
 

 

  كشي كولر قرارداد كانال
 ...............به نشاني  ................به نمايندگي  ...............فيمابين شركت  ...............اين قرارداد در تاريخ 

 ................فرزند  ............. شود از يكطرف و آقاي كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي ..............تلفن 
كه از طرف  .................تلفن  .................و به نشاني  ................صادره از  ................به شماره شناسنامه 

  . شود مطابق باشرايط و مشخصات ذيل امضاء و مبادله گرديد ديگر پيمانكار ناميده مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
اندازي و كليه كارهـاي   ها، همراه با راه عبارتست از ساخت و نصب كليه كانالهاي هوا، نصب دريچه

  :فني بشرح ذيل ها و مشخصات مربوطه به ساخت و نصب كانال و داربست طبق نقشه
  ۵۰ساخت و نصب كانال هوا از ورق گالوانيزه به ضخامت
  ۸۰ساخت و نصب كانال هوا از ورق گالوانيزه به ضخامت
  )ميليمتر ۱(۱۰۰ساخت و نصب كانال هوا از ورق گالوانيزه به ضخامت

  .................ساخت و نصب فلنج از نبشي نمره 
  .................نمره ساخت و نصب ساپورت از نبشي و ميلگرد 

  ساخت و نصب چهارچوب
  نصب دريچه هوا با دمپر

  عايق پشم شيشه دور كانال با سيم گالوانيزه
  عايق پشم شيشه دوركانال با متقال ماستيك

  ساخت و نصب دودكش

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  . گردد ورد توسط كارفرما ابالغ مينقشه و مشخصات فني عمومي وخصوصي كه بنا به م -۲-۲
  . گردد كليه دستورهائيكه در حين اجراء توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۳
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  مبلغ قرارداد -۳ماده 
باشد  درصد قابل افزايش يا كاهش مي ۲۵گردد كه تا  ريال پيش بيني مي .....................مبلغ كل قرارداد 

  .كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار طبق تأييد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود

  براساس نرخنامه ذيل
  ريال ............................................  ۵۰ساخت و نصب كانال هوا از ورق آهني گالوانيزه به ضخامت 

  ريال ............................................  ۸۰گالوانيزه به ضخامت ساخت و نصب كانال هوا از ورق آهني 
  ريال .....................  )ميليمتر ۱(۱۰۰ساخت و نصب كانال هوا از ورق آهني گالوانيزه به ضخامت 

  ريال ..........................................................  هر كيلوگرم................  ساخت و نصب فلنج از نبشي نمره
  ريال ................................  هر كيلوگرم  ............... ساخت و نصب ساپورت از نبشي و ميلگرد نمره

  ريال ..................................................................................................هر عددساخت و نصب چارچوب 
  ريال ................................................................................................................................   نصب دريچه هوا

  ريال .....................................  عايق كاري حرارتي با پشم شيشه دور كانال با سيم گالوانيزه مترمربع
  ريال ...................................  عايق كاري حرارتي با پشم شيشه دور كانال با متقال ماستيك مترمربع

  ريال ...................................................................................................  دستمزد استادكار و شاگرد هر روز
  ريال ............................................................................................دستمزد ساخت و نصب دودكش -۱۱

  . گيرد هاي اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي قيمتبه  : ۱تبصره

  نحوه پرداخت -۴ماده 
پس از اتمام كار پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 

س از تأييد نماينده كارفرما يا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ و پ
  . درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰كاركرد پس از كسر 

اندازي  درصد پس از يكسال راه ۵درصد حسن انجام كار پس از تحويل موقت و  ۵ : ۱تبصره 
  . گردد ست كتبي پيمانكار و تأييد كارفرما به پيمانكار پرداخت ميدستگاهها با درخوا

  . گردد درصد كل قرارداد بعنوان پيش پرداخت از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي ۱۰:  ۲تبصره 
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  مدت قرارداد -۵ماده 
  . ميباشد .................لغايت  .................ماه شمسي از تاريخ / روز ................مدت قرارداد جمعاً 

  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
ها و مشخصات  باشد و كليه نقشه پيمانكار از محل بازديد و از كم و كيف آن كامالً مطلع مي  - ۱- ۶

 فني مربوط به اجراي كار را رؤيت نموده است و كليه كارها را طبق نقشه و دستور كارها
  .زير نظر دستگاه نظارت بدون عيب و نقص انجام دهد

بايستي در تمام مراحل كار رأساً در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده  پيمانكار مي - ۲- ۶
االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد كارفرما نيز باشد حضور داشته  تام

  . باشد
ريال بصورت چك تضمين  ................. حسن انجام تعهدات خود مبلغپيمانكار جهت اجراي  - ۳- ۶

چك مذكور پس از اتمام كار با تقاضاي . شده بانكي در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما نمايد
  . گردد پيمانكار مسترد مي

فع چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانكار به ن -۶-۴
  . گردد كارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات لغو شده تلقي مي

تواند بدون  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي -۶-۵
نياز به تأمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه 

  . به تأييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايدكاركرد كه 
بندي اجراء عمليات و در صورت هرگونه تأخير  پيمانكار متعهد است به رعايت دقيق برنامه زمان  - ۶- ۶

  . نسبت به برنامه كه ناشي از كار پيمانكار باشد، كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود
پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي، كارفرما حق  -۶-۷

  . االختيار خواهد داشت هرگونه اقدام را به هر شكل و بصورت تام
پيمانكار در حفظ و حراست اموال شركت مسئول است و در صورت وجود كمي و كاستي  - ۸- ۶

   .پيمانكار مسئول پاسخگويي و جبران است
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع  -۶-۹
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يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم هستند را دارد و ) افغاني(بيگانه خارجي 
  . ارندكارفرما فرض را بر اين قرار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانوني براي كار كردن ند

گردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل وي  پيمانكار ملزم مي - ۱۰- ۶
ساعت از اعالم مسئولين  ۴۸بنا به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد، حداكثر ظرف مدت 

  . ييد را بكار گمارداكاركنان مذكور را تسويه حساب و تعويض و به جاي آنها افراد مورد ت
در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضاء  -۶-۱۱

هاي مالي و حقوقي آن را بعهده  فرم گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين كليه جنبه
  . خواهد داشت

 پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل - ۱۲- ۶
خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي نمايد تا پرسنل دچار حادثه ناشي از 

  . باشد مقررات ملي ساختمان نيز اجباري مي ۱۲ضمناً رعايت مبحث . كار نگردند
نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۱۳- ۶

  . تر كارگاه تحويل نمايدمربوطه به دف
  . باشد تهيه كليه ابزارآالت و لوازم به عهده پيمانكار مي -۶-۱۴
  )داخل ساختمان(باشد  كاريها بعهده پيمانكار مي كليه كنده -۶-۱۵

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
  تأمين آب و برق مورد نياز كار -۷-۱
اي نخواهد پرداخت و نيز مطالبه  هچنانچه تأخيري بواسطه كارفرما باشد، پيمانكار جريم -۷-۲

  . باشد مبلغي بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخيص اين موضوع بعهده كارفرما مي

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۸-۱
  قرارداد در موعد پيش بيني شدهعدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد  -۸-۲
  تأخير در شروع بكار بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ قرارداد -۸-۳
  . بنمايد مسئوليت پيمانكار فني و يا و عدم صالحيت مالي كار بطوريكه داللت بر اجراي در تأخير - ۴- ۸

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

  ز كارفرماغيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار بدون كسب اجازه كتبي ا -۸-۵
  . عدم پيشرفت كار متناسب با مقدار كاري كه بايستي مطابق برنامه زمانبندي انجام شود -۸-۶
  نقص هر يك از مواد قرارداد و عدم كيفيت مطلوب كارها طبق نظردستگاه نظارت -۸-۷

  . در كليه موارد مذكور تشخيص و نظر كارفرما مالك عمل بوده و قاطعيت دارد :تبصره

  ۹ماده 
اين قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد 

  .را دارا و قابل اعتبار ميباشد
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