافتوسل : پ

 .ودش
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  5و  4و  3 یبلوک ها نفربر  مشخصات فنی و عمومی آسانسورهای

24 
 نیکاب لیکه دهانه ر ی. در مواردشده باشد لیو از ورق خم داده شده تشک یمهره او  چیت پصور نبهیکاب وکیاتصاالت  هی: کلنیکاب وکی

 5و سرعت از ورق  تی، به تناسب ظرفه بزرگتر استکه دهان یاستفاده شود و در موارد متریلیم 4، حداقل از ورق با ضخامت کم است
 .شده باشد تیاست تقوکه الزم  ییاستفاده شود و در محل ها متریلیم 6 ایو  متریبلیم

25 
تعادل وجود  یوزنه ها نیقراردادن باالتر یبرا یآن مکان یباشد و در قسمت باال یو مهره ا چی: اتصاالت کادر وزنه به صورت پکادر وزنه

 .کادر وزنه استفاده نمود یبتوان از حداکثر فضا ازیداشته باشد تا در صورت ن
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  5و  4و  3 یبلوک ها  دبربرانکار مشخصات فنی و عمومی آسانسور

 برانکاردبرکیلوگرم(  1000نفره ) 13دستگاه آسانسور  1 1

 6 تعداد طبقات )تعداد توقف( 2

 متر 16.2 حدود طول مسیر حرکت )تراول( 3

 1 سرعت آسانسور )متر برثانیه( 4

 2600×1660 عرض()میلیمتر(×ابعاد حدودی چاه )عمق  5

 1400 عمق حدودی چاله )پیت()میلیمتر( 6

 3700 ارتفاع باالسری)میلیمتر( 7

 900×2100سانترال  عرض()میلیمتر(×مدل و ابعاد درب )ارتفاع  8

 1200×2000×2200 عرض()میلیمتر(×عمق ×ابعاد کابین )ارتفاع  9*

 چاهک آسانسور یباال ماًیمستق محل موتورخانه 10

 بکسگیر موتور سیستم محرکه 11

12 VVVF Drive System 

13 BLACK OUT 

14 ACCURATE RELEVING 

 امکان فرمان پذیری از مرکز سیستم اعالم حریق داشته باشد. 15

 دارای سیستم حفاظتی کنترل فاز ، نوسانات ولتاژ ، جابجایی یا عدم تعادل فازها باشد. 16

17 
شامل : گاورنر، پاراشوت تدریجی مجهز به میکروسوئیچ، سوئیچهای داخل چاهک و بافر   EN-81لوازم ایمنی : همگی مطابق با استاندارد 

 از نوع پلی یورتان و دیجیتال اورلد        

18 
نوع کابین :فوالدی با پوشش ترکیب استیل براق و مات + آینه نیم قد + دستگیره استیل + نور پردازی سقفی)مخفی( + شاسی دیجیتال + 

 سانتی استیل 10نگ خطر+ سیستم گویای اعالم طبقات+ گوشی تلفن+  کف از سنگ  گرانیت یکپارچه  و  قرنیز فن تهویه + ز

 درب : تمام اتوماتیک طرح سماتیک، فوالدی با پوشش رنگ کوره ای 19

 شستی کابین: میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتورو جهت نما با نمایشگر ریزشی 20

 شستی طبقات: میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور  و جهت نما با نمایشگر ریزشی، نصب بر روی درب طبقات 21

 وزنه تعادل: از نوع فلزی چدنی یا بتنی کاور دار 22

 .مهره ای رئی درب کابین سوار شود ن فیکسچر به صورت پیچ و. ایفتوسل به راحتی روی آن سوار شود ، و داراری فیکسچرمناسب باشد تا: پرده ایفتوسل 23
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  5و  4و  3 یبلوک ها  برانکاردبر مشخصات فنی و عمومی آسانسور

24 
کم است، انه ریل کابین ورق خم داده شده تشکیل شده باشد. در مواردی که ده مهره ای و از به صورت پیچ : کلیه اتصاالت یوک کابینیوک کابین

میلیمتر  6میبلیمتر و یا  5، به تناسب ظرفیت و سرعت از ورق که دهانه بزرگتر استمیلیمتر استفاده شود و در مواردی  4حداقل از ورق با ضخامت 
 .هایی که الزم است تقویت شده باشداستفاده شود و در محل 

25 
هره ای باشد و در قسمت باالی آن مکانی برای قراردادن باالترین وزنه های تعادل وجود داشته باشد تا اتصاالت کادر وزنه به صورت پیچ و مکادر وزنه: 

 .کثر فضای کادر وزنه استفاده نموددر صورت نیاز بتوان از حدا



 
 

16 

 

 ییدی سازنده اقالم آسانسوری  مورد تأاسامی شرکت ها

 

                                  الکمپ ايتالیا، سیکور ايتالیاايتالیا، برتوساسی آل  موتورگیربکس  :  -1 

 مونتیفروايتالیا ، سوپرساورا اسپانیا    ريل های هادی  :  -2

 بهران، سیما تکسان ، روانکار  درب کابین ) اتوماتیک( : -3

 بهران، سیما تکسان ، روانکار   درب طبقه  ) اتوماتیک( : -4

 گوستاو ولف آلمان ، فايفرآلمان     ل:یم بکسس -5

 Black Outو  3VFبا قابلیت انطباق با سیستم  مورد تايید کارفرما ، آريان آسانسور و يا مشابهآرمان فرازپیمان   تابلو فرمان  :   -6

 کارفرما اسدی ، پنتا  و يا مشابه مورد تايید  ین: شستی های کاب  -7

 کارفرما ، پنتا  و يا مشابه مورد تايیداسدی   شستی طبقات :  -8

 کارفرماامرون ، وکون و يا مشابه مورد تايید الکتروتکنیک،    درايو  :   -9

 کارفرما جنتا يا مشابه مورد تايید  فتوسل پرده ای  :  -10

 کارفرماترکیه يا مشابه مورد تايید   HAS   ضربه گیر :  -11

 کارفرما یسن آلمان، ويتور آلمان و يا مشابه مورد تايیدتدريجی از مارک ت   پاراشوت :  -12

 کارفرما ويتور آلمان يا مشابه مورد تايید   گاورنر :  -13

         کارفرما دايناسل اسپانیا يا مشابه مورد تايید  سیستم اورلود ديجیتال:  -14
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 چک لیست تعهدات طرفین در تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات

 

ف
ردی

 

 شرح
 تعهدات

 توضیحات
 )فروشنده( )خریدار(

  √  تهیه نقشه های آسانسور 1

 با اخذ نظر فروشنده  √ تأیید نقشه های آسانسور 2

  √  تهیه نقشه های آهنکشی 3

  √  تهیه نقشه های فنس کشی بین آسانسورهای گروهی 4

 با اخذ نظر فروشنده  √ عدم عبور هرگونه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از داخل چاه 5

 با اخذ نظر فروشنده  √ و فواصل بین طبقات OVER HEAD( و pitتأمین ابعاد دقیق چاه ، چاهک ) 6

  √  انجام محاسبات و تعیین جزئیات اجرای کف چاهک و سقف چاه 7

  √  روشنائی چاه و الکتریکی و ملزومات مکانیکی،مصالح کلیه تأمین  8

 با اخذ نظر فروشنده  √ ساختمانی و اجرای عملیات بخش ابنیه، احداث دال بتنی و فنس جداکنندهتأمین کلیه مصالح  9

  √  همراه ساخت و نصبتأمین کلیه مصالح آهنکشی و نبشی یا ناودانی های زیر و باالی دربها به 10

  √  نظارت و راهبری عملیات نصب کلیه اجزای آسانسور 11

  √  ب کلیه اجزای آسانسورکنترل کیفی عملیات نص 12

  √  راه اندازی آسانسور در معیت پیمانکار عملیات نصب 13

  √  پرداخت هزینه )های( اخذ تائیدیه ایمنی آسانسور از شرکتهای ذیصالح بازرسی 14

  √  مربوطهاخذ تائیدیه ایمنی آسانسور از شرکتهای ذیصالح بازرسی و اخذ استاندارد آسانسور و انجام کلیه مراحل  15

   √ رفع مواردی که به شرایط ساختمانی مربوط بوده و مانع اخذ تائیدیه ایمنی آسانسور می باشد 16

  خریدارپرداخت هزینه با  √  پیگیری اخذ بیمه نامه معتبر برای سال اول بهره برداری 17

  √  تائیدیه ایمنی آسانسور می باشدرفع مواردی که به نحوه نصب و تجهیزات آسانسور مربوط بوده و مانع اخذ  18
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 3پیوست شماره 

 

اسناد و مدارک فروشنده
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 4پیوست شماره 

 

 اسناد مناقصه
 


