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که از این پس آقايبینمافی) (عطف به قرارداد //این قرارداد در تاریخ
صادره به شماره شناسنامه فرزند آقاياز یک طرف ودنمی شویدهنامکارفرما

طبق شرایط ذیل منعقد گردید.نامیده می شود از طرف دیگرپیمانکارسپکه از این از
تلفن :نشانی کارفرما :

تلفن :  :پیمانکارنشانی 

موضوع قرارداد -1ماده 
مورخ ست به شماره حمل و نصب کلیه آیتمهاي لیست پیوو ساخت وتهیه کل متریال عبارتست از 

مدت قرارداد-2ماده 
.تا پایان مرحله تهیه و ساخت و حمل و      روز بابت نصب روزبه مدت عقد قراردادپس از

و تضمینمبلغ قرارداد و نحوه پرداخت-3ماده 
بر اساس متراژ و تعداد نهایی محاسبه و تسویه می گردد.      مبلغ نهایی قابل پرداخت1- 3

کرایه حمل به عهده کارفرما می باشد.
درصد به مبالغ آیتمهاي داراي نصب اضافه می گردد .10مبلغ 

نحوه پرداخت : 2- 3
.در ازاي اخذ ضمانتپرداختبعنوان پیش عقد قراردادپس از ،ریالمبلغ -1
.قابل پرداخت پس از دوره تضمین، درصد بعنوان حسن انجام کار20با کسر پس از اتمام کل کار و تحویل موقتالباقی-2

حسن انجام کار پیمانکار :3- 3
د و یا چنانچه در حین کار بر اساس تشخیص کارفرما مشخص گردد پیمانکار توانایی انجام کار را با توجه به موازین کارفرما ندار

پیمانکار را کار را به هر طریق به تعویق اندازد و یا نسبت به زمان قرارداد تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند با صالحدید خود 
حق اعتراض ندارد.ساعت کارگاه را تخلیه نماید و24میبایست ظرف مدت خلع کرده و وي

تحویل موقت-4ماده  
5برداري شد ، صورتجلسه تحویل موقت انجام می گیرد . چنانچه کار داراي نقص باشـد ،  بـا مهلـت    آماده بهره کار پس از آنکه 

.روز به پیمانکار پس از رفع نقص و تایید کارفرما تحویل موقت انجام می گردد

دوره تضمین-5ماده
شرط آنکه هیچ عیب و نقصی در کار نباشد پس از تاریخ تحویل موقت بهروز30به مدت پیمانکاردوره تضمین حسن انجام کار 

مگر عیوبی که در مدت دوره تضمین به علت نقص اجراي پیمانکار در کار رخ دهند در این صورت پیمانکار موظف به رفع نقص تا

امضاء پیمانکارشهود                                          امضاء کارفرما               
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2از 2صفحه: 

طبـق بر طرف شدن کامل عیب میباشد . هر گاه پیمانکار از رفع نواقص وارده امتناع ورزد یا مسامحه نماید ، کارفرما معایب را بـر  
ن خود پرداخت مینماید .و زیاپیمانکار با احتساب ضررکارحسن انجام ضمانت یانظر خود رفع مینماید و هزینه آنرا از محل

تحویل قطعی–6ماده 
پس از دوره تضمین و هرگاه هیچ عیب و نقصی در کار مشاهده نشود ، طـی صورتجلسـه اي بـا تاییـد کارفرمـا موضـوع قـرارداد        

.تحویل قطعی میگردد

تعهدات پیمانکار –7ماده 
اثر حادثه یا نقص در اجرا برعهده پیمانکار می باشد.برات وارده به کاررجبران کلیه خسا- 4-1
.نیروي کار غیر مجرب و غیر قانونیعدم به کار گیري رعایت اخالقیات و - 4-2
.مطابق با برنامه اجرایی کارفرمامسوولیت حسن انجام کار در مدت زمان اجراي پروژه - 4-3
.به پایان برسانددر مدت زمان قراردادارد و می بایست کار راپیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد به غیر را ند- 4-4
کنترل کلیه نقشه ها و ابعاد و اندازه ها قبل از اجرا پیمانکار موظف به مالحظه کلیه عوارض کارگاه و مسایل اجراي کار و- 4-5

کارفرما از محل مطالبات پیمانکارمسوولیت اجراي نادرست به عهده پیمانکار میباشد و خسارت وارده طبق تشخیصو می باشد 
کسر میگردد و پیمانکار حق اعتراض ندارد . 

بر عهده پیمانکار می باشد .پرسنل ی و رعایت کلیه مسایل اخالقو ایمنی کارگاه و پرسنل پیمانکار HSEمسولیت -4-6
با هزینه پیمانکار می باشد .تامین نیروي کار مجرب و کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز کار به عهده و - 4-7
تامین نیروي کارگري به عهده پیمانکار میباشد .کلیه کسورات قانونی دولت و هزینه بیمه و مالیات و - 4-8
کلیه هزینه هاي مربوط به موضوع قرارداد تا تحویل قطعی بر عهده پیمانکار می باشد .- 4-9
.و مقررات ملی ساختمان در بخش مربوطه رت کار و امور اجتماعیرعایت آیین نامه ایمنی امور پیمانکاري وزا- 4-10

تعهدات کارفرما –8ماده 
میباشد . در صورت تایید مقرر هايمتعهد به پرداخت مبلغ قرارداد در زمانکارفرما - 5-1
.ق کارگاهتامین آب و بر- 5-2
گردد .ارداد اضافهبه مبلغ قرمحاسبه و طبق توافق هرگونه اضافه کاري به صورت جداگانه - 5-3

جریمه تاخیر پیمانکار –9ماده 
پیمانکار کسر میگردد .قیمانده طلب از باریال 1000000به ازاي هر روز تاخیر نسبت به مدت زمان قرارداد 

شرایط فسخ –10ماده 
و در اجراي موضوع قرارداد ، یزات مربوطهو عوامل و تجهپیمانکارکامل عدم کفایت تشخیص کارفرما نسبت به در صورت - 10-1

و جبران خسارت نمایدبه هر میزان پیمانکار مطالباتمحلاز وفسخ یکطرفه قرارداد را کارفرما میتواند ، 7رعایت نکردن ماده 
.کلیه ابالغات از طریق پیامک طبق توافق جنبه رسمی و اجرایی دارد.نداردپیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را 

.با حفظ کلیه حقوق طرفین قرارداد فسخ می گرددبروز حوادث قهريدر صورت- 10-2
حکم واحد را دارند .دو نسخهگردیده که هرمنعقددر دو نسخه ماده و در دو صفحه و10با //این قرارداد در تاریخ
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