مستندات سیستم مدیریت کیفیت
( قرارداد بازرسي آسانسور )
 -1طرفین قرارداد
این قرارداد مابین شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت  194167که از این پس در این قرارداد شرکت نامیده می شود و
آقای/خانم/شرکت  ----------به شماره ملی/شناسه ملی  -------------که از این پس در این قرارداد متقاضی بازرسی نامیده میشود ،با مشخصات و شرایط ذیل
منعقد می گردد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

-2موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از انجام بازرسی یک دستگاه آسانسور ارجاع شده از سوی متقاضی بازرسی به نشانی:

-3مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ  ---------به مدت یکسال شمسی اعتبار دارد که در صورت توافق طرفین ادامه می یابد.

-4هزینه بازرسی
هزینه بازرسی طبق تعرفه اعالم شده از طرف سازمان ملی استاندارد ایران می باشد که می بایست قبل از انجام بازرسی به شرکت پرداخت گردد.

-5تعهدات شرکت
 )1-5انجام بازرسی یک دستگاه آسانسور (مطابق با درخواست متقاضی بازرسی) و ارائه گزارش و صدور گواهینامه بازرسی (در صورت تائید نهایی)
 )2-5ادامه عملیات بازرسی به منظور حصول اطمینان از رفع مغایرتهای گزارش شده پس از درخواست کتبی متقاضی بازرسی جهت بازرسی مجدد
 )3-5ارائه گزارش و صدور گواهینامه بازرسی در صورت تائید نهایی از طرف شرکت و پس از تصفیه حساب کامل فی مابین

-6تعهدات متقاضی بازرسی
 )1-6تحویل نسخه های خوانا و کامل از تمامی مدارک موردنیاز مندرج در فرم شماره ( FO-ELVE-19/01پیوست) به طور کامل و بدون کم و کاست به شرکت
 )2-6متقاضی بازرسی بدینوسیله متعهد می گردد آسانسور مورد بازرسی را از شرکت معتبر (دارنده پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و یا
پروانه طراحی و نصب معتبر از اتحادیه صنفی) خریداری نموده و کلیه اسناد و مدارک ارائه شده ،اصیل و غیر مجعول می باشند.
 )3-6در صورتی که انجام هر یک از بازرسی های برنامه ریزی شده به هر دلیلی خارج از اختیار شرکت بازرسی لغو شود یا میسر نگردد ،هزینه آن نوبت بازرسی به
هیچ عنوان قابل استرداد و یا انتقال نخواهد بود.
تبصره :چنانچه متقاضی بازرسی به دالیل موجه اجبار به لغو هر یک از بازرسی های برنامه ریزی شده داشته باشد متعهد است حداقل یک روز کاری قبل از زمان
بازرسی موضوع را کتباً به شرکت اطالع دهد.
 )4-6انجام کلیه امور موردنیاز بازرسی از قبیل باز و بسته نمودن قطعات ،عملیات آزمون های عملی با استفاده از متخصص واجد شرایط (نماینده شرکت عرضه
کننده آسانسور تحت بازرسی) به عهده متقاضی بازرسی بوده و از آنجا که شرکت بازرسی دخالتی در انجام امور مزبور ندارد هیچ گونه مسئولیتی نیز در قبال حوادث
احتمالی (آنی یا آتی) ناشی از اینگونه عملیات نخواهد داشت.
 )5-6چنانچه با گذشت مدت  3ماه از بازرسی نهایی ،متقاضی بازرسی هنوز نسبت به تکمیل مدارک موردنیاز پرونده اقدام نکرده باشد ،الزم است بازرسی مجدد از
آسانسور به عمل آید.
 ) 6-6پرداخت کلیه حقوق و عوارض قانونی از قبیل بیمه و مالیات و غیره مربوط به این قرارداد به عهده متقاضی بازرسی می باشد.
 )7-6بار اثبات هر گونه ادعای قراردادی یا غیر قراردادی بر عهده متقاضی بازرسی خواهد بود.
 ) 8-6متقاضی بازرسی مکلف است آسانسور موضوع قرارداد را به طور مستمر تحت پوششی قرارداد سرویس و نگهداری با شرکت دارای صالحیت قرار داده و در
صورت واگذاری بهره برداری آسانسور به غیر ،قرارداد سرویس و نگهداری آن را به وی منتقل نماید.
 ) 9-6متقاضی بازرسی مکلف است یک سال پس از تاریخ صدور گواهینامه بازرسی و یا پس از انجام هر تغییر در آسانسور یا هر حادثه نسبت به درخواست انجام
بازرسی مجدد یا ادواری اقدام نماید .در غیر اینصورت مسئولیت مسایل متعاقب آن به عهده متقاضی بازرسی خواهد بود.
این قرارداد در شش ماده ،یک تبصره و دو نسخه تنظیم و مبادله می گردد که کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد.
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امضاء شرکت:
مهر،تاريخ و امضاء

متقاضی بازرسی :
مهر،تاريخ وامضاء
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