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    به نام خدا

    ساختمانهاي  گروه یک : ساختمانهاي مسکونی

 ساختمانهاي  گروه دو : ساختمانهاي اداري تا  10 واحد 

   استادیوم و  ها مدارس و دانشگاه  –انبارها   –مسافرخانه ها – خوابگاه ها-ساختمان پزشکان  –بانکها  –مجتمع هاي تجاري   –واحد به باال 10ساختمانهاي اداري از  : گروه سهساختمانهاي  

 آسانسورهاي مسافربر در پارکینگهاي عمومی  –رستورانها  - تاالر پذیرایی  – اکز ورزشی و مراکز تفریحی مر                   

 آشپزخانه صنعتی    -هتلها  –رادیولوژي   –آزمایشگاه –مراکز درمانی  –کلینیکها  –درمانگاه ها –بیمارستانها : گروه چهارساختمانهاي  

 مساجد -مترو -فرودگاه ها –شهرداریها  –کالنتریها  –پادگانها و مراکز نظامی   –دادسراها و دادگاه ها  –سازمانهاي دولتی و عمومی بزرگ   –وزارت خانه ها  : پنج گروهساختمانهاي  
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 آسانسورهاي با 
یک تمام اتومات هاي درب  

) ماهره - (هرتوقف   

 ریال به صورت خالص محاسبه گردد.  000.0008.متر معادل    5تا ارتفاع باالبري هزینه نگهداري هر دستگاه پله برقی 

 ، به صورت ذیل عمل گردد:دو دستگاه پله برقی دارند  از  در ساختمانهایی که بیش
 ریال 00.0000.6ریال و بیش از چهار دستگاه به ازاي هر دستگاه  000005.6.چهار دستگاه به ازاي هر دستگاه  

 ر شرایط :  ـسای
 .  خواهد بود   یک نوبت ،  ماهو دفعات سرویس آسانسور ، به ازاي هر  قراردادهاي سرویس و نگهداري یکساله میباشد  -۱
دارند، انعقاد قرارداد   صنعت، معدن و تجارت از وزارت   طرّاحی و مونتاژ  پروانهبوده و    عضو سندیکاکارفرمایان و مدیران ساختمان ها میبایستی فقط با شرکتهایی که   -۲

د . همچنین ضمن مراجعه به دفتر شرکت  نماینبررسی    www.iseei.net، و یا در سایت سندیکا به آدرس  استعالم    نموده و وضعیت شرکت آسانسور را  از سندیکا 
توجه داشته    را از نظر امکانات ، توانایی ، ثُبات ،  مورد بررسی و بازبینی و کنترل قرار دهند . ( کارفرمایان و مدیران ساختمانها  طرف قرارداد آسانسور ، وضعیت شرکت  

 ، جداً خودداري نمایند . )    یا شرکتهاي فاقد دفتر کارو  یا شرکتهاي فاقد پروانه  اقد صالحیت اشخاص ف ،  با اشخاص حقیقی ،از انعقاد قرارداد سرویس آسانسور  باشند ، 
 توقف محاسبه میشوند.)  5توقف براساس  4و3و2آسانسورهاي  باشد.(توقف  می  5مالك محاسبه مبلغ قرارداد سرویس بر اساس حداقل  -۳
براي سال دوم و سالهاي بعد ، طی دو قسط مساوي در ابتداي   .  ماه در ابتداي شروع قرارداد میباشد 12: براي سال اول طی یک قسط براي   نحوه دریافت حق سرویس -۴

 . قرار دهدرا تأمین و در اختیار سرویسکار آسانسور  وغن مصرفیرموظف است و یا مدیریت ساختمان  .کارفرما   ماهه میباشد 6هر دوره 
 درصد به قیمت هاي مندرج در جدول فوق افزوده میشود .   10اشد ، مبلغ سرویس هایی که مستلزم هماهنگی قبلی تلفنی میب -۵
 قرارداد یکساله منعقد شود.  میبایستیپذیرش تعمیرات آسانسور بصورت « از خرابی تا خرابی» یا بصورت «رفع خرابی موردي» ممنوع است و  -۶
  . میباشد  12پنج شنبه تا ساعت    و روزهايبعدازظهر    16صبح تا ساعت    9) از ساعت  شیفت عاديدر ساعات اداري (ساعت کار تکنسین هاي سرویس و تعمیر آسانسور   -۷
 ابی آسانسور بصورت شبانه روزي  اعزام تعمیرکار براي رفع خر  یا  روزهاي جمعه و روزهاي تعطیل  یا    20تا    16از ساعت  اعزام تعمیرکار براي رفع خرابی آسانسور   -۸

 د و مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین میباشد .  شامل این نرخ نامه نمیشو، ساعته )   24( 
جدول فوق  درصد به قیمتهاي مندرج در    10مبلغ    ،  متر بر ثانیه   1/ 60  یک متر بر ثانیه میباشد . براي آسانسورهاي با سرعت    جدول فوق براي آسانسورهاي با سرعت  -۹

 میباشد .   طرفین توافق افزایش قیمت با مشمول ،   بر ثانیهو بیشتر از دو متر   دو متربراي سرعتهاي  افزوده میشود . 
داراي ارتفاع  نسورهاي داراي طبقات بدون توقف (و  آسا  لیفت ) ،   Lآسانسورهاي داراي دو ورودي و خروجی مانند : دو درب مقابل ( تونلی ) یا دو درب مجاور (   -۱۰

  میباشد .   طرفینتوافق  مشمول افزایش قیمت با  شامل این نرخ نامه نمیشود و )  متر   5طبقات بیشتر از 
بعهده مدیریت  یکساله  کلیه آسانسورها میبایستی داراي بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان باشند و پرداخت مبلغ حق بیمه   -۱۱

 ( کارفرما ) میباشد .  ساختمان 
مشمول  و    دوش نمیشامل این نرخ نامه      ءي دور از شهر مبداو همچنین شهرستانها  ءشهر مبداقیمت سرویس و نگهداري آسانسورهاي منصوبه در اطراف و حومه   -۱۲

 .) یا شعبه شرکت  میباشد محل دفتر مرکزي شرکت آسانسور،  (منظور از شهر مبداءمیباشد.  طرفین توافق  افزایش قیمت با
مبلغ    ، (با توجه به هزینه هاي دستمزد تکنسین مقیم، شامل این نرخ نامه نمیشود .    (ها)  براي نگهداري و تعمیر آسانسور  هزینه حقوق و دستمزد تکنسین مقیم   -۱۳

 ریال به ازاي هر شیفت کاري تکنسین پیشنهاد میگردد.)  170.000.000
ل راه اندازي  جزء مبلغ قرارداد سرویس و نگهداري نمیباشد و کارفرما میبایستی جداگانه پرداخت نماید. در سال اوّ  ، بهاي قطعات تعویضی یا تعمیري و اُجرت آنها -۱۴

 . میباشدن در سال اول رایگان آسانسور بدیهی است هزینه سرویس  ان میباشد. این موارد رایگ  ،  ) آسانسورها   جهت گارانتی بودنه آسانسور (ب
با ظرفیت   مسافربر  ، آسانسورهاي   آسانسورهاي خودروبر  ، آسانسورهاي سرعت باال  ،   آسانسورهاي هیدرولیک  :  هزینه سرویس و نگهداري آسانسورهاي خاص مانند -۱۵

 .  میباشد طرفینتوافق  مشمول افزایش قیمت با    ،  نرخ نامه    موارد ذکر نشده در اینو  ویژه آسانسورهاي   و مراکز صنعتی ، ه هاکارخان آسانسورهاي  ،  نفر و بیشتر  11
 ) ممنوع میباشد .   ، آسانسوري یا متفرقه  حقیقی یا حقوقی : دخالت اشخاص ثالث ( اعم از آسانسور ، در طول مدت قرارداد سرویس و نگهداري -۱۶
 . فوق الذکر کسر میگردد  ز قیمتهاي ا  %10دستگاه  وجود بیش از یکدستگاه آسانسور در ساختمان میباشد و در صورت  قیمتهاي فوق براي یک -۱۷

     باشدمی 1401اعتبار این نرخ نامه تا پایان سال.   

 :  هر سندیکاُم
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