
 

 

  گ آمیزي درب هاي داخلینقرارداد ساخت ونصب ور
  

که از پس ......................... وتلفن.................... به نشانی................. این قرارداد مابین آقاي 
صادره ................... متولد............. فرزند................... کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقاي

که از این پس ............... وشماره تلفن............ به نشانی............... به شماره شناسنامه................... از
  .کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد می گردد

  
  موضوع قرارداد -1هدما

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت، حمل، نصب ورنگ آمیزي درب هاي داخلی 
وپروانه ساختمانی ................ داراي پالك ثبتی.................. به نشانی. ........طبقه.............. ساختمان
  ...............به مالکیت آقاي........ شماره

  
  مشخصات فنی -2ماده
  میلی متر 2/3به ضخامت  HDFرویه درب  - 2-1      
  وزبانه شده) کام( کالف درب از چوب روسی به صورت فاق - 2-2      
  )یونولیت یا شبکه هانیکوم( نحوه شبکه گذاري - 2-3      
  سانتی متر 5/4ضخامت درب ها - 2-4      
  رنگ............ نوع رنگ درب ها پلی استر - 2-5      
  X2    ×Y2ودرب هاي سرویس ها  × X1   Y1ابعاد درب هاي اتاق  -2-6      

  .طرح رویه دربها براساس طرح انتخابی کارفرما از کاتالوگ هاي پیوست می باشد -2-7     
  

  مدت قرارداد -3ماده
  .ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد................... مدت اجراي این قرارداد به مدت     

  
  مبلغ قرارداد -4ماده
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ریـال تعیـین   ....... ریال و مبلغ کل......... مبلغ موضوع ماده یک بر اساس هر لنگه درب معادل    
  .قابل افزایش یا کاهش می باشد% 25می گردد، که 

به قیمت مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش  :2تبصره
  .نرخی تعلق نخواهد گرفت

ه اضافه بها مانند سختی کار وسایر صعوبت هاي دیگر که اجراي کاررا مشکل هیچگون :3تبصره
  .تر می کند، قابل پرداخت نیست

قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی  :4تبصره
  .قابل اعمال می باشد که کارهاي انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد

نکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسـه آن بـا قیمـت هـاي     پیما : 5تبصره
  .روز وجوه دیگري را مطالبه نماید

  
  نحوه پرداخت -5ماده
ریال همزمان با امضاء ...... مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت معادل% 30 -1- 5     

  .قرارداد در قبال اخذ یک فقره چک به همان مبلغ به پیمانکار پرداخت می شود
ریال در زمانی که دربها آماده براي حمل به کارگاه باشد ...... مبلغ قرارداد معادل% 30 -2- 5    

  .نکار پرداخت می شوددر وجه پیما
  .ریال پس از نقاشی ونصب نهایی دربها به طور کامل...... مبلغ قرارداد معادل% 30 -5-3    
  .الباقی یک ماه پس از نقاشی و نصب نهایی دربها -5-4    

  .مالیات کسر خواهد شد% 5بیمه و% 5از این قرارداد :6تبصره
  

  تعهدات پیمانکار -6ماده
ر موظف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگـاه و شـروع   پیمانکا -6-1      

  .عملیات اجرایی اقدام نماید
پیمانکار موظف است کارهاي موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد وحق واگذاري  - 6-2      

  .تمام ویا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگري ندارد
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و ................. محل ساخت درب هاي موضوع قرارداد در کارخانه پیمانکار به نشانی - 6-3     
  .می باشد.................. تلفن
حمل کلیه درب ها ازکارخانه به کارگاه واز انبار کارگاه به طبقات ومحل هاي نصب،  - 6-4     

  .به عهده پیمانکار است
نصب قفل، لوال ودستگیره درب ها می باشد واز این بابت هیچ پیمانکار موظف به  - 6-5     

  .قیمت اضافی دریافت نمی کند
  .دپوي صحیح دربها به عهده پیمانکار می باشد -6-6     
کلیه چوب هاي روسی بکار رفته در دربها بایستی کامالً مرغوب، خشک وعاري از  - 6-7     

  .هرگونه شیره نباتی، ترك وگره هاي پوسیده وسایر معایب دیگر باشد
پیمانکار موظف است از تک تک چهارچوب هاي پروژه اندازه برداري نموده و هرگونه  - 6-8     

  .پیمانکار استاشتباه دراندازه گیري به عهده 
در صورتی که در هنگام اندازه برداري، کف سازي محل نصب به اتمام نرسیده باشد  - 6-9     

  .پیمانکار موظف است اندازه ها را رسماً از کارفرما درخواست نماید
  .میلی متر با چهارچوب فاصله داشته باشد 5/1دربها بایستی از هرطرف -6-10     
  .ظف است لوال هاي مناسب را به کارفرما پیشنهاد نمایدپیمانکار مو -6-11     
را درمحل نصب قفل ودستگیره بیشتر از ) بائو( پیمانکار بایستی عرض قاب چوبی -6-12     

  .سایر قسمت ها در نظر بگیرد
  .پیمانکار موظف است نصب را بر اساس مراحل زیر به اجرا در آورد -6-13     

  .اي خام ارسالی از کارخانه در محل مربوطه تنظیم و رگالژ می شوددرب ه: مرحله اول         
درب هاي باز شده وتوسط پیمانکار در کارگاه نقاشی شده وبـا نـایلون بسـته    : مرحله دوم         

  .)هزینه نایلون به عهده پیمانکار است( بندي می شود
شـده وقفـل ودسـتگیره     درهاي نقاشی شده در محل مربوطـه نصـب نهـایی   : مرحله سوم         

  .برروي آن بسته می شود
پیمانکار موظف است کلیه مصالح، وسایل و ابزار کار جهت اجراي قرارداد از جمله  -6-14     

کمپرسور یا پیستوله، مغار، رنده، تراز، شاقول، درل، دستکش مناسب، عینک، ماسک 
مزبور نیز به عهده  را تهیه نموده ومسئولیت حفظ و نگهداري وتعمیرات وسایل... و

  .خود است

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


 

 

پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کامالً تمیز نموده وبا نظارت کارفرما و  - 15- 6    
  .مهندس ناظر اقدام به حمل زباله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید

پیمانکار تأیید نماید که محل کارگاه ومحل اجراي پروژه مورد قرارداد را کامالً رویت  -6-16     
  .نموده است

لوالها باید در فاصله مناسب از باال . انتخاب لوال باید با توجه به وزن در صورت گیرد -6-17     
د وبا جاسازي براي نصب لوال باید در لبه در تورفتگی ایجاد شو. وپایین نصب شوند

نصب لوال باید به . لوال از ایجاد فاصله بین باز شو وچارچوب جلوگیري به عمل آید
  .کمک پیچهاي مخصوص چوب صورت گیرد

پیمانکار باید رنگ تازه را از گردو خاك محافظت نموده وسطح رنگ آمیزي را تا  - 18- 6    
  .زمان تحویل موقت حفاظت نماید

اي کاروقبل از تحویل موقت قسمت هایی از آن به هر علت صدمه اگر در حین اجر - 19- 6    
  .دیده باشد، نسبت به تجدید رنگ آمیزي آن قسمت ها اقدام نماید

شرایط نامناسب جوي، ) درجه سلیسیوس 5پایین تر از ( رنگ آمیزي در هواي سرد - 20- 6    
قبول نمی  قابل) طبق کاتالوگ کارخانه سازنده( بارندگی ویا رطوبت بیش از حد

  .باشد
  .هنگام شروع هر قشر رنگ آمیزي، قشر قبلی باید خشک وتمیز باشد -6-21    
پیمانکار بایستی در موقع رنگ آمیزي ویا آماده نمودن رنگ در محیط بسته  - 22- 6    

  .ازکشیدن سیگارویا آتش زدن زباله جداً خودداري نماید
ر، تمام فرچه وپارچه هاي آلوده به رنگ وتینـر را  پیمانکار بایستی در پایان ساعات کا -6-23    

  .جمع آوري نماید
  .پیمانکار بایستی تینرها را در ظرفهاي مطمئنی نگهداري نماید -6-24    
پیمانکار نبایستی با دست هاي آلوده به رنگ وتینـر، مبـادرت بـه غـذا خـوردن و یـا        -6-25    

  .سیگار کشیدن نماید
ی پس از پایان رنگ آمیزي تمامی قسمت هاي مجاور محل نقاشی پیمانکار بایست -26- 6    

اعم از کف ها، لوازم بهداشتی، شیشه ها وسایر قسمت هایی که به رنگ آلوده شده 
  .است را با محلول مناسب کامالً پاك نماید
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پیمانکار موظف است برنامه کاري خود را به نحوي تنظیم نماید که به پیشرفت کار  - 27- 6    
  .گروهاي اجرایی لطمه نزند سایر

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع قرارداد را بر اساس مشخصـات   -6-28   
و نقشه ها ودستورات کتبی کارفرما ودستگاه نظارت به عهـده دارد و نظـارتی کـه از    
طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجراي کارها می شود بـه هـیچ وجـه از میـزان ایـن      

  .ئولیت نمی کاهدمس
کپسول هاي آتش نشانی براي مهارنمودن آتش، باید در محـل موجـود ودر دسـترس     -6-29   

  .باشند
  .باید از استنشاق گازهاي موجود در حالل هاي رنگ خودداري کرد -6-30  
پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار وبه طور کلی رعایت موارد  -6-31   

چنانچه در اثر عدم . قررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشدم 12مبحث 
رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار ویا قصور کارکنان وي، خود یا افراد پیمانکار 
ویا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی وجزایی به عهده 

وسایل . ر این رابطه نخواهند داشتپیمانکار می باشد وکارفرما هیچگونه مسئولیتی د
ایمنی و حفاظتی شامل کف ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک 

  . می باشد... وعینک و
تهیه وپرداخت هزینه هاي بیمه، ایاب و ذهـاب، مسـکن و غـذاي افـراد پیمانکـار، بـه        -6-32   

  .عهده وي می باشد
حیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت پیمانکار موظف است افراد داراي صال -6-33   

کارفرما و مهندس ناظر حق خواهند داشت طی نامه اي به پیمانکار اعالم و پیمانکار 
  .نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صالحیت اقدام نماید

در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه  -6-34   
ر داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به د

جبران آن به هزینه خود بوده ودر صورت استنکاف، کارفرما مخیر خواهد بود راساً 
خسارت وارده را مرتفع وهزینه آن را به هر طریقی که صالح بداند از پیمانکار وصول 

  .نماید
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نه فساد، فحشا، کالهبرداري، درگیري ومشـابه آن توسـط افـراد    مسئولیت کشف هرگو -6-35   
  .پیمانکار در طول مدت اجراي پروژه به عهده پیمانکار می باشد

به کارگران خود به عهـده پیمانکـار مـی    ... پرداخت هایی مانند عیدي، انعام، پاداش و -6-36   
  .باشد

را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاري کارگاه  -6-37  
در صورت نیاز به . تا سروصداي اجراي عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد

  .اضافه کاري با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود
کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختالف پیمانکار و کارکنان اودخالتی  -6-38   

ر گونه عوارض ناشی از درخواست هاي حقوق و موضوعات نداشته و مسئولیت ه
  .رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است

پیمانکار موظف است کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت  -6-39  
نموده وتأکید می گردد حق بکارگیري اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهاي افغانی را 

  .ندارد
پیمانکار بایستی پس از اجـراي کامـل سـاختمان نسـبت بـه تحویـل آن بـه نماینـده          -6-40   

  .مایدکارفرما اقدام ن
اشکاالت فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصالح گردد  - 41- 6    

  .متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید
مسئولیت آسیب دیدگی دربها در هنگام بارگیري و تخلیه وحمل به طبقات به عهـده   -6-42    

  .پیمانکار است
. نصب قفل، دستگیره، لوال وسایر یراق آالت، باید با نهایت دقت وظرافت صورت گیرد - 43- 6    

اصوالً نصب یراق آالت با پیچ انجام می گردد، پیچها باید به دقت پیچانده شوند واز 
لوالي درهاي بیرونی بنا، باید چنان نصب گردند . کوبیدن آنها جداً خودداري گردد

لوال از خارج ساختمان در حالی که در بسته است، وجود  که امکان جدا کردن
نداشته باشد، باید بین اندازه تمام قطعات یراق آالت بار وارد به آنها و کاري که باید 

  .انجام دهند، تناسب وجود داشته باشد
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  تعهدات کارفرما -7ماده
آب وبرق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجراي عملیات در محل کارگاه وهر طبقه به  -7-1       

  .طور مجزا با کارفرما    می باشد
کارفرما متعهد است کلیه یراق آالت از قبیل قفل، لوال ودستگیره و پیچ هاي  -7-2       

  .متعلقه را خریداري ودر اختیار پیمانکار بگذارد
  .رفرما موظف است نسبت به نحوه پرداخت در موعد مقرر اقدام نمایدکا - 7-3      
کارفرما محل مناسبی را جهت تخلیه کاال فراهم آورده ودر حضور نماینده پیمانکار  - 7-4      

حفظ و نگهداري درب هاي تحویلی در . در هر مرحله دربها را تحویل خواهد گرفت
ناسب براي انبار بایستی کامالً خشک محل م( انبار مناسب به عهده کارفرما است

  )باشد
کارفرما باالبر پروژه را در موقع جابجایی دربها به طبقات در اختیار عوامل پیمانکار  -5- 7     

  .خواهد گذاشت
کارفرما متعهد است قبل از ابالغ کتبی جهت نصب عملیات موضوع قرارداد، شرایط  - 6- 7     

  .ا واتمام کلیه گچ کاري را فراهم آورده باشدالزم از قبیل اتمام کف سازي فضاه
کارفرما از بابت مواردي که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچگونه  -7- 7     

  .وجهی را ندارد
  .کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوري براي کارگران مهیا نماید -8- 7     
  .بهداشتی مناسب وکافی براي کارگران احداث نماید کارفرما بایستی سرویس -9- 7     
  .کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید -10- 7     

پیمانکار می تواند در حـد بیمـه مسـئولیت کارگـاه در صـورت حادثـه از محـل بیمـه         : 1تبصره
  .استفاده نماید

  
  :واهد بودتغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خ -8ماده
  با توافق طرفین -8-1      
  .در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه هاي تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید -8-2      
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در صورتی که قوانین ومقررات جدیدي از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که  - 8-3      
  .در مدت اجراي قرارداد موثر باشد

  
  )حوادث قهري وغیر مترقبه(فورس ماژور  -9ماده

... سیل و، چنانچه بهر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ، زلزله  -9-1  
انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد ، با توافق کتبی طرفین می توان به 

کر است در صورت فسخ قابل ذ.  مدت قرارداد اضافه و یا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود
قرارداد کلیه کارهایی که تا تاریخ فسخ  قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به 

  .فروشنده پرداخت خواهد شد
هرگاه به علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هر یک از طرفین قرارداد  -2- 9

طبق قرارداد انجام دهندعدم انجام تعهدات  است، خریدار و فروشنده نتواند تعهدات خود را
نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد 

  .داشت
در صورت بروز هر گونه اختالف ناشی از تفسیر مواد ویا شرایط نحوه اجرا و انجام   - 9-3 

رت عدم حصول نتیجه ، نظر داور مرضی قرارداد مراتب ابتدا از طریق توافق فی ما بین و در صو
  .الطرفین و در نهایت راي مراجع قضائی نافذ خواهد بود

در صورت فسخ قرارداد ازطرف خریدارپس ازامضا وقبل و یا پس از ارسال مصالح   -9-4   
خریدار موظف به جبران کلیه ضرر وزیان فروشنده شامل هزینه هاي طراحی وبرداشت 

  .می باشد وبرشهاي مصالح پروژه
  

  فسخ -10ماده
در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندي تأخیر داشته باشد  -10-1     

  .کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید
عدم حسن اجرا یا عدم اجراي کامل یا قسمتی از هریک از مراحل این قرارداد حق  -10-2     

  .تفسخ را براي کارفرما خواهد داش
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  جریمه -11ماده
در صورت تأخیر در اجراي عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم         

. ریال جریمه خواهد شد....... نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیر مجازمعادل
  .تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است

امضاء و ........... تبصره در سه نسخه تهیه وتنظیم، ودر تاریخ 5ماده و 12این قرارداد در         
  .مبادله گردیده وهر سه نسخه حکم واحد را دارد

  
  

  پیمانکار                                                      کارفرما
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