
 

 

  
  

  دودكشقرارداد ساخت و نصب 
به عنوان كارفرما به نشاني ..... ........................... به نمايندگي...... ......................... اين قرارداد مابين آقايان

 :تلفن ........................................به نشاني  ........................از يك طرف و آقاي  ...................................................
  :گردد به عنوان پيمانكار از طرف ديگر به شرح زير منعقد مي ..............................

  موضوع قرارداد -1
هاي پروژه كه به رؤيت پيمانكار رسيده، با توجه به  ساخت و اجرا و نصب دقيق كليه دودكش

  .باالترين كيفيت اجرائي هاي موجود و توضيحات مهندسين كارگاه با نقشه
  محل اجراي قرارداد -2

 .......................................................................................................................... محل اجراي قرارداد واقع در
  .باشد مي
  مشخصات فني قرارداد -۳
هاي  سانتيمتر و برشكاري ۳۶و  ۴۰اي با قطر  هاي مقطع مربع و يا دايره هاي كليه لوله خم كاري - ۱- ۳

  مربوطه 
اي به طوري  هاي پروژه با مقاطع دايره جوشكاري دقيق و تميز و هوابندي كليه دودكش -۳-۲

  .كه كامالً هوابند باشد
هاي دقيق آن به طوري  سوراخ كاريهاي مقاطع مربع شكل و  جوشكاري ساپورت و بست -۳- ۳

  .ها هيچگونه حركتي نداشته باشند و بست آنها كامالً هوابند باشد كه لوله
  . هاي مربوطه به همراه برش و جوشكاري فارسي بر آن كاري ها با سوراخ ساخت كليه فلنج -۴- ۳

نسوز توسط  هاي مصرفي، پيچ و مهره و نخ الزم به ذكر است كه فقط مصالحي نظير برق: تذكر
گردد و كارفرما از تحويل  هاي انجام شده به پيمانكار پرداخت مي كارفرما طبق فاكتور و توافق

 دادن الكترود، دستگاه برش، هوابرش و ديگر ادوات اجرائي كار به پيمانكار خودداري خواهد
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  .باشد كرد و همگي به عهده خود پيمانكار مي
  
  تعهدات و مسئوليتها  پيمانكار -۴

  اجراي دقيق و فني كار و تهيه ابزار مسائل كار -۴-۱
  جلوگيري از هرگونه پرت و دورريزي  -۴-۲
  تحويل به موقع كار براساس زمانبندي -۴-۳
توضيح اينكه مسئوليت كليه كارگرها و استادكارهاي  - بكارگيري كارگر و استادكار ماهر  - ۴- ۴

اقامت و خوراك و بيمه قانون كار و پيمانكار از هر قبيل شامل دستمزد اياب و ذهاب و 
  .حوادث ناشي از آن به عهده پيمانكار خواهد بود

  .باشد تهيه كليه اجناس و اقالم مصرفي طبق قرارداد به عهده پيمانكار مي -۴-۵
  تعهدات و مسئوليتها  كارفرما -۵

  .باشد تهيه و تأمين مصالح كه بعهده كارفرما مي -۵-۱
  . العملهاي الزم در مورد رفع نواقص كار ارت كار و دستوركنترل و بازرسي و نظ -۵-۲
  .پرداخت به پيمانكار براساس پيشرفت كار -۵-۳
  زمانبند  و مدت كار -۶

كار خود .............. كار خود را شروع كرده و تا تاريخ ................. بايست از تاريخ  پيمانكار مي
  .را به پايان برساند

الزم به ذكر است كه در صورتي كه پيمانكار نتواند در زمان تعيين شده طبق برنامه زمانبندي 
 ريال جريمه .................عمل نمايد مشمول جريمه ديركرد شده و به ازاي هر روز ديركرد مبلغ 

  .خواهد شد كه بديهي است اين مبلغ در هنگام تسويه حساب از ايشان كسر خواهد گرديد
  مبلغ قرارداد -۷

 ۳۶و  ۴۰(هاي داده شده  اي و مربع شكل با توجه به اندازه كاري مقاطع دايره توافق گرديد بابت خم
) ريال................  (ريال  .................و همچنين برشكاريهاي مربوطه از قرار هر متر طول مبلغ ) متر سانتي
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  .پرداخت گردد
جوشكاري هر اتصال + دستگاه برش + اي به همراه الكترود  كليه جوشكاريهاي لوله با مقاطع دايره

  )ريال.............................. (ريال ...............  مبلغ kgدو لوله با هم از قرار هر 
ها  فلنج+  جوشكاري+ دستگاه برش+ كليه جوشكاريهاي لوله با مقاطع مربع شكل به همراه الكترود

  )ريال ................(ريال  ....................... مبلغ kgهر اتصال دو لوله با هم از قرار هر 
  .در نظر گرفته شده است .......................... مبلغ kgهاي پروژه به ازاي هر  هزينه نصب دودكش

تهيه هاي مربوطه كه فقط كاريها و سوراخ كاري بابت نصب و ساخت هريك از ساپورت با خم
در نظر گرفته شده ) ريال...... ...................( ........................ باشد، مبلغ جنس آن به عهده كارفرما مي

   .است
با برش و جوشكاري ) سه سوراخ در طرف آن(كاريهاي مربوطه  بابت ساخت هر فلنج با سوراخ

  .در نظر گرفته شده است) ريال ..................................(ريال .....................  و فارسي بر آن هر عدد مبلغ
تعداد پيچ و مهره مصرفي و نخ نسوز از طرف نماينده كارفرما شمارش شده و طبق فاكتور به 

  .پيمانكار پرداخت خواهد شد
ريال توسط كارفرما به شرط پر بودن  ............................ ل تاريا ...........................كرايه بار حدوداً از مبلغ 

  .بار وانت بار پرداخت خواهد شد
 ............... كه قيمت استعالمي آن......... ....... توافق گرديد كه بابت خريد ورق در مورخه :۱تبصره

 هاي باسكول ارائه شده از طرف پيمانكار و تأييد انبار كارگاه به ايشان به ازاي برگه ،باشد ريال مي
  .پرداخت گرديد

به  كليه موارد ذكر شده فني كار به صورت هوابند و جوشكاري سالم و سنگ خورده و: ۲تبصره
ظرين كارفرما هاي ارسالي از طرف كارفرما انجام و توسط نا صورت كامالً استاندارد با توجه به نقشه

  .تحويل گرفته خواهد شد
  .درصد حسن انجام كار به پيمانكار پرداخت خواهد شد ۱۵با توجه به پيشرفت كار و كسر  :۳تبصره
در صورتي كه پيمانكار در اجراي تعهدات خود در اين قرارداد قصور نمايد، كارفرما  :۴تبصره
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  .باشد به صورت يكطرفه مجاز به فسخ قرارداد مي
اين صورت پس از فسخ قرارداد، كار انجام شده به وسيله پيمانكار صورت برداري شده كه در 

  .گردد درصد از مبلغ كاركرد، بقيه به ايشان پرداخت و تسويه حساب مي ۲۰و پس از كسر 
م ريال را به عنوان ضمانت حسن انجا ........................... پيمانكار بايستي وجه ضمانت به مبلغ :۵تبصره

تسويه حساب شده  بديهي است كه در پايان پروژه. كار در اختيار پروژه تحويل و آن را رسيد نمايد
  .و به ايشان پرداخت خواهد شد

   -۸ماده 
تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد  ۵ماده در  ۸اين قراردداد در 

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
  
  

  کارفرما  ر پیمانکا  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

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

