
 

 

  
  پانل 3Dقرارداد 

  
  

به نمایندگی آقاي  ...............بین شرکت  فیما.........................   رداد در تاریخ این قرا     
د در این قرارداد فروشنده نامیده میشوداز بعمنکه ......................... نشانی به  ..................................

که منبعد دراین قرارداد ..............نشانیبه ....................به نمایندگی آقاي................ یکطرف و شرکت
  .طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشد خریدار نامیده خواهد شد از

   
  ادموضوع قرارد -1ماده 

  
پانل 3D موضوع قرارداد عبارت است از فروش ، حمل و نصب دیوار سه بعدي    
مطابق با مشخصات فنی ارائه شده    .........................................نشانی  به ..................................پروژه

  . شددر نقشه ارسالی از طرف خریدار و جزء اسناد مدارك قرارداد می با
  

مقادیر برآورد شده مندرج درپیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات   :1تبصره 
تحویل پروژه متره دقیق انجام وپس از تایید نماینده خریدار و فروشنده صورتحساب قطعی 

  .فروش مالك محاسبه خواهد بود
  

دهد، بدیهی است مقادیر درصد مقادیر مورد قرارداد را افزایش 25خریدار می تواند :2تبصره 
افزایش یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبناي قیمت توافق شده مندرج در بر آوردهزینه 

  .محاسبه و بر کل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد  ........مورخ.......شماره 
  

  اسناد ومدارك قرارداد  -2ماده 
  

  .قرارداد حاضر  -2-1    
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  .که توسط کارفرما ابالغ می شودکلیه دستورکارهایی  -2- 2    
  
  .نقشه و مشخصات فنی -2-3   
   

  ................مورخ............ بهاء شماره استعالم -2-4   
  
  .پیش فاکتور – 2-5   
  
   

  
  نرخنامه -3ماده 

  
  ریال.........................مربع  از قرار هر متر 3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش    4Trپانل   -
   
  ریال..........................از قرار هر متر مربع  3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش    6Trپانل   -
  
  ریال...........................مربعاز قرار هر متر  3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش    10Trپانل -
  
  ریال.........................مربع از قرار هر متر  3با مفتول سانتی متر  8×8با شبکه مش   15Trپانل  -
  
ازقـرار   3سـانتی متربـامفتول   8×8بـا شـبکه مـش    ) سـانتی متـر  100×300ابعاد (مش تقویت  -

  ریال .............هربرگ
  
  ریال......................................................هر عدد 3سانتی متربا مفتول  8×8مش گونیا با شبکه مش  -

                   
  ریال...................................رعدده3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش  U  10یا  U 6  مش -
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ــل  - ــا شــبکه مــش    10Trپان ــاربر ب ــول   8×8ب ــا مفت ــر ب ــانتی مت ــر  از  5/3س ــر مت ــرار ه ق

  ریال...............مربع
       

هـر متـر مربـع    از قـرار   5/3سـانتی متـر بـا مفتـول      8×8بـاربر  بـا شـبکه مـش       15Tr پانل -
  ریال.....................

  
ازقرارهـر  5/3انتی متربـامفتول سـ  8×8باشـبکه مـش   ) سانتی متر100×300ابعاد (مش تقویت  -

  ریال..........برگ
         

  ریال.................................................هرعدد5/3سانتی متر با مفتول  8×8مش گونیا با شبکه مش  -
  
  ریال............................هرعدد5/3سانتی متر با مفتول  8×8شبکه مش   با U  10یا  U 6  مش -
  
  ریال....از قرار هر متر مربع ) زهگالوانی(  3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش    4Trپانل   -
  
  ریال... ار هر متر مربعاز قر)  گالوانیزه( 3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش    6Trانل  پ  -
  ریال.....قرار هر متر مربع از ) گالوانیزه( 3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش    10Trپانل -
  
  ریال.....مربع ز قرار هر مترا)  گالوانیزه( 3سانتی متر با مفتول  8×8با شبکه مش   15Trپانل  -
  
) گـالوانیزه (3متربـا مفتـول  سانتی  8×8شبکه مش   با) سانتیمتر100×300ابعاد ( مش تقویت -

  ریال......هربرگ 
  
  ریال................................هرعدد) گالوانیزه( 3سانتی متر با مفتول  8×8مش گونیا با شبکه مش   -
  
  ریال.............هرعدد) لوانیزهگا(  3متر با مفتول  سانتی 8×8با شبکه مش U  10یا U 6  مش  -
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  مدت قرارداد  -4ماده

  
روزکاري تعیین گردید و ..................مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط     

کلیه تجهیزات ) باستثناي ایام تعطیالت رسمی( روز .........فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت 
  .قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نمایدموضوع 

روز ...........پانل و امکان بهره برداري از مجموع تجهیزات تحویل شده  3Dآخرین مهلت تحویل 
 وگرنه بازاء ،در تاریخ عقدقرارداد پرداخت گردد 1-6پیش پرداخت بنددر صورتی که . می باشد

  .داضافه می شودهر روز تاخیریک روز به مدت قراردا
                                                                                                  

  مبلغ قرارداد   - 5ماده 
  

ریال می باشد که پس از کسر .........بهاي کل قرارداد براساس پیش فاکتور پیوست در حدود     
  .قابل افزایش یا کاهش می باشد%  25 باشد ومبلغ قراردادتادرصد مالیات قابل پرداخت می  5
  

  نحوه پراخت  - 6ماده 
ریـال بعنـوان پـیش پرداخـت در هنگـام عقـد       .......درصد مبلغ قرارداد معادل شصت  -6-1      

معادل مبلغ ........عهده بانک ......قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره 
پرداخت بعنوان تضمین پیش پرداخت به خریـدار ارائـه مـی گـردد کـه در تـاریخ خاتمـه        پیش 

  .قرارداد عینا به فروشنده مسترد می شود
   

ریال پس از حمل کامل تجهیزات به ...............درصد از مبلغ قرارداد معادل  بیست - 6-2     
  .محل خریدار دریافت می گردد

  
ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد ..............قرارداد معادل درصد ازمبلغ  بیست - 3- 6    

تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد، دریافت می  طی صورتجلسه
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ریال .............درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ 10گردد و فروشنده معادل
روز از زمان تحویل و امضاء  30رائه داده که پس از مدت جهت حسن انجام کار به خریدار ا

  .صورتجلسه اتمام پروژه و رضایت خریدارعینا به فروشنده مسترد می گردد
  

  تعهدات فروشنده  - 7ماده 
   

فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل  -1- 7     
  .نماید شرکت تحویل اخذ رسید به نماینده

  
وکیفیت  فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح -2- 7     

قرارداد و استانداردهاي قابل قبول به خریدار  3نرخنامه مندرج در ماده  نمونه ارائه شده ومطابق
  .تحویل نماید

  
  

این  10ضوع ماده فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور مو -  3- 7     
ریال از مبلغ قرارداد را بعنوان خسارت تاخیر ..............ازاي هر روز تاخیر معادل  قرارداد نباشد به

  .انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید
  

فروشنده اعالم می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار، در مورد نحوه اجراي  - 4- 7     
شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطالعاتی که الزم  محل و کار و خصوصیات

داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول 
  .تعهدات در آن نموده است

  
فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده وبه هنگام اجراي کار  -5- 7     

با اشکال ویا ایرادي برخورد نماید در اسرع وقت کتبا به اطالع خریدار رسانده وپیگیر  چنانچه
  .رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجراي صحیح موضوع قرارداد خواهد بود
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فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و  - 6- 7     

  .قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رسانداستانداردهاي قابل 
  

اجراي کار تماما به تامین کلیه نیروي انسانی مورد نیاز، ابزارآالت و مواد اولیه براي  -7- 7    
می باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال نیروهاي اعزامی فروشنده به عهده فروشنده 

  .مقابل سازمانهاي ذیربط ندارد
  

کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیري و بسته بندي از محل کارخانه تا محل پروژه  - 8- 7    
بعهده فروشنده خواهدبود و خریدار هیچگونه هزینه دیگري بجز مبالغ مندرج در ماده شش این 

  .قرارداد را تقبل نخواهد کرد
  

نل درصورتیکه عملیات اجرایی در خارج از شهر تهران باشد محل اقامت پرس :3تبصره
  فروشنده به عهده 
  خریدارمی باشد

  
  تعهدات خریدار - 8ماده 

قـرارداد پرداخـت    6خریدار متعهد است کلیه پرداختها را در راس موعد مقرر در ماده  -8-1     
ین صورت فروشنده می تواند از اجراي مرحلـه بعـدي تـا دریافـت وجـه معوقـه       او در غیر. نماید

ریـال جریمـه تعلـق و بـه مبلـغ      ........ ازاي هر روز تـاخیر مبلـغ   مرحله قبل خودداري نماید وبه 
  .قرارداد اضافه و معادل زمان تاخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد

  
خریدار مکلف است محل اجـراي سـفارش سـاخت را جهـت انجـام عملیـات موضـوع         -8-2    

یا موانع احتمالی نسبت به رفع  روشنده  نماید و در صورت وجود نواقصفقرارداد آماده و تحویل 
  .نواقص ومواقع اقدام نماید
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روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفـی کتبـی    2خریدار متعهد می گردد طی مدت   -8-3    
نماینده تام االختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیري مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویـل  

  .آن اقدام نماید
  
دار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی و تحویل اقالم پس از اعـالم فروشـنده   خری - 8-4   

  .اقدام نماید
  
طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمـالی و بـر    -8-5   

حسب یک برنامه زمان بندي خریدار متعهد می گردد طبق ایـن برنامـه زمـان بنـدي ، نـواقص      
  .محل پروژه را برطرف نمایدموجود در 

  
مسئولیت حفظ و نگهداري مصالح، قطعات و تجهیزات تحویلی بـه عهـده خریـدار مـی      -8-6   
بدیهی است هر گونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشـنده سـاقط مـی    . باشد
  .باشد

  
ث تاخیر اجراي کار شود و چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد واین امر باع -8-7   

یا اینکه فروشنده درحین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجراي 
ایام  رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تاخیر در اجراي کار گردد، و سفارش ساخت باشد

. روز باشد 5ر نباید بیش از مزبووقفه و یا تاخیر به مدت قرارداد اضافه شده درهر حال ایام 
مانع در محل اجراي پروژه با ذکر دلیل موجه واعالم کتبی  تشخیص آماده نبودن محل یا وجود
  .از طرف فروشنده به خریدار می باشد

  
لذا . ثبت سفارش می نماید ه هاي تایید شده خریدار اقدام بهفروشنده باتوجه به نقش - 8-8 

شروع برشکاري واجرا موجب تاخیر در تحویل و خسارت مالی می  هر گونه تغییر پس از تایید و
  .باشد که به عهده خریدار می باشد
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  گارانتی و خدمات پس از فروش - 9ماده 

تجهیزات ومحصوالت تحویل شده به مـدت یـک سـال تحـت گـارانتی فروشـنده مـی         -9-1    
  .باشدگارانتی فوق مشمول خسارتهاي وارده توسط خریدار نمی .باشد

خدمات پس از فروش حویل شده پروژه به مدت سه سال ازمحصوالت تتجهیزات و - 9-2   
  .دنبهره مند می باش   فروشنده 

  
  )حوادث قهري و غیرمترقبه ( فورس ماژور   -10ماده 

   
... سیل و، چنانچه بهر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ، زلزله  1- 10  

خش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد ، با توافق کتبی طرفین می توان به انجام ب
قابل ذکر است در صورت فسخ .  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 
  .واهد شدفروشنده پرداخت خ

  
هرگاه به علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هر یک از طرفین  :4تبصره

  قرارداد است، 
خریدار و فروشنده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهندعدم انجام تعهدات نقض 

  .نخواهد داشتقرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی 
  
در صورت بروز هر گونه اختالف ناشی از تفسیر مواد ویا شرایط نحوه اجرا و انجام   -2- 10   

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

  
قرارداد ازطرف خریدارپس ازامضا وقبل و یا پس از ارسال مصالح  در صورت فسخ -3- 10   

  خریدار موظف 
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وبرداشت وبرشهاي مصالح پروژه  به جبران کلیه ضرر وزیان فروشنده شامل هزینه هاي طراحی
  .باشدمی
  

  نسخ معتبر –11ماده 
  

امضاء ..............این قرارداد در یازده ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم و در تاریخ 
  و مبادله 

  .گردید وهر سه نسخه حکم واحد را دارد
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