
 

 

  تئاتر تجهيزات آمفي قرارداد حمل و نصب 
 ..........................به آدرس  .....................به نمايندگي آقاي  ...................... ابين شركتمقرارداد زير 

به  ..................... به شماره ثبت ...................... شود و شركت كه در اين قرارداد طرف اول ناميده مي
كه در اين قرارداد طرف دوم  ................... تلفن ....................... به آدرس ................... نمايندگي آقاي

  :گردد شود به شرح ذيل منعقد مي ناميده مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
موضوع قرارداد عبارتست از حمل و نصب و راه اندازي اقالم و تجهيزات دكوراتيو، برقي و سيستم 

 ......................برگ مطابق ليست پيوست جهت سالن همايش مجتمع  ....................صوتي و تصويري در 
هاي ارائه شده مندرج در آلبوم پيوست و نقشه و مشخصات كه  براساس مبلغ، برآوردي و طرح

  . باشد تأييد طرفين رسيده و جزء الينفك قرارداد مي به

  مبلغ قرارداد -۲ماده
  . باشد ريال مي(     ) ............... در ماده يك قرارداد برابر با مبلغ اوليه قرارداد جهت عمليات ذكر شده

  :شرايط پرداخت به شرح ذيل است
ماليات % ۵حسن انجام كار و % ۱۰پرداختهاي براساس صورت وضعيت ارسالي و كسر كليه) الف
  . باشد مي

مبلغ اوليه قرارداد را % ۱۰طرف دوم جهت ضمانت حسن انجام يكسري سفته معادل  :۱تبصره 
  . نمايد به عنوان تضمين انجام تعهدات نزد طرف اول تا زمان تحويل قطعي قرارداد توديع مي

% ۲۵تواند  مبلغ كل اين قرارداد با توجه به حجم عمليات اجرائي موضوع قرارداد مي :۲تبصره 
  . داشته باشدافزايش يا كاهش 

آن بالفاصله % ۵۰گردد كه  بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي% ۱۰از هر پرداخت : ۳تبصره 
ديگر آن پس از سپري شدن دوره تضمين كه مدت آن شش ماه است % ۵۰پس از تحويل موقت و 

  . باشد گردد مبالغ مذكور در قبال تضمين قابل قبول طرف اول قرارداد قابل استرداد مي مسترد مي
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 درآمد سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ۳/۱۳۰حق بيمه قرارداد براساس بخشنامه شماره : ۴تبصره
  . گردد مي

  مدت قرارداد  -۳ماده 
باشد كه در  روز مي .............مدت قرارداد از تاريخ انعقاد قرارداد، و تحويل محل پروژه به مدت 

صورت تأخير يا تسريع به ازاء هر روز معادل يك هزارم مبلغ اقالم و عمليات باقي مانده قرارداد 
  . گردد از پرداخت نهايي طرف دوم كسر يا افزوده مي

ها و نمونه اقالم و زيرساختهاي  در صورت تأخير طرف اول جهت انجام كارها، تائيد طرح :۱تبصره
 .يابد مليات، مدت زمان قرارداد به همان ميزان افزايش ميمرتبط با طرف دوم يا افزايش حجم ع

  . يابد ضمناً در صورت كاهش كار، مدت اجرا نيز متناسب با آن كاهش مي
تواند بصورت  در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و توافق طرفين، مدت اين قرارداد مي: ۲تبصره 

  . مكتوب تغيير نمايد

  تعهدات طرف دوم -۴ماده
هاي مربوطه و با كيفيت مطلوب و  طرف دوم متعهد است موضوع قرارداد را مطابق نقشه  -۴-۱

  . متعارف مورد تأييد نمايندگان طرف اول ارائه نمايد
نمايد در انجام موضوع قرارداد از افراد، ماهر و با تجربه استفاده نموده  طرف دوم تعهد مي  -۲- ۴

طرف اول يا نماينده او نسبت به تعويض و در صورت عدم احراز صالحيت فني حسب نظر 
  . كادر فني اقدام نمايد

ها و مشخصات فني موضوع قرارداد را كامالً مطالعه نموده  طرف دوم متعهد است نقشه  -۴-۳
دار گشته و عدم نظارت  و با اطالع كامل از مشخصات فني مسئوليت هرگونه اشتباه را عهده

  . گردد سئوليت ايشان نميطرف اول و يا نماينده او موجب سلب م
طرف اول متعهد است كليه اقالم موضوع قرارداد را كه از نوع مرغوب و سالم تهيه شده   -۴-۴

  . مورد استفاده قرار داده و در صورت نياز نسبت به تعويض يا اصالح آن اقدام نمايد
نسبت به تحويل  طرف دوم موظف است پس از انجام موضوع قرارداد، مراتب آمادگي خود را  - ۵ - ۴
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  . موضوع قرارداد كتباً به طرف اول اطالع دهد
هاي مرتبط با موضوع قرارداد به مدت يكسال از زمان تحويل موقت  گارانتي كليه سيستم -۴-۶

  . باشد سال در تعهدات طرف دوم مي ۳سيستم و خدمات پشتيباني به مدت 
طرف دوم در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار مسئول  -۴-۷

خسارتهاي وارد شده به شخص ثالث در ارتباط با محدوده كار خود است، در هر صورت 
  . طرف اول در اينگونه موارد هيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد

  تعهدات طرف اول  -۵ماده
طبق اين قرارداد در مواعد تعيين شده تعهدات خود را انجام داده  شود اول متعهد مي طرف  -۱- ۵

روز نسبت به  ۲۰ و از تاريخ دريافت صورت وضعيت پيشرفت كار حداكثر ظرف مدت
 هرگونه تأخير در اين موضوع، ضمن. رسيدگي و پرداخت مبالغ تائيد شده اقدام نمايد

دل جريمه تعيين شده در ماده تطويل مدت قرارداد مستلزم پرداخت خسارات ديركرد معا
  . باشد قرارداد به ازاء هر روز دير كرد و براساس صورت وضعيت مي ۳

گردد نماينده خود را جهت برقرار نمودن ارتباط در طول مدت قرارداد  طرف اول متعهد مي  - ۲- ۵
  . و نظارت و تحويل موقت موضوع قرارداد كتباً به طرف دوم معرفي نمايد

اي  موظف است نسبت به تأمين اعتبار قرارداد اقدامات الزم را معمول دارد بگونهطرف اول   - ۳- ۵
  . كه در موقع پرداخت يا انقضاء سال مالي، موجب بروز اشكال نگردد

گردد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم طرف دوم و تائيد  طرف اول متعهد مي  -۴- ۵
  . ناظر پروژه، موجبات تحويل موضوع قرارداد را فراهم آورد

نمايد  نفر را به طرف دوم معرفي مي ۲ها موضوع قرارداد  طرف اول جهت نگهداري سيستم  - ۵ - ۵
وه بر آن دستورالعمل راهبري و نگهداري عال. كه آموزش فني آن بر عهده طرف دوم است

  . ها را بصورت مكتوب تهيه و ارائه نمايد سيستم

  ساير شرايط -۶ماده
تواند رأساً يا بواسطه نماينده خود بر مراحل پيشرفت موضوع قرارداد نظارت داشته  طرف اول مي
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به همكاري در  باشد و اين امر با هماهنگي قبلي با طرف دوم صورت پذيرفته و طرف دوم موظف
تواند نظارت را تا حدي گسترش دهد كه بر انجام قرارداد توسط  طرف اول نمي. باشد اين زمينه مي

  . طرف دوم مانعي ايجاد گردد

  فسخ و خاتمه -۷ماده 
در موارد ذيل طرف اول حق دارد قرارداد را يكطرفه فسخ نموده و از محل تضمين پيش  -۷-۱

  . پرداخت نزد خود جبران خسارت نمايد
  . در صورتيكه طرف دوم ورشكسته گردد -۷-۱-۱
  . در صورتيكه طرف دوم بدون علت موجه عمليات اجرايي را متوقف نمايد -۱-۲ -۷
رداد و طبق نظر نماينده طرف اول عمليات اجرايي اساس قرا در صورتيكه بر - ۷-۱-۳

بصورت صحيح انجام نپذيرد كه در مرحله اول بصورت مكتوب به طرف دوم اعالم و 
  . ها اقدام نمايد در صورت عدم تأثير، نسبت به فسخ و ضبط تضمين

در موارد ذيل طرف دوم حق دارد قرارداد يكطرفه خاتمه داده و از محل پيش پرداخت نزد  -۲- ۷
  . خود جبران خسارت نمايد

در صورت عدم تأمين بموقع منابع مالي قرارداد كه طبق قرارداد بر عهده طرف  -۷-۲-۱
  . باشد اول مي

اعتنا بوده و به اخطار  در صورتي كه طرف اول نسبت به تعهدات قراردادي خود بي - ۲- ۲- ۷
  . كتبي طرف دوم توجه ننمايد

در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و يا مواقع قانوني ديگر كه ادامه كار را با مشكل  :۱تبصره
تواند با توافق طرفين و به صورت كتبي به حالت تعليق  مواجه يا غير ممكن سازد اين قرارداد مي
  . هيچ يك از طرفين مجاز به اخذ خسارت نخواهند بود درآمده و يا فسخ گردد و در اين صورت

  ضمانت قرارداد -۸ماده 
% ۱۰ريال برابر  ..................طرف دوم متعهد است جهت تضمين قرارداد يك سري سفته به مبلغ 
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قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات كار نزد طرف اول توديع نمايد كه پس از تحويل قطعي 
  . گردد اد به طرف دوم مسترد ميموضوع قرارد

  رفع اختالف -۹ماده
در صورت بروز اختالف بين طرفين قرارداد در تعبير و تفسير اين قرارداد در مرحله اول مفاد 

و در صورت عدم حصول نتيجه . قرارداد حاضر و مذاكره و تفاهم طرفين حل و فصل خواهد شد
   .از طريق مراجع ذيصالح قانوني اقدام خواهد شد

بين طرفين مبادله گرديد كه  ................. تبصره و در سه نسخه در تاريخ ۷ماده،  ۹اين قرارداد در 
  . االعتبار است هر نسخه متحدالمتن و متساوي

  
  طرف دوم قرارداد  طرف اول قرارداد

  )پيمانكار(  )كارفرما(
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  ................. مجتمعليست برآورد حمل و نصب اقالم پروژه سالن همايش 
  

  توضیحات  قیمت کل  قیمت واحد  متراژ  شرح  ردیف
پوشش دكوراتيو و   ۱

آكوستيكي جهت 
ديوارهاي سالن و 

  جلوي سن

حمل و نصب چوب زيرسازي : شامل  ريال.....  ريال.....  مترمربع...
حمل و  /)روسي(سانتيمتر نراد  ۵×۲

حمل و نصب / نصب عايقهاي صوتي
/ پارچة زيركاري جهت ايستايي مطلوب

حمل و نصب قطعات يا پانلهاي چوبي 
هاي  با روكش MDFشامل قطعات 

حمل و / مالمينه مصنوعي طرح چوب
نصب زهوار در سايز و فرمها مختلف 

  .آميزي با رنگ ) روسي(از چوب نراد 
پوشش دكوراتيو   ۲

و آكوستيكي 
قف جهت س

  سالن

 حمل و نصب چوب زيرسازي: شامل  ريال.....  ريال.....  مترمربع...
حمل و نصب )/ روسي(سانتيمتر نراد  ۵×۲

قطعات يا پانلهاي چوبي شامل قطعات 
MDF طرح  يبا روكشهاي مالمينه مصنوع
 حمل و نصب زهوار در سايز و/ چوب 

  )روسي(فرمها مختلف از چوب نراد 
پوشش زيرساخت   ۳

دكوراتيو پوشش 
وآكوستيكي جهت 

  پانلهاي شياردار

 ۵×۲حمل و نصب چوب زيرسازي : شامل  ريال......  ريال......  مترمربع...
 حمل و نصب) / روسي(سانتيمتر نراد 

 حمل و نصب زهوار در/ عايقهاي صوتي 
) روسي(سايز و فرمها مختلف از چوب نراد 

  آميزي با رنگ
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  توضیحات  قیمت کل  قیمت واحد  متراژ  شرح  ردیف
پوشش دكوراتيو و   ۴

آكوستيكي جهت 
ديوار پرژكسيون و 

  سن

حمل و نصب چوب زيرسازي : شامل  ريال......  ريال......  مترمربع...
حمل و /  )روسي(سانتيمتر نراد  ۵×۲

حمل و نصب / نصب عايقهاي صوتي 
حمل و / پارچة زيركاري جهت ايستايي

نصب قطعات يا پانلهاي چوبي شامل 
با روكشهاي مالمينه  MDFقطعات 

حمل و نصب / مصنوعي طرح چوب
حمل و نصب زهوار / پارچة تزئيني رويي

در سايز و فرمها مختلف از چوب نراد 
  با رنگ آميزي) روسي(

دكوراتيو پوشش   ۵
و آكوستيكي 
جهت سقف 

  پرژكسيون و سن

حمل و نصب چوب زيرسازي : شامل  ريال......  ريال......  مترمربع...
حمل و ) / روسي(سانتيمتر نراد  ۵×۲

 ۶۰×۶۰نصب تايلهاي اكوستيكي با ابعاد 
/  ARMSTRONGسانتيمتر با مارك 

حمل و نصب زهوار در سايز و فرمهاي 
با ) روسي(چوب نراد  مختلف از

  آميزي رنگ
و  ۱۰حمل و نصب ميلگرد نمره : شامل  ريال......  ريال......  كيلوگرم...  پروفيل كشي  ۶

 ۳۰×۳۰، ۳۰×۲۰، ۲۰×۲۰يا پروفيل سبك
متناسب با طرح همراه با پوشش ضد 

حمل و / زنگ بر روي كليه سطوح فلزي
 نصب كالفهاي احتمالي جهت دربها و

  هاي تأسيسات مكانيكي دريچه
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  توضیحات  قیمت کل  قیمت واحد  متراژ  شرح  ردیف
درب چوبي نيمه   ۷

  آكوستيك 
حمل و نصب كالف چوبي از چوب : شامل  ريال......  ريال......  مترمربع...

حمل و نصب صفحات ) روسي(نراد 
MDF  ميليمتري و  ۶يا  ۳با ضخامتهاي

حمل و / روكشهاي مصنوعي طرح چوب
 مختلف ازنصب زهوار در سايز و فرمها 

  آميزي  با رنگ) روسي(چوب نراد 
تأسيسات برقي   ۸

  جهت روشنايي
با اعمال  ۸۶مطابق فهرست بهاء سال   ريال......  ريال......  ست يك...

  % ۱۵ضرائب و پلوس 
حمل و / حمل و نصب كابل و سيم: شامل

حمل / نصب چراغ سيلندري و فلورسنت
حمل و نصب تابلو / و نصب اعالم حريق

 CIE40 (1978)  مالك استاندارد برق(برق 
Calculation for Interior lightingh 

(Basic method) ) كليه متريال و اقالم
مصرفي از نوع مرغوب و ممتاز بوده كه بايد 

  )به تأييد كارفرما برسد
قيمت فوق برآورد اوليه بوده و مالك (

هاي برق و تنظيم  برآورد دقيق، تهيه نقشه
  .)فهرست بهاء است

اجرت نصب و   ۹
اندازي سيستم  راه

  صوت و تصوير

  ۱مطابق ليست پيوست  ريال......  ريال......  ست يك...

اجرت نصب   ۱۰
  سيستم مبلمان

  ۲مطابق ليست پيوست  ريال......  ريال......  ست يك...

  ۳مطابق ليست پيوست  ريال......  ريال......  ست يك...اجرت نصب   ۱۱
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سيستم تأسيسات 
  مكانيكي

  :ريال                 :       جمع كل
  :اندازي و گارانتي يكساله سيستم صوتي و تصويري  اجرت نصب و راه :۱پيوست

  

  قیمت کل  قیمت واحد  تعداد  شرح کاال  ردیف

سالن آمفي اندازي سيستم صوت  اجرت نصب و راه  ۱
      ست يك  كشي گذاري و كابل لوله -تئاتر

سيستم ويدئو پروجكشن و اندازي  اجرت نصب و راه  ۲
      ست يك  گذاري و كابل كشي پرده اكران با لوله

 -اندازي سيستم مدار بسته ديجيتال اجرت نصب و راه  ۳
 CCDگذاري و كابل كشي  لوله

      ست يك

اندازي سيستم نورپردازي تخصصي  اجرت نصب و راه  ۴
      ست يك  گذاري و كابل كشي لوله -صحنه

اندازي سيستم پرده بغل رو موتورايز  راهاجرت نصب و   ۵
      ست يك  گذاري و كابل كشي و دوخت لوله -مخمل

  :ريال:                           جمع كل
  

  ليست برآورد حمل و نصب اقالم مبلمان پروژه سالن همايش مجتمع :۲پيوست 
  

  توضیحات  قیمت کل  قیمت واحد  متراژ  شرح  ردیف
  نصب صندلي خارجي  ريال ......  ريال ......  عدد....  صندلي آمفي تاتر  ۱

پوشش كف سالن و پرژكسيون   ۲
نصب موكت پرزدار   ريال ......  ريال ......  مترمربع  و سن

  مرغوب
  :ريال:                          جمع كل
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  ........ كشي سالن همايش مجتمع ليست برآورد حمل و نصب اقالم تأسيسات كانال:  ۳پيوست
  

  توضیحات  قیمت کل  قیمت واحد  تعداد  شرح کاال  ردیف

كانال رفت و برگشت   ۱
  ريال ......  ريال......   متر مربع....  داخل سالن

ساخت و نصب كانال از جنس 
 ۶۰/۰- ۱ورق گالوانيزه به ضخامت

ميليمتر با اتصاالت فلنجي، پيچ و 
مهره، نخ نسوز به همراه نگهدارندة 

  با ميلگرد نبشي اي پيچ و مهره

  ريال ......  ريال ......  مترمربع....  پوشش عايق  ۲
اينچ با روكش  ۱نصب پشم شيشه

كاغذي، متقال، مل، ماستيك و 
  رنگ

  ريال ......  ريال ......  مربع اينچ....  دمپر بين كانال و دريچه  ۳
ساخت و نصب دريچه از جنس 
آلومينيوم و دمپر از جنس ورق 

  ميليمتري ۱گالوانيزه 
  :ريال:                      جمع كل
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