
 

 

  قرارداد درا  وال
تلفن  ................به نشاني  .............به نمايندگي  ..............مابين شركت  ...........اين قرارداد در تاريخ 

 به نمايندگي ................شود از يكطرف و شركت  كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي ................

شود از طرف ديگر منعقد  كه خريدار ناميده مي ..................تلفن  ..................و به نشاني  ................
  . باشند و طرفين متعهد به رعايت مفاد آن مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
70كناف با سازه  111Wعبارتست از تأمين مصالح، ساخت، نصب ديوار جداكننده  70C U−  و

از هر سمت با عايق پشم سنگ و تمام وسايل نصب و نوار مربوط   RGيك اليه پانل گچي
  .ها، مشخصات فني ارائه شده از طرف فروشنده مطابق نقشه

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  برنامه زمانبندي ارائه شده توسط پيمانكار -۲-۲
  نقشه و مشخصات فني -۲-۳
  . شود را به پيمانكار ابالغ ميدستور كارهايي كه در حين اج -۳-۴

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
باشد كه هيچگونه تعديلي  ريال مي ................مبلغ كلي قرارداد براساس پيشنهاد قيمت فروشنده 
  :به اين مبلغ تعلق نخواهد گرفت مطابق نرخنامه ذيل

  .ريال   ...............................................  مترمربعي RG15-1200-3000mmدار گچي  صفحات روكش
  .ريال   ..........................................................................................  هر متر طول C70سازه گالوانيزه استاد 
  .ريال   ............................................................................................  هر متر طول  U70سازه گالوانيزه رانر 

  .ريال   .......................  ميليمتر هر متر مربع ۵۰عايق پشم سنگ با روكش كاغذ كرافت به ضخامت 
  .ريال   .................................................................................................   هر عدد K6/35پيچ و رول پالك 
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 .ريال   ..........................................................................................  هرعدد DX450ميخ و چاشني هيلتي 

  .ريال   .....................................................................................................................  هر عدد 8*4ميخ پرچ
  .ريال   .......................................................................................  كناف ايران هر عدد 2.5پيچ مخصوص 

  .ريال   ..................................................................................................  بتونه مخصوص درزگيري كيلوئي
  .ريال   ................................................................................  نوار و درزگير فايبرگالس مش هر متر طول

  .ريال   ......................................................................................................................  نوار عايق هر متر طول
  .ريال   ............................................................................................................  چارچوب فرانسوي هر عدد

  .ريال   ..............................................................................................................................  لوال درب هر عدد
  .ريال   .............................................................................................................  هر عدد K6/45 رول بولت

هاي بازديد، روشنايي، درب و پنجره در موقع متراژ از كل  سطوح بازشو از قبيل دريچه : ۱تبصره 
شده در قسمت عمود پيشاني از زير  مبناي محاسبه كار انجام. گردد سطح نصب شده كسر نمي

  . باشد سقف اصلي مي
هاي ارائه شده جهت سطوح ساده و بدون شكستگي ارائه گرديده است و در  قيمت : ۲تبصره 

  . گردد صورت ارائه پالن و متراژ دقيق قيمت نهايي پروژه اعالم مي

  مدت قرارداد -۴ماده 
روز كاري تعيين گرديد و فروشنده  ...................مدت قرارداد از تاريخ امضا و دريافت اولين قسط 

موضوع  كليه تجهيزات) باستثناي ايام تعطيالت رسمي(روز  ....................گردد ظرف مدت  متعهد مي
  . قرارداد را به محل تعيين شده از طرف خريدار حمل نمايد

  پرداخت ةنحو -۵ماده 
ريال بعنوان پيش پرداخت در هنگام عقد  .........................درصد از مبلغ قرارداد معادل  ۶۰ -۵-۱

عهده بانك  ........................قرارداد از خريدار دريافت و در قبال آن يك فقره چك به شماره 
گردد كه  معادل مبلغ پيش پرداخت بعنوان تضمين پيش پرداخت به خريدار ارائه مي ....................
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  . شود فروشنده مسترد ميدر تاريخ خاتمه قرارداد عيناً به 
ريال پس از حمل كامل تجهيزات به محل خريدار  .................درصد از مبلغ قرارداد معادل  ۲۰ - ۲- ۵

  . گردد دريافت مي
ريال پس از تحويل كامل موضوع قرارداد  .......................درصد از مبلغ قرارداد معادل  ۲۰ -۵-۳

طي صورتجلسه تنظيمي كه به امضاء نمايندگان فروشنده و خريدار رسيده باشد، دريافت 
 ...............درصد مبلغ كل قرارداد طي يك فقره چك به مبلغ  ۱۰گردد و فروشنده معادل  مي

روز از زمان تحويل  ۳۰ريال جهت حسن انجام كار به خريدار ارائه داده كه پس از مدت 
  . گردد ه اتمام پروژه و رضايت خريدار عيناً به فروشنده مسترد ميو امضاء صورتجلس

  تعهدات فروشنده -۶ماده 
فروشنده متعهد است تجهيزات مورد سفارش خريدار را در محل شركت و در مقابل اخذ  - ۱- ۶

  . رسيد به نماينده شركت تحويل نمايد
ا طرح و كيفيت نمونه ارائه فروشنده متعهد است كليه تجهيزات مورد سفارش را مطابق ب -۶-۲

  . شده و مطابق با نقشه و مشخصات فني و استانداردهاي قابل قبول به خريدار تحويل نمايد
گردد در صورتي كه مشمول فورس ماژور موضوع ماده نه اين قرارداد  فروشنده متعهد مي  - ۳- ۶

ريال از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت  ........................ نباشد به ازاي هر روز تأخير معادل
  . تأخير انجام تعهد به خريدارپرداخت نمايد

هاي و محل كار در مورد نحوه اجراي كار و  دارد كه با بازديد از نقشه فروشنده اعالم مي -۶-۴
خصوصيات محل و شرايط اقليمي شركت خريدار و همچنين كليه اطالعاتي كه الزم 

ل حاصل نموده و با بصيرت كامل اقدام به امضاء اين قرارداد و داشته است آگاهي كام
  . قبول تعهدات در آن نموده است

ها را رؤيت نموده و به هنگام اجراي كار چنانچه  گردد با دقت كليه نقشه فروشنده متعهد مي  - ۵ - ۶
پيگير رفع با اشكال و يا ايرادي برخورد نمايد در اسرع وقت كتباً به اطالع خريدار رسانده و 

  .اشكال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجراي صحيح موضوع قرارداد خواهد بود
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ها و استانداردهاي  گردد كه مورد اجراء را به نحو احسن و مطابق نقشه فروشنده متعهد مي  - ۶- ۶
  . قابل قبول در مدت زمان تعيين شده به اتمام رساند

تأمين كليه نيروي انساني موردنياز، ابزارآالت و مواد اوليه براي اجراي كار تماماً به عهده  -۶-۷
باشد و خريدار هيچگونه مسئوليتي در قبال نيروهاي اعزامي فروشنده به مقابل  فروشنده مي

  . سازمانهاي ذيربط ندارد
كليه هزينه اياب و ذهاب و بارگيري و بسته بندي از محل كارخانه تا محل پروژه به عهده  - ۸ - ۶

فروشنده خواهد بود و خريدار هيچگونه هزينه ديگري بجز مبالغ مندرج در ماده سه اين 
  . قرارداد راتقبل نخواهد كرد

و در غياب خود نماينده بايستي در تمام مراحل كار رأساً در كارگاه حاضر بوده  فروشنده مي  - ۹- ۶
تام االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد خريدار نيز باشد حضور 

  . داشته باشد
فروشنده مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل  - ۱۰- ۶

 تا پرسنل دچار حادثه ناشي ازخود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي نمايند 
  . باشد ضمناً رعايت مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان نيز اجباري مي.كار نگردند

باشد كليه اجناس و لوازم مصرفي را مطابق با نظر و تأييد نماينده  فروشنده موظف مي -۶-۱۱
ردهاي روز پرهيز و مغاير با استاندا ۲خريدار تهيه و از بكار بردن لوازم و تجهيزات درجه 

  . نمايد

  تعهدات خريدار -۷ماده 
. قرارداد پرداخت نمايد ۶خريدار متعهد است كليه پرداختها را در رأس موعد مقرر در ماده  - ۱- ۷

تواند از اجراي مرحله بعدي تا دريافت وجه معوقه مرحله  در غيراينصورت فروشنده مي
ريال جريمه تعلق و به مبلغ ..................  قبل خودداري نمايد و به ازاء هر روز تأخير مبلغ

  . قرارداد اضافه و معادل زمان تأخير نيز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد
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خريدار مكلف است محل اجراي سفارش ساخت را جهت انجام عمليات موضوع قرارداد  - ۲- ۷
نسبت به رفع  آماده و تحويل فروشنده نمايد و در صورت وجود نواقص يا موانع احتمالي

  . نواقص و موانع اقدام نمايد
روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفي كتبي نماينده  ۲گردد طي مدت  خريدار متعهد مي - ۳- ۷

 االختيار خود جهت نظارت بر اجرا و پيگيري مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحويل تام
  . آن اقدام نمايد

جهت بازرسي و تحويل اقالم پس از اعالم فروشنده اقدام  گردد به موقع خريدار متعهد مي - ۴- ۷
  . نمايد

طبق بازديد كارشناسان فروشنده از موقعيت انجام كار و بررسي نواقص احتمالي و برحسب  - ۵ - ۷
 گردد طبق اين برنامه زمانبندي، نواقص موجود در بندي خريدار متعهد مي يك برنامه زمان

  . پروژه را برطرف نمايد محل
. باشد زات تحويلي به عهده خريدار مييمسئوليت حفظ و نگهداري مصالح، قطعات و تجه - ۶- ۷

  . باشد بديهي است هرگونه خسارت و ضرر و زيان احتمالي وارده از عهده فروشنده ساقط مي
چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و اين امر باعث تأخير اجراي كار شود و  -۷-۷

يا اينكه فروشنده در حين كار با مانع يا موانعي مواجه گردد كه مربوط به خريدار يا محل 
اجراي سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذكور مستلزم ايجاد وقفه يا تأخير در اجراي 
كار گردد، ايام وقفه و يا تأخير به مدت قرارداد اضافه شده و در هر حال ايام مزبور نبايد 

تشخيص آماده نبودن محل يا وجود مانع در اجراي پروژه با ذكر دليل . باشد روز ۵بيش از 
  . باشد موجه و اعالم كتبي از طرف فروشنده به خريدار مي

  گارانتي و خدمات پس از فروش -۸ماده 
 .باشد تجهيزات و محصوالت تحويل شده پروژه به مدت يك سال تحت گارانتي فروشنده مي - ۱- ۸

  . باشد خسارتهاي وارده توسط خريدار نمي گارانتي فوق مشمول
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تجهيزات و محصوالت تحويل شده پروژه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش  -۸-۲
  . باشند مند مي فروشنده بهره

  ) حوادث قهر  و غيرمترقبه(فورس ماژور  -۹ماده 
انجام ... چنانچه بهر دليل كه خارج از اختيار طرفين قرارداد بوده نظير جنگ، زلزله، سيل و  - ۱- ۹

 توان به مدت بخش يا تمامي قرارداد در موعد مقرر ميسر نباشد، با توافق كتبي طرفين مي
قرارداد  قابل ذكر است در صورت فسخ. قرارداد اضافه و يا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود

ارهائي كه تا تاريخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گرديده محاسبه و به فروشنده كليه ك
  . پرداخت خواهد شد

هرگاه به علل فوق الذكر و ساير عللي كه خارج از حيطه اختيار هر يك از طرفين قرارداد  : تبصره
جام تعهدات نقض است، خريدار و فروشنده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم ان

  . قرارداد تلقي نخواهد شد و طرفين قرارداد در اين خصوص هيچگونه ادعايي نخواهد داشت
نحوه اجرا و انجام قرارداد  شرايطدر صورت بروز هرگونه اختالف ناشي از تفسير مواد و يا  - ۲- ۹

 يمراتب ابتدا از طريق توافق في مابين و در صورت عدم حصول نتيجه، نظر داور مرض
  . الطرفين و در نهايت رأي مراجع قضائي نافذ خواهد بود

در صورت فسخ قرارداد از طرف خريدار پس از امضاء و قبل و يا پس از ارسال مصالح  -۹-۳
هاي طراحي و برداشت  خريدار موظف به جبران كليه ضرر و زيان فروشنده شامل هزينه

  . باشد و برشهاي مصالح پروژه مي

  ۱۰ماده 
 ..................................داد در ده ماده و سه تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم و در تاريخ اين قرار

  . امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه حكم واحد را دارد
  

  خريدار             فروشنده                          
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