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 .................................................شرکت محترم :  ...

 با سالم و احترام؛

و و داخل تراس ها نما  کلیه سطوح اجرای رنگو خریددر نظر دارد  (خاص)سهامی  شمالاری مسکن ذشرکت سرمایه گ        

به   نقد و تهاتر صورت بهرا  در بلوک یک مجتمع بام چالوس پروفیل دکوررنگ جوتن ،  سند تکسچر از نوع دیوارهای بام 

زمانبندی  فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه یاز توانمندبرخوردار  ،دارای صالحیت فروشندگان

 د.یننسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نما مناقصه،
 

  و دیوارهای بام از نوع رنگ جوتن ، پروفیل دکور و داخل تراس ها نما کلیه سطوح و اجرای رنگخرید : وضوع مناقصهـم -1

 بام چالوسمسکونی بلوک یک مجتمع   :  کاال و اجرای کار تحویلمحل  -2

 شمسی برای اجرا  ماه 4برای خرید و  شمسی ماه 2:  زمان تحویلمدت  - 3

 مسکن شمال )سهامی خاص( شرکت سرمایه گذاری : ) کارفرما (خریدار – 4

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال )سهامی خاص( : اردستگاه مناقصه گز -5

 تضمین شرکت در مناقصه : - 6

                            میلیون ریال هفتصددو میلیارد و  بایست همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغمناقصه گر می

 یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. اجرا بصورت یک

شرکت نزد بانک مسکن شعبه مرکزی ساری به نام  5600844333700ممتازشماره  حساببهواریز وجه نقد  -الف

 شمال )سهامی خاص(ی مسکن گذارهیسرما

شرکت نزد بانک مسکن شعبه مرکزی ساری به نام  5600844333700ممتاز  حسابشماره بانکی به شدهنیتضمچک  -ب

 ی مسکن شمال )سهامی خاص(گذارهیسرما

بانکی باید به مدت سه ماه از  نامهضمانتاین ، )سهامی خاص(شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال بانکی به نام  نامهضمانت -ج

 باشد.دیگر قابل تمدیداعالم مناقصه گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه ورت یخ گشایش پیشنهادها معتبر باشدودرصتار

انجام تعهدات نشود، سپرده یا  نامهضمانتمناقصه گر برنده مناقصه، حاضر به امضاء قرارداد و یا تعبیه  کهیدرصورت -6-1

 ناقصه ، قرارداد منعقد خواهد شد.شرکت در مناقصه وی، توسط مناقصه گزار ضبط و با نفر دوم م نامهضمانت

 ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.نامهضمانتی فاقد شنهادهایپبه  - 6-2

باقیمانده و تضمین دستگاه مناقصه گزار تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مناقصه نزد  دوم نفرشرکت در مناقصه  نامهضمانت -6-3

 مسترد خواهد شد. هاآنپس از بازگشائی پاکات با درخواست کتبی به  کاریروز 7ظرف مدت  شنهاددهندگانیپسایر 
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 ی مناقصه :بندزمان -7

در بخش  Shomal.Maskanco.irبه سایت اینترنتی شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه  منظوربه -7-1

به واحد دبیرخانه دستگاه  13/12/99لغایت  30/11/99 کاری از تاریخروزهای 16:30الی  8ی هاساعتدر مناقصات مراجعه و یا 

شرکت سرمایه گذاری  48148-37749کد پستی -62پالک -نبش خیابان عاشقان-خیابان نهضت-ساری نشانیمناقصه گزار به 

 مسکن شمال)سهامی خاص( مراجعه نمائید.

 باشد.می 18/12/99خ مور 16:30تسلیم پیشنهادها ساعت  مهلتنیآخر -7-2

به  17/12/99چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  -7-3

 .دیینمادستگاه مناقصه گزار اعالم 

توسط کمیسیون مناقصه  1-7 بند درمذکور  نشانیدر محل  19/12/99 مورخ 11:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -7-4

 شود.ایی میبازگش

 معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد. نامهیمعرفاسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده آن شرکت با ارائه  - 7-5

برسد و همراه با پیشنهاد  شنهاددهندهیپباید به مهر و امضای مجاز تعهدآور  نامهدعوتاین  جمله ازتمام اسناد مناقصه  -7-6

 قیمت تسلیم شود.

، مبهم و مشروط تنظیم گردد. به پیشنهادهای مخدوشبدون قید و شرط و ابهام تهیه و  ،صریح طوربهپیشنهاد قیمت باید  -7-7

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 باشد.می 1-7 دربندمحل تسلیم پیشنهادها واحد دبیرخانه مناقصه گزار به آدرس مذکور  -7-8
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 :موضوع مناقصه

 پروفیل دکوررنگ جوتن ، سند تکسچر ، از نوع دیوارهای بام و  و داخل تراس ها نماکلیه سطوح خریدو اجرای رنگ 
 

  :پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت -2

 نماید.ارائه  (4)پیوست شماره شرکت در مناقصه،  قیمت پیشنهادی خود را طبق فرم پیشنهادقیمت مناقصه گر الف( 

 .پرداخت می گردد (خاص)سهامی شمال مسکنشرکت سرمایه گذاری واحدهای با  نقد و تهاتر صورتبهکل مبلغ قرارداد ( ب

و صدور و تایید قبض ) پیمانکار( و ارائه فاکتور توسط فروشنده رت کارکرد بر اساس ارائه صوو قطعی  موقت یهاتیوضعصورتکارکرد ج( 

               فروشنده حساب به محاسبه و )سهامی خاص(شمال مسکن دفتر فنی شرکت سرمایه گذاری و پس از تاییدانبارتوسط نماینده خریدار 

  .گرددیممنظور  ) پیمانکار(

 .ردیگینممصالح و غیره تعلق  التفاوتمابهو یا  تعدیل عنوانبهمبلغی  گونههیچ (د

 :اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه -3

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتنمونه فرم  -3-1

 (2مشخصات افراد حقوقی )پیوست شماره  -3-3

 (3)پیوست شماره مشخصات فنی  -3-4

 (4شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -3-5

 (5شماره  وستی)پ ید، ممهور و امضا شده توسط صاحبان امضای مجاز شرکتنمونه قرارداد های خر -3-6

 (6واحدهای قابل تهاتر شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال)سهامی خاص( )پیوست شماره مشخصات  -3-7

 مدت اجرای کار: -4

که از زمان  می باشد شمسی ماه 4بوده و مدت اجرای رنگ امیزی نما حداکثر  ماه شمسی 2 حداکثر موضوع قرارداد اجناس ارسالمدت 

 .عقد قرارداد شروع میگردد

 :ارائه پیشنهادات -5

 ، همگیپیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته

 الک و مهر شده تسلیم و در مقابل رسید دریافت نمایند .

 حاوی ضمانت نامه شرکت در مناقصه  پاکت الف(

اساسنامه، آخرین تغییرات و روزنامه رسمی،کپی شناسنامه و  اسناد مناقصه مهر و امضا شده به اضافه تصویر آگهی ثبت شرکت، پاکت ب(

برآورد مقادیر ، پرینت و ممهور نمودن ،  3مشخصات افراد حقیقی یا حقوقی موجود در پیوست  کارت ملی سهامداران بیش از پنج درصد،

 4( موجود در پیوست شماره A4و نقشه ها )در قطع  (A4)درقطع  یساختمان اتیعمل ستیچک لمشخصات فنی و 

 حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیزهای مربوطه  پاکت ج(

 ارائه آنالیز قیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه شده الزامی است .  -1تبصره 

 ، پیشنهاد قیمت مردود خواهد بود.لیز قیمتدر صورت عدم ارائه آنا -2 تبصره
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 ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و -3 تبصره

 

 :اختیار قبول یا رد پیشنهادات -6

ن می نماید. ارائه شده و بررسی آنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیی فنی و سوابق با بررسی پیشنهاداتدستگاه مناقصه گزار  -6-1

 در قبول یا رد پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.دستگاه مناقصه گزار 

 برخورد با تبانی کنندگان:  -7

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.نحوه ارجا

 مهلت ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات:  -8

قرارداد را بابت تضمین  مبلغ ناخالص %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی 

تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه . در غیر اینصورت هدات به مناقصه گزار تحویل نمایدانجام تع

 اعالم خواهد شد.

 اولویت اسناد و مدارک: -9

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اسناد و شرایط مناقصه -10-1

 پیمان  خصوصیشرایط  -10-2

 پیمان عمومی شرایط  -10-3

 مشخصات فنی خصوصی -10-4

 ، دستورالعملها و استانداردهای فنی مشخصات فنی عمومی -10-5

 گر مناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -10-6

 :کسـورات قرارداد -11

 باشد. می مناقصه گرطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده  -11-1

 .گرددیمپرداخت  فروشندهبه محاسبه و کشورو آتی سازمان امور اقتصادودارائی  فعلیقوانین  اساس بر افزودهارزشبر مالیات -11-2

 :پرداخت نحوه -12

و صورت وضعیت کارهای انجام  اجناس ارسالیدر آخر هر ماه صورت وضعیت  فروشنده و باشد می نقد و تهاتر صورتبهنحوه پرداخت 

کرده و برآورد و اسناد منضم به پیمان، محاسبه  براساس،  هامجلسصورتو  دستور کارهاطبق ، از شروع کار تا آن تاریخ را که  شده 

و همچنین اعمال کسورات  تیوضعصورت. پس از رسیدگی و تأیید نهایی دینمایم( آن را در آخر ماه تسلیم )دستگاه نظارت

آن واحدهای تهاتری  بر اساسو  گرددیممثبوت  رخریدانزد  )تهاتر(خرید عنوانبهپرداخت  الحسابیعل عنوانبه 11قرارداد مطابق ماده 
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                           واحد های قابل تهاتر جهت پروژه فوق . شودیمسازی  تخصیص و آزاد فروشندهبه  فروششیپموضوع قرارداد جهت فروش و یا 

  است. ارائه شده 6در پیوست شماره 

و تایید  توسط فروشنده) پیمانکار( به صورت نقدی طی مراحل با ارائه صورت وضعیت ،تراز انجام تها بعدهمچنین مابقی مبلغ قرارداد ، 

 و پس از کسر کسورات قانونی و پرداخت های قبلی قابل پرداخت می باشد.  دستگاه نظارت خریدار ) کارفرما(

 ت:پیش پرداخ -13

 پیش پرداخت به قرارداد تعلق نمی گیرد.

 :() پیمانکارفروشندهتعهدات  -14

نام  به انضمام مشخصات،منعقده  هایقرارداد ،پروژه های اجرا شده با مشخصات فنی مشابهموظف است لیستی از )پیمانکار(  فروشنده -14-1

 ارائه نماید. موقعیت آنها را در پاکت )ب( و شماره تماس و آدرس دقیق خریدار

 را در قالب پاکت )ب( موضوع قرارداداجناس ی مربوط به تهیه و تامین و گواهی و مجوز هاموظف است مدارک  )پیمانکار(  فروشنده -14-2

 ارائه نماید. 

 یمعرف خریدارخود را کتبًا به و دارای صالحیت فنی الزم  یرسم ندهیموظف است پس از مبادله قرارداد نما)پیمانکار( فروشنده -14-3

 .دینما

ی باشد و در صورت بروز م ریغارهای الزم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به موظف به بررسی و تدبیر راهک)پیمانکار( فروشنده – 14-4

 خریداربوده و  فروشندهی به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی وارده به عهده گوئ پاسخهرگونه خسارت احتمالی 

 ندارد. هاآنتعهدی در قبال 

، جزئیات روش تهیه ت روز از تاریخ مبادله پیمان استرائه برنامه زمانی تفضیلی اجرایی هفبرای ا )پیمانکار( فروشندهآخرین مهلت - 14-5

 باشد. کارفرمابرنامه زمانی تفضیلی و بهنگام کردن آن می بایست مورد تأیید 

 برنامه زمانبندی تهیه و اجرا موضوع مناقصه ی مورد نظر کارفرما به شرح ذیل میباشد.

 رنگ نمابرنامه زمان بندی اجرای 

  جنس تهیه جنوب نمای نمای شرق و غرب نمای شمال

 ماه  اول    

 ماه دوم    

 ماه سوم    

 ماه چهارم    
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 گردد. موظف به پرداخت آن می)پیمانکار(  فروشندهاری مناقصه و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد و کلیه هزینه های برگز -14-6

، مدارک مربوط به ثبت نام در سند ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکت موظف است مدارک شرکت شاملر( )پیمانکا فروشنده -14-7

، مدارک شخصی کلیه اعضای شرکت شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به فزوده از سازمان مالیاتی کل کشورسامانه مودی مالیات بر ارزش ا

شرکت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به همراه ضمانت نامه شرکت در مناقصه و  همراه صورتجلسه تعیین سمت و میزان سهام اعضای

 پاکت )ب( ارائه نماید. قالب مدارک مندرج در بند های باال را در

 فروشنده متعهد و ملتزم میگردد در صورت مستحق الغیر در آمدن کل یا بعض از مبیـع ،ثمـن معاملـه را بـه خریـدار مسـترد دارد و در -8 -14

 صورت جهل خریدار نسبت به فساد ، فروشنده بایستی از عهده خسارات وارده به خریدار نیز برآید .

 

 

 

 

 

 دوره تضمین : -15

 6شرایط عمومی پیمان تعیین می شود برای مدت  39، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده موضوع پیمان مفادسن انجام ح

. استرداد ضمانتنامه انجام شرایط عمومی پیمان عمل می شود 42، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده (کارپیمانفروشنده)از سوی  ماه

 .، طبق مفاد شرایط عمومی پیمان صورت خواهد گرفت ) پیمانکار( فروشندهتعهدات و سپرده حسن انجام کار 

 

 مهر و امضاء                                                   ار      مناقصه گز                          
 مناقصه گر              شمال)سهامی خاص(             شرکت سرمایه گذاری مسکن 
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 1یوست شماره پ
 

 شرکت در مناقصه نامهضمانتفرم نمونه  -1

 

 امه انجام تعهداتفرم ضمانت ننمونه  -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید، این**

 ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین                  از*         

و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نـامبرده 

انتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمـوده اسـت، مورد قبول واقع و مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضم

تا میزان                    ریال هر مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی 

ور اظهار نامـه واصله از سوی***                         بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صد

 یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبـر مـی باشـد. ایـن مـدت بنـا بـه 

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **       درخواست کتبی***               

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یـا *                        موجـب ایـن تمدیـد را                  

متعهد است بدون اینکه احتیـاجی      فراهم نسازد و **                        را موافق با تمدید ننماید**              

ــرد***                             ــه ک ــا حوال ــه ی ــا حوال ــه ی ــمانتنامه را در وج ــن ض ــده در ای ــغ درج ش ــد، مبل ــدد باش ــه مج ــه مطالب ب

 پرداخت کند.

ر سررسـید، چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه د

       خود به خود باطل و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                  
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 م تعهدات **  ضمانتنامه انجا

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 ریال                                                                                    در مقابل ***         برای مبلغ

به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده مـی گیـرد تضـمین و تعهـد مـی نمایـد در صـورتی 

 ضمانت نامه به این**                                                 که***                                کتباً و قبل از انقضای سررسید این 

اطالع دهدکه*                               از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا 

 میزان                                ریال، هر مبلغی را که***  

 به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                 مطالبه کند، 

بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حوالـه 

 کرد***                                          بپردازد.

 ین ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روزمدت اعتبار ا

 است و با درخواست کتبی ***                    

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صـورتی 

 دید کند و یا* که **                          نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تم

 موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نماید**

                        متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبـه مجـدد باشـد، مبلـغ درج شـده در بـاال را در وجـه یـا حوالـه کـرد**                               

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2پیوست شماره 
 

 مشخصات افرادحقوقی
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 مشخصات اشخاص حقوقی
 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .**درصورت عدم درج اطالعات 

 ( مشخصات شرکت  1

.....شماره ثبت...................... نام شرکت .................................................نام مدیر عامل..............................سال تاسیس............... -1-1

 ........................................................شناسه ملی....................................کد اقتصادی...................................زمینه فعالیت.......................

 .............................................................کدپستی..........................................آدرس شرکت............................................................ -1-2

 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت-1-3

1-..................................................................................................... 

2-.................................................................................................... 

3-..................................................................................................... 

4-.................................................................................................... 

5-..................................................................................................... 

 .....................................................اسامی صاحبان مجاز امضاء......................................................................................................-1-4

 یرعامل(..........................................فکس ..........................................ثابت............................................همراه)مد –شماره تلفن -1-5

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -1-6

 سال 5کمتر از            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

 طه()درج رتبه و رشته های مربوگواهی صالحیت پیمانکاری/مشاور -1-7
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 3پیوست شماره 

 و جزئیات اجرایی مشخصات فنی
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 مشخصات رنگ جوتن، پروفیل دکور

 

ف
دی
ر

 

 کاالشرح 
واحد  

 مصرف
 سطح مصرف

000،81 متر مربع خرید پرایمر از کارخانه جوتن از نوع پروفیل دکور 1  

و میلیمتر  3ی ال 2سنگدانه ابعاد با  خرید بافت اصلی شامل رنگ سفید بافت دار 2

  از کارخانه جوتن از نوع پروفیل دکور میلیمتر 3 ضخامت رنگ

 متر مربع
000،16  

3 
در  کارخانه جوتن از نوع پروفیل دکور خرید رنگ رویه از جنس سیلیکون اکرلیک

 کرم رنگ 10394شماره طیف 

 متر مربع

000،31  

ع پروفیل دکور در خرید رنگ رویه از جنس سیلیکون اکرلیک کارخانه جوتن از نو 

 قرمزرنگ  2093طیف شماره 

 1،600 متر مربع

خرید رنگ رویه از جنس سیلیکون اکرلیک کارخانه جوتن از نوع پروفیل دکور در  

 سفیدرنگ  1243طیف شماره 

 3،400 متر مربع

 
 آمیزی کلیه سطوح نما و داخل تراس ها و دیوار باممشخصات اجرای رنگ 

 

ف
دی
ر

 

 مقدار واحد شرح عملیات

1 

 ی رنگ آمیزی کلیه سطوح نماهای شمالی ، جنوبی ، غربی، شرقی اجرا

پروفیل دکور در رنگ جوتن ، از نوع  و دیوارهای بام و داخل تراس ها

شامل رنگ بافت دار  ، بافت اصلی در یک الیه  پرایمرشامل   سه الیه

در یک  میلیمتر 3و ضخامت رنگ میلیمتر 3الی  2با سنگدانه به ابعاد  دار

 در دو الیه  بطور کاملالیه و پوشش نهایی رنگ 

 16،000 مترمربع

2 

به عرض حدود  کف پنجره ها کطرفهی یبتن زیقرن ی رنگ آمیزی اجرا

وبه طول  متریسانت 7 یال 4و ضخامت حدود  متریسانت 65یال 20

رنگ جوتن ، در دو الیه شامل  پرایمردر یک الیه و از نوع متر 2300

 رنگ بطور کامل در دو الیه  پوشش نهایی

 1،100 مربعمتر 

3 

دو طرفه دست انداز بام به عرض حدود  یزبتنیقرن ی رنگ آمیزی اجرا

از  متر 150به طول متر یسانت  7 یال 4ضخامت   مترویسانت 80 یال 40

در دو الیه شامل  پرایمردر یک الیه و   پروفیل دکوررنگ جوتن ، نوع 

 ل در دو الیه پوشش نهایی رنگ بطور کام

 900 مربعمتر 
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 :دکورپروفیل  رنگ جوتن  مشخصات فنی

 بر اساس امولسیون کوپلیمر آکریلیک سخت و حاوی سنگدانه  آب( هیخالص )پا کیاکرل 1-100%

 متریلیم 2.6تا  وارید یو پوشش ترکها برو یریتحمل پذ -2

 یو ضد باکتر انهیضد قارچ، ضد مور ·یها یژگیو یدارا -3

 ییسخت آب و هوا طیکربن و شرا دیاکس یرنگ( ، د رییمقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش )عدم تغ -4

 شستشو و مانع جذب رطوبت  تیقابل -5

 گیری در ایجاد ترک های سطحی جلو همچنین و سطح سازی مقاوم ایجاد  دارای مقاومت و چسبندگی باال و-6

 شرایط مختلف آب هواییثبات رنگ در -7

 ع جذب کلراید و دی اکسید کربن و همچنین روطوبت مان-8 

 عدم جذب گرد و غبار  وخاصیت آنتی استاتیک  دارای -9

 ماندگاری باال  جهتمقاومت باالی رنگ های جوتن -10
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 4پیوست شماره 
 

 

 پیشنهاد قیمت فرم

 پیشنهادی  جدول مصرف رنگ
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 * برگ پیشنهاد قیمت *
 

و  هانقشهرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، این ش        

      (به عددیال)رمشخصات فنی موضوع مناقصه، مبلغ کل پیشنهادی خود را به مبلغ ...........................................................

 . دینمایمحروف( اعالم ریال )به  ......................................................................................................و ........

و با مهر نماید میاعالم  و مابقی نقد کارفرما مسکونی یواحدهابا  تهاتر  همچنین این شرکت موافقت خود را مبنی بر 

انجام تعهدات و امضاء  نامهضمانتت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه در صور شودیمو امضاء این برگ متعهد 

مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را  شمالمسکن  یگذارهیسرماقرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

 نخواهد داشت. یاعتراض گونههیچبه نفع خود ضبط نماید و در آن صورت این شرکت حق 

  ...............................................................: ........................................................................................................................... نشانی

 .........: ...................................................... ثابت تلفن

 تلفن همراه : ...............................................................

 

 .................................. دهنده شنهادیپنام و نام خانوادگی                                         

 مهر و امضاء             
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 استاندارد رنگ جوتن بر اساس  جدول مصرف رنگ پیشنهادی

 
 

ف
دی
ر

 

 مقدار  واحد شرح کاال
واحد مصرف 

 رنگ 

مقدارمصرف 

 رنگ

 متر مربع پرایمر 1
 0.2 لیتر 1

با سنگدانه ابعاد رنگ سفید بافت دار یک الیه بافت اصلی شامل  2

 میلیمتر 3و ضخامت رنگ میلیمتر  3الی  2
 2 لیتر 1 متر مربع

 0.25 لیتر 1 متر مربع در دو الیهیک رنگ رویه از جنس سیلیکون اکرل 3

 

 
 
 
 
 
 



 

20 

 

 
 
 

 
 5پیوست شماره 

 
 

 ممهور و امضا شده توسط صاحبان  دیخر ینمونه قرارداد ها

 امضای مجازشرکت
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                              سند تکسچر                           از نوع دیوارهای بام کلیه سطوح نما ها و داخل تراس ها و  رنگ قرارداد خرید

 مجتمع بام چالوس( 1در  بلوک )

 
 مقدمه

 ( مجتمع بام چالوس1رنگ کلیه سطوح نما ها و داخل تراس ها و دیوارهای بام از نوع سند تکسچر در  بلوک )خرید  منظور به

                                                     

 

 :نیباین قرارداد           

  ......................یو کد اقتصـاد........................ شماره  یشناسه مل یدارا ،     ..............................   شماره بهشده  ثبت   ....................................... شرکت : الف

در ایـن  بعـد مـنکـه   ...............................آقـای  تیریمـد ابـ......................: تمـاس شماره به ....................  یکدپستو   ، ..................................: ینشانبه 

 و         طرف کی ازشود می نامیده «داریخر»قرارداد 

کد  و ملی.......................                 شناسه دارای ...................   ثبت شرکت های رهادا در .......................  شماره به شده ............................  ثبت شرکت: ب

 به......................  کدپستی                     ...................     : نشانی به ......................... ، شماره...................... مورخ به .....................  پروانه و ..................  اقتصادی

 مجاز امضاء حق صاحب...........................  .................... صادره شناسنامه شماره و ...................... کدملی با( عامل مدیر)مدیریت ..................  اب ................: تماس شماره

 از شودمی نامیده «فروشنده» قرارداد این در ........................ که مورخ..................  شماره یرسم روزنامه در مندرج رانیمد راتییتغ یآگه نیخرآ موجببه

 :و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدند منعقد زیر شرح به دیگر طرف

 

 مورد معامله( 1ماده)
 به شرح میلیمتر 3الی  2به ابعاد با سنگدانه کارخانه جوتن و مشخصات جوتاشیلد ، پروفیل دکور نوع سند تکسچر خرید  رنگ از از  عبارت است

 ، که کال به اطالع و رویت فروشنده ذیل در پروژه بام چالوس واقع در چالوس ، کمربندی نوشهر به چالوس ،روبروی بیمارستان تامین اجتماعی مشخصات فنی

 رسیده است و ضمیمه این قرارداد می باشد .

 میلیمتر 3الی  2به ابعاد  آکریلیک سخت و حاوی سنگدانه ها بر اساس امولسیون کوپلیمر آب( هیخالص )پا کیاکرل 1-100%

 متریلیم 2.6تا  وارید یو پوشش ترکها برو یریتحمل پذ -2

 یو ضد باکتر انهیضد قارچ، ضد مور ·یها یژگیو یدارا -3

 ییسخت آب و هوا طیکربن و شرا دیاکس یرنگ( ، د رییمقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش )عدم تغ -4

 شستشو و مانع جذب رطوبت  تیقابل -5

 گیری در ایجاد ترک های سطحی جلو همچنین و سطح سازی مقاوم ایجاد  دارای مقاومت و چسبندگی باال و-6

 شرایط مختلف آب هواییثبات رنگ در -7

 انع جذب کلراید و دی اکسید کربن و همچنین روطوبت م-8 
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 عدم جذب گرد و غبار  وخاصیت آنتی استاتیک  دارای -9

 ماندگاری باال  جهتمقاومت باالی رنگ های جوتن -10

 
 

 مورد معامله لیتحوو تاریخ ( محل 2)ماده

........... در آدرس ................................ به نماینده خریدار)شرکت سرمایه گذاری مسکن فروشنده می بایست  اجناس موضوع معامله را در تاریخ ................ -2-1

 کاالهای موضوع قرارداد از نماینده خریدار می باشد.، دریافت رسیدشمال( تحویل نماید . مالک تحویل 

فروشنده متعهد و ملتزم و باشد گذاری مسکن شمال میس شرکت سرمایهبام چالو (1بلوک یک) پروژه ،چالوس در واقع معامله مورد لیتحو محل -2 – 2

 بازدید تحویل مورد معامله محل از را صحیح و سالم وفق شرایط قراردادی، در محل مزبور، به خریدار تحویل نماید همچنین فروشندهمورد معامله  دیگرد

 دارد ملکا آگاهی تحویل مورد معامله، کیف فرآیند و کم بر و است نموده

خریدار  به همراه تاریخ انقضاء معتبر حداقل یکسال از زمان تحویل در اختیارکلیه محصوالت می بایست در بسته و گالن های مختص به کارخانه جوتن  -2-3

 گردد.

 هزینه تحویل  مورد معامله در محل پروژه و تخلیه بر عهده فروشنده خواهد بود. -4 – 2 

 می باشد. فروشندهتخلیه  قانونی و اصولی بعهده و  حمل،شت تجهیزات مربوطه و نحوه بارگیریوظیفه حفظ و نگهدا -5 -2

   

 قرارداد مدارک و اسناد( 3ماده)

 :است زیر به شرح مدارک و اسناد شامل قرارداد نیا

 کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء هیات مدیره -3-1

 اساسنامه شرکت و اگهی تاسیس  -3-2

 ی تغییرات .آخرین آگه-3-3

طورکلی هر سند دیگری که در طول مدت اجرای قرارداد  جلسه و بههای دیگر قرارداد و هرگونه توافق نامه، صورتاسناد و مدارک مزبور و پیوست(: 1تبصره)

 گردد.تنظیم و به امضاء طرفین رسیده باشد، جزء الینفک این قرارداد محسوب می

 

 بهای مورد معامله( 4)ماده

:   و به حروف ریال  ....................................... برابر افزوده،ارزش بر مالیات احتساب بدون فروشنده، از شده اخذ استعالم و نهایی توافق طبق عاملهم ثمن

 .باشدمی ...............................................................

 .باشدکل بهای مورد معامله، با حفظ تمامی شرایط موضوع این قرارداد، می %25 سقف تا قرارداد مورد معامله کاهش یا افزایش به مجاز خریدار -1- 4

در صـورت  قـرارداد این به مربوط دولتی حقوق کلیه پرداخت و بود نخواهد قیمت افزایش یا تعدیل گونههیچ شامل و بوده ثابت قرارداد این قیمتهای -2 – 4

 از درجه اعتبار ساقط است. جهت افزایش قیمتباشدو هر گونه ادعا راجع به شرایط فورس ماژور و تحریم و ....می فروشنده عهده به شمول
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 و بهاء مورد معامله : مشخصات -3 – 4

ف
دی
ر

 

 مقدار واحد کاالشرح 
 قیمت جزء

 ( ریال) 

 قیمت کل

 )ریال(

  خرید پرایمر  1
  

 

با سنگدانه به فید بافت دار خرید بافت اصلی شامل رنگ س 2

  میلیمتر 3الی  2ابعاد 

 
 

  

3 

خرید تاپ کت یا رنگ رویه از جنس سیلیکون اکرلیک در 

طیف شماره  طیف رنگ طبق آلبوم و کد رنگ به شرح  

 رنگ سفید 1243

 رنگ قرمز 2093طیف شماره 
 رنگ کرم 10394طیف شماره 

 
 

 

 

 

 

    .باشدکل بهای مورد معامله، با حفظ تمامی شرایط موضوع این قرارداد، می %25 سقف تا قرارداد مورد معامله شکاه یا افزایش به مجاز خریدار -4-4 

 قرارداد غیر قابل تغییر می باشد. 4مبیع وفق ماده  %25و قیمت حجم افزایش یافته تا  

 پرداخت نحوه( 5ماده)
 .باشدمی ......................:   و به حروف ریال  ...................  برابر افزودهارزش بر مالیات احتساب دونب قرارداد مبلغ کل قرارداد،( 4)ماده  مفاد به عنایت با

 تمـامی کامل، آگاهی ضمن فروشنده و بوده قابل پرداخت  قرارداد حاضر  -1-5در بندتهاتر با واحدهای انتخاب شده  نقد و   به صورت مبلغ می باشد که این

 :پذیرفت را قرارداد این در مندرج و زیر شرایط

 سـوی از وصـول تجهیـزات اعـالم و کاال رویت ( قرارداد برابر مشخصات فنی درخواستی خریدار و تنظیم صورتجلسه4پس از تحویل مفاد جدول ماده ) -5-1

ظـارت خریـدار، بـا واحـد شـماره ........................... پـروژه از طـرف فروشـنده و تاییـد دسـتگاه ن،اقالم ارسـالی  صورت وضعیت و ارائه نظارت و تنظیم  دستگاه

همچنین پس از انجام تهاتر ، مابقی مطالبات فروشنده نسبت به قیمت واحد انتخاب شده توسط خریدار در ................................ به صورت  تهاتر پرداخت میگردد

  وجه فروشنده پرداخت میگردد.
  باشد ریال می(                           ریال(  و به حروف : )                           ) افزوده متعلق به این قرارداد نیز که برابر با ر ارزش مالیات ب -5-2

ــب  ــا در قال ــاتر از ســوی کارفرم ــه ته ــوان بخشــی از ثمــن معامل ــه عن ــخرب ــه مســاحت ...............واحــد شــماره ) دی ــع  .........................( ب ــر مرب ــروژه مت پ

تناسب هر مرحله از افزوده به با این تأکید که پیمانکار قرارداد حاضر مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش، قابل پرداخت بوده مانکاریپ به.............................................

 سازمان امور مالیاتی می باشد.شده قانونی به های معینهای این قرارداد، ظرف مدتپرداخت

 روز خواهد بود25مدت زمان رسیدگی به صورت وضعیت از زمان تحویل به خریدار به مدت  -5-3

 

 

 فروشنده تعهدات و شرایط( 6ماده)
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و سالم و بدون  حیطور صحبه و ضمائم آن،قرارداد  نیو اوصاف و مشخصات مندرج در ا طیموضوع قرارداد را طبق شرا دیفروشنده متعهد و ملتزم گرد -1  – 7

 و اریـاخت در معامله مورد کهینحوبه د،ینما میتسل داریخر به یلیتحومجلس در قبال صورتی مقرر قراردادی هاخیتاردر  یاعذر و بهانه چیهیو نقص و ب بیع

 . باشدفراهم و ممکن  داریخر یهرگونه تصرفات مالکانه برا وقرارگرفته  داریخر تصرف

جهات مندرج در  ریقرارداد و سا نیا کیطبق مفاد ماده  ینمود که موضوع قرارداد ازلحاظ مشخصات فنتصریح و تأکید قرارداد  نیفروشنده با امضاء ا -2 – 7

 و اشـکال رفـع و ییبگوجوا به متعهد و مکلف ،مانع و اشکال هرگونه بروز صورت در لذا ،باشدمی رهیغ و یصنف و یادار و یآن فاقد هرگونه اشکال و مانع قانون

 باشد.می برداری برای خریدار فراهم گردد،، به نحوی که امکان بهرهمانع

مسترد  داریه خرو خسارات و غرامات متعلقه را بمعامله  ثمن ع،یمب از بعض ای کلدرآمدن  ریلغادر صورت مستحق  گرددیفروشنده متعهد و ملتزم م -3 – 7

 و پرداخت نماید.

 وارده تاخسـار جبران و ریتعم ی،بازساز به ملزم فروشنده پروژه، هیابن و ساتیتأس به فروشنده عملکرد از یناش خسارت هرگونه شدن وارد صورت در -4 – 7

 .بود خواهد داریخر نظر طبق

را از  داریو خر فتربر عهده گ ای در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد، رجان و یمال خسارتحادثه، منجر به  هرگونهبدینوسیله مسئولیت  فروشنده -5 – 7

 .مبری نمودخصوص  نیدر ا یتیگونه مسئولهر

 طبق قراردادی، شدهنییزمان تعمدت در را داریاز طرف خر یابالغ یدستور کارها هیموضوع قرارداد به همراه کل اتیعملتمامی  است موظف فروشنده -6 – 7

 به تواندمی داریخر بندی،زمان برنامه ازجزئی یا کلی  انحراف صورت در و دهد انجام باشد،یم داریخر دیمطلوب که مورد تائ تیفیباکخریدار، بندی نزما برنامه

 .دینماو برداشت کسر  هفروشندو یا تضامین  مطالباتاز محاسبه و  را تعهد( قرارداد، وجه التزام تخلف از انجام 11ه)هرروز تأخیر غیرمجاز طبق ماد یازا

، مـدت قرارگـردد ( %20) بیسـت درصـد ( قرارداد، بیش از 11، با لحاظ برنامه زمان بندی مذکور در ماده)فروشندهدر صورتی که تأخیرات غیر مجاز  -7 – 7

 یهانـهیهز و نمـوده اقـدام موضوع قرارداد انجام به تنسبقرارداد اقدام نموده و یا بهر طریق مقتضی دیگر،  15نسبت به انجام مفاد ماده  ً راساتواند می داریخر

و سـاقط  سـلب خـود از را در این خصـوص اعتراض هرگونه حق فروشنده .دینماو برداشت  کسر فروشندهو یا تضامین  مطالبات از ،%15اضافه به راشده انجام

 .دونم

 عـدم صـورت در و اسـت یالزام نیمابیف جلسات در یو اریاالختتام ندهینما ای فروشنده شرکت رعاملیمد حضور داریخر کتبی درخواست صورت در -8 – 7

 .شد خواهد کسر فروشنده از غیرمجاز تأخیر روز مین معادل یمبلغبه ازای هر جلسه،  ،حضور

 عدم اثر در چنانچه و دینما تیرعا را همربوط استانداردهای و یمنیا اصول هیکلدر جریان تخلیه مفاد قرارداد در کارگاه خریدار،  است موظف فروشنده -9 – 7

 خسـارت جبـران تیمسئول و آن مالی و حقوقی عواقب کلیه شود، واقع یانباریز حادثه وی، کارکنان قصور یا و فروشنده توسط ایمنی مقررات و نیقوان رعایت

 .ندارد خصوص نیدر ا مسئولیتی گونههیچ داریخر و بوده فروشنده به عهده دگانید انیز

هـای بایست در قالـب فرمو ماهانه(، دستور کارها و... می یها )روزانه، هفتگجلسات، گزارشازجمله صورت داریاز طرف فروشنده به خر مکاتبات هیکل -10 – 7

 و ارائه گردد. هیته داریمورد تائید خر

 .نداردون موافقت قبلی و کتبی خریدار بد ،را ریغ به ،قرارداد موضوع یکل ای و یجزئ انتقال حق وجههیچبه فروشنده -11 - 7

 خریدار تعهدات و شرایط( 8ماده)
، مسئولیت حفظ فیزیکی کاالها به عهده خریـدار مـی باشـد و در  داریخر به یلیتحومجلس صورتاز زمان تحویل هر بخش از مصالح موضوع قرارداد و تنظیم 

 یدار بوده و مبنای صدور صورتحساب ها ، صورت مجلس تحویل کاال می باشد. صورت مفقودی و یا سرقت و یا موارد مشابه مسئولیت آن با خر

 شرایط سایر( 9ماده)
 تحویل نماید.یا نماینده وی  نظارت دستگاه دستورات و مشخصات طبق را الهاکا کلیه است موظف فروشنده -1 – 9

 ،نظـارت دسـتگاه تائیـد و گذاری مسکن شـمالسرمایه شرکتدگی دفتر فنی رسیپس از  فقط ( این قرارداد5بهای مورد معامله طبق ماده ) پرداخت -2 – 9

 انجام خواهد شد.

 نظارت دستگاه( 10ماده)
شـمال،  مسکن گذاریسرمایه شرکتدفتر فنی  قرارداد، موضوع تجهیزات و اجناس سالم و موقعبه تحویل و فروشنده تعهدات انجام حسن بر نظارت منظوربه 

. برسـاند نظارت دستگاه تائید به را تعهد انجام موضوع قراردادی، تعهدات از انجام مرحله هر در است موظف فروشنده. گرددمی تعیین ارتنظ دستگاه عنوان به
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 حـق شـندهفرو و اسـت طرفین مورد قبول کامالً امر این. بود خواهد پرداخت فروشنده قابل به قرارداد در مقرر مبالغ نظارت، دستگاه تائید از پس است بدیهی

 .نمود ساقط و سلب خود از را اعتراض و ایراد هرگونه

 

 قرارداد مدت( 11ماده)
 داشـت خواهـد حـق داریخر. باشدمی ماه 3محل پروژه، حداکثر تحویل تمامی اقالم مورد معامله در  بابتقرارداد از تاریخ ابالغ این قرارداد به فروشنده  مدت

 تضـمینات محـل از یـامحل مطالبات فروشنده  از وجه التزام تخلف از انجام تعهد، عنوانبه ریال( 30،000،000) ونیلیم سی مبلغ غیرمجاز تأخیر هرروز برای

  .نماید کسر و برداشت وی

 ( قرارداد خواهد شد.16درصد مدت قرارداد میباشدو مازاد بر آن مشمول ماده ) 20سقف مدت تاخیر غیر مجاز حداکثر 

با حفظ تمامی شرایط  قرارداد، موضوع کار حجم شیافزا ای کاهش با متناسب و بوده کار حجم یاحتمال راتییتغ تابع ماده نیا هایزمانمدت (:2)تبصره

 ..افتی خواهد شیافزا ای کاهشموضوع این قرارداد، 

 کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین( 12ماده)
 هـداتانجام تع انیتا پا ی،نامه بانکصورت ضمانت به ،  (الیر...............  ...  ..) معادل قرارداد، مبلغ کل درصد پنج قرارداد عقد هنگام است، موظف فروشنده

 .دهد قرار داریخر اریاخت درانجام تعهدات  نیعنوان تضم، بهکلیه کاالهای موضوع قرارداد لیموضوع قرارداد و تحوکامل 

 ابالغ و تنظیم از پسازآن %5 که کسر کار انجام حسن سپرده عنوانبه %10 (5ماده ) در شده منظور هایرداختپاز هر مرحله  زیخصوص حسن انجام کار ن در

 فروشـنده بـههـا  کاال قطعی تحویل جلسهصورتو ابالغ  میتنظو  نیتضم دوره اتمام از پس ماندهیباق %5 و کلیه کاالهای موضوع قرارداد لیتحو جلسهصورت

  گرددمی مسترد

 تضمین دوره( 13)ماده
قطعـی از طـرف  پس از ارائـه و تائیـد صـورت وضـعیت شش ماهبه خریدار  برای مدت  تحویل کلیه اقالم موضوع قراردادحسن انجام موضوع قرارداد از تاریخ 

ا مشاهده شود که ناشی از عدم فروشنده تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی حسب تشخیص نماینده خریدار و سرپرست کارگاه  در کاره

می کند به رعایت مشخصات بشرح مذکور در مدارک قرارداد یا قصور و اهمال فروشنده باشد ، فروشنده مکلف است آن معایب را طی مدتی که خریدار تعیین 

از محل تضـمین یـا هـر نـوع  %15زینه آن را به اضافه هزینه خود رفع نماید در غیر اینصورت خریدار می تواند راسا نسبت به اصالح معایب و نقایص اقدام و ه

 مطالبات و سپرده فروشنده نزد خود برداشت و وصول نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی نخواهد داشت .

 

 قانونی کسورات( 14ماده)
 .شودمیو نزد خریدار نگهداری  کسرر حسن انجام کا نیعنوان تضمبه %10 زانیها در وجه فروشنده به مپرداخت هیکل از -1 - 14

 .داشت نخواهد یتیمسئول و تعهد گونههیچ خصوص نیا در داریخر و در صورت شمول منحصرا به عهده فروشنده بوده یکسور قانون هیکل پرداخت -2 - 14

 باشد.افزوده قابل پرداخت میلیات بر ارزشنام ماافزوده در ازای ارائه گواهی معتبر ثبتدر هر مرحله از پرداخت، مالیات بر ارزش -3 - 14

 ( تحویل قطعی15)ماده
 اعضاء زین و بود خواهد فروشنده درخواست از پس روز 15 حداکثر که یقطع لیتحو جلسه لیتشک خیتار فروشنده یتقاضا به و نیتضم دوره انیپا در

 داریخر ندهینما دیبازد از پس. شد خواهند اعالم به فروشنده و نییتع ،روشندهف درخواست خیتار از پس روز 5 حداکثر ،داریخر توسط یقطع لیتحو ونیسیکم

 توسط یقطع لیتحو جلسهصورت. گرفت خواهد صورت یقطع لیتحو نشود مشاهده باشد فروشنده کار از یناش که ینقص و بیع چنانچه قرارداد موضوع از

 موضوع در فروشندهمنتسب به  ینقص و بیع مذکور ونیسیکم هرگاه. گرددیم ابالغ ندهفروش به آن از اینسخه ن،یطرف یامضا از پس و خریدار تنظیم

 شرایط عمومی پیمان در این قرارداد نافذ است( 41)در هر صورت مفاد ماده .نمود خواهد اقدام قرارداد نیا (12)ماده برابر آن رفع یبرا د،ینما مشاهده قرارداد

 از فسخو اقدامات پس  قرارداد ( فسخ16ماده)
 .نماید فسخ طرفهیک طوربه را قرارداد تواندمی داریخر زیر موارد در
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 و پیوسـت قـرارداد بنـدیزماناز تعهدات مطابق با برنامـه  یبخش ای یثابت گردد که فروشنده قادر به انجام تمام داریخر یبه نحوی برا کهدرصورتی -1 – 16

 .باشدنمی قرارداد مفاد

 .مقرر زمان در معیوب شدهانجام ایمنظور رفع نقایص کارهتور کارها و دستورات دستگاه نظارت بهعدم انجام دس -2 – 16

 .یدارکتبی از خرقبلی و انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز  -3 – 16

 .فروشنده ازیامت لغو ای و یورشکستگ انحالل، -4 – 16

 قضایی راجعتواند بدون مراجعه به ممی داریخر دیآن مسامحه و قصور نما یدر اجرا ایقادر به انجام تعهدات نباشد  ایحاضر  یهرگاه فروشنده به علل -5 - 16

و  دیـبرداشـت نما و یا مطالبات فروشنده نیتضاممحل  از %15اضافه محاسبه و آن را به داور مرضی الطرفین صیخسارات وارده را به تشخ قرارداد، فسخ ضمن

 درصد مدت قرارداد میباشد.(20) مدت زمان تاخیر حداکثر .داشت نخواهد و نداشته ییادعا ایگونه اعتراض هیچفروشنده حق 

 بـا حسـابتسویه یمبنـا و کـرده برداریصـورتفروشـنده  نـدهینما با رافروشنده توسط  کاالی تحویل شده ریمقاد خریدار قرارداد، فسخ صورت در -6 – 16

-یمـ خریـدار این صورت ریغ در. دینما یمعرف خریدار به را خود ندهینما ساعت 24 ظرف خریدار ابالغ از پس است موظف فروشنده. داد خواهد قرار فروشنده

 از را خصـوص نیا در ادعا و اعتراض هرگونه حق فروشنده و کند اقدام شدهانجام یکارها برداریصورت مورد در  و با حضور نماینده دستگاه نظارت ً راسا تواند

 .نمود ساقط و سلب ودخ

 اختالف حل (17ماده)
 و مذاکره و قرارداد مفاد بر اساس تا کرد خواهند تالش اول مرحله در نیطرف قرارداد، نیا مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف هرگونه بروزدر صورت  -1 – 17

 یرأ. آمد خواهد به عمل اختالف حل الطرفین،مرضی داور به امر ارجاع با هفته، دو ظرف توافق حصول عدم. در صورت ندینما حل را اختالف گریکدی با تعامل

 .باشدمی االجراالزم و یقطع نیطرف یبرا الطرفینمرضی داور

 .باشدمی نیالطرفیمرض داور به امر ارجاع خیتار از یشمس تمام ماه 2 یداور مدت -2 – 17

 صورت حاضر، قرارداد صدر در مذکور ن،یطرف ینشان به نامه، پاکت یرو بر موضوع درج با بضهدوق یسفارش شتازیپ پست قیطر از داور یرأ ابالغ -3 – 17

 .گرفت خواهد

 و معتبر کماکان حاضر، قرارداد انحالل طورکلیبه ای و ابطال فسخ، در صورت و یتلق یداور قبول یبرا مستقل یانامهموافقت حاضر، یداور شرط -4 – 17

 .بود خواهد االجراالزم

 .اند نموده نییتع نیالطرفیمرض داور عنوان به رامرجع قضایی  قرارداد، نیطرف -5 – 17

 تعهدات انجام به نسبت کماکان متعهدند نیطرف و نبوده نیطرف یقرارداد تعهدات انجام توقف موجب الطرفینمرضی داور به اختالف موارد ارجاع -6 – 17

 .ندینما اقدام آن ادامه و اجراء و مذکور

 ماژور ( فورس18ماده) 

 موضـوع یاجـرا توقف زمانمدت بیماری همه گیر ،جنگ و زلزله ل،یس مانند (ماژور فورسکنترل )و غیرقابل بینیپیشغیرقابل طیشرا هرگونه بروز صورت در

رفین با همفکری و همکاری راهکار مناسبی برای ( روز گردید، ط60که مدت تعلیق قرارداد بیش از شصت)درصورتی .شد خواهد اضافه قرارداد مدت به قرارداد،

 .یافتخواهد  خاتمهادامه قرارداد تعیین بر طبق آن عمل خواهند نمود و در صورت عدم موفقیت در این خصوص، قرارداد 

 اقامتگاه( 19ماده)
 بـهاز طریـق پسـت سفارشـی  اوراق و مکاتبـه ه،یـخطاراهرگونـه  ارسـاللذا  است، شدهتصریح قرارداد نیا مقدمههمان است که در  نشانی و اقامتگاه طرفین

باشد، که در ایـن صـورت نشـانی  شدهاعالم مقابل طرفبه ساعت 48 ظرف حداکثرو  نشانی قبالً رگردد، مگر آنکه تغییشده محسوب میابالغ مزبور هاینشانی

 جدید به عنوان اقامتگاه تلقی خواهد شد.

 قرارداد مفاد( 20)ماده
 کـه شـدهتنظیم در شرکت سرمایه گـذاری مسـکن شـمال نسخه سهصفحه و 7 در و تبصره 2 و ماده 19بر  مشتمل 1399/         /       تاریخ در قرارداد این

 نمود.را  آن از نسخه یک تسلیم به اقرار فروشنده و باشندمی واحد حکم در و یکسان ارزش دارای کلیه نسخ
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 نماینده پیمانکار :                    نماینده کارفرما  :

                                                                        

    

و                                                                               ی رنگ آمیزی کلیه سطوح نماهای شمالی ، جنوبی ، غربی، شرقی اجراقرارداد 

 (  مجتمع بام چالوس1در  بلوک )اس ها و دیوارهای بام داخل تر

 
 مقدمه

ــه  ــوب ــرا ر منظ ــطوح اج ــه س ــزی کلی ــگ آمی ــرقی در ی رن ــی، ش ــوبی ، غرب ــمالی ، جن ــای ش و                                                                               نماه

 :نیباین قرارداد   تمع بام چالوس(  مج1داخل تراس ها و دیوارهای بام در  بلوک )
  ......................یو کد اقتصـاد........................ شماره  یشناسه مل یدارا ،    ..............................    شماره بهشده  ثبت   ....................................... شرکت : الف

در ایـن  بعـد مـنکـه   ...............................آقـای  تیریمـد ابـ......................: تمـاس شماره به ....................  یکدپستو   ، ..................................: ینشانبه 

 و         طرف کی ازشود می نامیده «داریخر»قرارداد 

 و

کد  و ملی.......................                 شناسه دارای ...................   ثبت شرکت های اداره در .......................  شماره به شده ............................  ثبت شرکت: ب

 به......................  ...................                         کدپستی : نشانی به ......................... ، شماره...................... مورخ به .....................  پروانه و ..................  اقتصادی

 مجاز امضاء حق صاحب... ........................ .................... صادره شناسنامه شماره و ...................... کدملی با( عامل مدیر)مدیریت ..................  اب ................: تماس شماره

 طرف از شودمی نامیده «پیمانکار» قرارداد این در ........................ که مورخ..................  شماره یرسم روزنامه در مندرج رانیمد راتییتغ یآگه نیآخر موجببه

 :دو طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدن منعقد زیر شرح به دیگر

 

 موضوع قرارداد( 1ماده)

رنگ از نوع و داخل تراس ها و دیوارهای بام  ی رنگ آمیزی کلیه سطوح نماهای شمالی ، جنوبی ، غربی، شرقی اجراعبارت است 

 بطور کاملشامل رنگ بافت دار در یک الیه و پوشش نهایی رنگ  ، بافت اصلی در یک الیه  پرایمرشامل  در سه الیه  سند تکسچر

به شرح ذیل در پروژه بام چالوس واقع در چالوس ، کمربندی نوشهر به چالوس ،روبروی بیمارستان تامین   رنگ سفیدنیمه ماتدر طیف و الیه در د

 ، براساس نقشه ها و مشخصات فنی که کال به اطالع و رویت فروشنده رسیده است و ضمیمه این قرارداد می باشد . اجتماعی

 سایر شرایط 

 .دارد کامل آگاهی کار، کیف و کم بر و است نموده بازدید عملیات اجرای محل از رپیمانکا -1

 پیمانکار ملزم به بکارگیری افراد خبره ودارای کارت  مهارت فنی می باشد-2

 پیمانکار میتواند با نظر و صالحدید کارفرما از تاور جهت حمل مصالح به طبقات استفاده نماید. -3

 مطالعه نقشه و بررسی شرایط موجود می باشد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و یا کاستی به کارفرما و یا نماینده آن اعالم نماید تاپیمانکار موظف به  -4

 در جهت رفع ابهام اقدام نمایند.

 پیمانکار ملزم به رعایت برنامه زمان بندی ابالغی توسط کارفرما می باشد. -5
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 محل کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.هزینه تحویل کلیه مصالح در  -6

 

 

 :قرارداد  بهاء(مشخصات و  2ماده 

                               ) به حروف( : ریال                          طبق توافق نهایی و  استعالم  اخذ  شده  از  پیمانکار  ، مبلغی معادل ) به عدد(  مبلغ و مقادیر قرارداد :
 می باشد .

 و بهاء موضوع قرارداد : مشخصات -1 –2

ف
دی
ر

 

 مقدار واحد شرح عملیات
 قیمت جزء

 ) ناخالص (

 قیمت کل

 )ریال (

1 

 ی رنگ آمیزی کلیه سطوح نماهای شمالی ، جنوبی ، غربی، شرقی اجرا

 ، بافت اصلی در یک الیه  پرایمرشامل   سه الیهدر و داخل تراس ها  

در یک الیه و  میلیمتر 3الی  2ابعاد  با سنگدانه بهشامل رنگ بافت دار

                           به شرحبا کد رنگ های در دو الیه  بطور کاملپوشش نهایی رنگ 

 رنگ سفید 1243طیف شماره 

 رنگ قرمز 2093طیف شماره 

 رنگ کرم 10394طیف شماره 

 مطابق نقشه های معماری پیوست قرارداد

   16،000 مترمربع

2 

به عرض حدود  کف پنجره ها کطرفهی یبتن زیقرن آمیزی  ی رنگاجرا

وبه طول  متریسانت 7 یال 4و ضخامت حدود  متریسانت 65یال 20

متر در دو الیه شامل پرایمردر یک الیه و پوشش نهایی رنگ بطور 2300

 رنگ کرم 10394طیف شماره  با کامل در دو الیه
 

متر 

 مربع

1،100   

3 

دو طرفه دست انداز بام به عرض حدود  یتنزبیقرن ی رنگ آمیزی اجرا

 متر 150به طول متر یسانت  7 یال 4ضخامت   مترویسانت 80 یال 40
در دو الیه شامل  پرایمردر یک الیه و پوشش نهایی رنگ بطور کامل در 

 رنگ کرم 10394طیف شماره  با الیهدو 
 

متر 

 مربع

900   

   جمع کل :

 

 .باشدکل بهای مورد معامله، با حفظ تمامی شرایط موضوع این قرارداد، می %25 سقف تا قرارداد مورد معامله کاهش ای افزایش به مجاز کارفرما -2-2

 عهـده بـه قـرارداد ایـن به مربوط دولتی حقوق کلیه پرداخت و بود نخواهد قیمت افزایش یا تعدیل گونههیچ شامل و بوده ثابت قرارداد این قیمتهای -3 – 2
 باشد.می پیمانکار

 
 قرارداد مدارک و اسناد( 3ماده)
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 :است زیر به شرح مدارک و اسناد شامل قرارداد نیا

 طرفین قرارداد مدیره هیات اعضاء شناسنامه و ملی کارت کپی -1 – 3

 طرفین قرارداد تاسیس آگهی و اساسنامه -2 – 3

 تغییرات طرفین قرارداد آگهی آخرین -3 – 3

طورکلی هر سند دیگری که در طول مدت اجرای قرارداد  جلسه و بههای دیگر قرارداد و هرگونه توافق نامه، صورتبور و پیوستاسناد و مدارک مز(: 1تبصره)

 گردد.تنظیم و به امضاء طرفین رسیده باشد، جزء الینفک این قرارداد محسوب می

 

 ( مدت قرارداد : 4ماده) 

 می باشد .ماه  5 صورتجلسه تحویل محل اجرای عملیات به پیمانکار مدت قرارداد از تاریخ عقد این قرارداد و تنظیم

 

 ( نحوه پرداخت : 5ماده) 
ریال ( و به حروف :  ................................................) معادل افزودهارزش بر مالیات احتساب بدون قرارداد مبلغ کل قرارداد،( 2)ماده  مفاد به عنایت با -5-1

به مساحت ( ..............)شماره به عنوان بخشی از ثمن معامله خرید واحد به صورت تهاتر مبلغ می باشد که این  (............................................ )

 اتر به صورت نقدی پرداخت میگردد.و مابقی افزون بر مبلغ تهقابل پرداخت می باشد. در پروژه .................................. متر مربع ................

ارائه شده  طی مدت قرارداد در پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید مبلغ هر صورت وضعیتپیمانکار متعهد میباشد  -5-2

حسن انجام  %10پس از کسر ( شرکت ،  توسط پیمانکار ، با تائید دستگاه نظارت پروژه و بررسی ، رسیدگی و تائید صورت وضعیت در دفتر ستادی )مرکزی

 از طرف امور مالی کارسازی میگردد .  طی  مدت سی روز کاری، در وجه پیمانکار سایر دریافتی قبلی و سایر کسورات قانونی  کارو

رایطی پرت یا افت اجرا قابل مالک تنظیم و محاسبه صورت وضعیتها کارانجام شده مطابق جزئیات  و نقشه و نظر کارفرما می باشد و تحت هیچ ش -5-3

 محاسبه نمی باشد .

صـورت که در باشد می ( ...................................) و به حروف : ریال  (.......................) متعلق به این قرارداد نیز که برابر با افزودهمالیات بر ارزش  -5-4

( بـه مسـاحت ...............واحـد شـماره ) دیخربه عنوان بخشی از ثمن معامله تهاتر از سوی کارفرما در قالب  ، توسط پیمانکار ،  و ارائه گواهی پرداخت شمول

کلـف بـه پرداخـت مالیـات بـر با این تأکید که پیمانکار قرارداد حاضر م، قابل پرداخت بوده مانکاریپ بهپروژه .............................................متر مربع  .........................

 شده قانونی به سازمان امور مالیاتی می باشد.های معینهای این قرارداد، ظرف مدتتناسب هر مرحله از پرداختافزوده به ارزش

بر با صورت وضعیتهای پیمانکار کارفرما در کلیه لیستهای معامالت فصلی خود ،کلیه کارکرد پیمانکار را مطابق با مقرارت و الزامات قانونی برا( : 2تبصره )

 گزارش می نماید . 

 

 ( دستگاه نظارت مقیم : 6ماده) 

به عنوان   دفتر فنی شرکت سرمایه گذاری شمالنظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار به استناد این قرارداد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است توسط  

 ار موظف به دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت مقیم برای هرگونه دریافتی از کارفرما می باشد .دستگاه نظارت مقیم انجام خواهد شد و پیمانک
 

  ( تعهدات کارفرما : 7ماده) 
م تامین آب و برق مورد نیاز کارگاه اقدا وبموقع صورت وضعیتها ، نسبت به رفع موانع احتمالی اجرایی کار  و پرداخت  کارفرما تعهد می نماید ضمن رسیدگی

 نماید .

 ( تعهدات پیمانکار : 8ماده) 

فرما معرفی پیمانکار موظف است پس از مبادله این قرارداد نماینده رسمی خود را که مسئولیت اجرای کار در کارگاه را بعهده خواهد داشت کتبا به کار -1 -8

 ئم داشته باشد .نماید و این نماینده موظف است در طول مدت اجرای مفاد قرارداد در کارگاه حضور دا

، همچنین  می باشدبه طبقات با رعایت مسائل ایمنی بعهده پیمانکار تحویلی از انبار کارگاه مصالح سالم و بدون هر گونه نقص بارگیری و حمل  -2 -8

 . . یداقالم تحویل گرفته از انبار را سالم و بدون نقص نصب نموده و  به نماینده کارفرما تحویل نماپیمانکار موظف است 
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ا ارائه پیمانکار موظف است در پایان قرارداد و همزمان با تنظیم و ارائه صورت وضعیت قطعی ،  مستندات برابری مصالح مصرفی و تحویل داده شده ر - 3 -8

 انکار کسر نماید .نموده و متعهد میگردد که کارفرما اثرات ریالی پرت مازاد )بیشتر از حد متعارف و مجاز ( را محاسبه و از مطالبات پیم

 پیمانکار نمی تواند هیچ نوع جنس و کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتبی از دستگاه نظارت از کارگاه خارج نماید . - 4 -8

یل مورد نیاز جهت اجرای قرارداد بعهده تامین نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان و کسورات متعلقه حسب موازین قانونی و کلیه ابزار و وسا -5 -8

یچگونه مسئولیتی در پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد ، حفظ و نگهداری و سرویس بموقع وسایل کار بعهده پیمانکار بوده و کارفرما ه

 این مورد ندارد .

ضمیمه قرارداد بعهده پیمانکار می باشد و چنانچه  HSEکار و بیمه و رعایت دستورالعمل  رعایت کلیه مسائل حفاظت و ایمنی کارگاه و مقررات قانون -6 -8

و یا افراد ثالث دچار در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و مسائل ایمنی توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار 

 و مالی وغیره بعهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . سانحه شوند ، کلیه عواقب حقوقی

دستگاه پیمانکار متعهد به رعایت ایام و ساعات اداری کارگاه می باشد و در صورت نیاز به اضافه کاری یا کار در شب موظف به کسب مجوز کتبی از  - 7 -8

 در این صورت کلیه مسئولیت های ناشی از شب کاری و پرداخت حقوق و مزایا و غیره کارکنان بعهده پیمانکار می باشد .نظارت مقیم در کارگاه می باشد و 

پیمانکـار تنظیم صورت وضعیتها که به صورت ماهانه تهیه میگردد بعهده پیمانکار بوده و پس از ارائه بموقع آن به دستگاه نظارت و پیگیری نماینـده  - 8 -8

 لحاظ میگردد. 5به عنوان بخشی از ثمن تهاتر واحد آپارتمان موضوع ماده سیدگی و تسلیم آن به کارفرما وجه آن پس از کسر کسورات قانونی در جهت ر

 

 حمل مصالح از محل انبار یا دپو به محل مصرف کال بعهده پیمانکار است . -9 -8

مانکار تماما به عهده پیمانکار میباشدو پیمانکار متعهد است که از پرسنل اتباع خارجی غیر تهیه و هزینه اسکان و ایاب و ذهاب و تعذیه پرسنل پی -10 -8

 مجاز در کار استفاده ننماید و هر گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده ایشان میباشد.

 پیمانکار موظف می باشد تمامی پرسنل خود را در برابر خطرات احتمالی کارگاه بیمه نماید. -8-11

کارگری خود  پیمانکار موظف است ابزار کار کارگران مانند تخته زیر پایی و لوازم ایمنی کار در ارتفاع و کاله ایمنی و سایر تجهیزات را برای نیروی -8-12

 تامین نماید.
 

 ( تاخیرات  : 9ماده) 

 مه از محل مطالبات پیمانکار یا تضمینات وی برداشت نماید .ریال بعنوان جری20،000،000کارفرما حق خواهد داشت برای هر روز تاخیر غیر مجاز مبلغ  

 خواهد شد. 16سقف تاخیرات غیر مجاز به مدت یک ماه بوده و پس از آن قرارداد مشمول ماده 
 

 : کار انجام حسن و تعهدات انجام ( تضمین 10ماده)

 هداتانجام تع انیتا پا ی،نامه بانکصورت ضمانت به ،( الیر ........................)  معادل قرارداد، مبلغ کل درصد پنج قرارداد عقد هنگام است، موظف پیمانکار

 .دهد قرار کارفرما اریاخت درانجام تعهدات  نیعنوان تضمموقت، به لیموضوع قرارداد و تحوکامل 

 ابالغ و تنظیم از پسازآن %5 که کسر کار انجام حسن سپرده عنوانبه %10 (2ماده ) در شده منظور هایپرداختاز هر مرحله  زیخصوص حسن انجام کار ن در

و به عنـوان بخشـی از  مسترد پیمانکار به کار قطعی تحویل جلسهصورتو ابالغ  میتنظو  نیتضم دوره اتمام از پس ماندهیباق %5 و موقت لیتحو جلسهصورت

 لحاظ میگردد. 5ثمن تهاتر واحد آپارتمان موضوع ماده 

 

 یل موقت :تحو (11ماده)
ر از کارهای انجام پس از اتمام عملیات اجرایی موضوع قرارداد و به درخواست پیمانکار جهت تحویل موقت ، نماینده کارفرما )دستگاه نظارت( در معیت پیمانکا

ه نگردد عملیات موضوع قرارداد تحویـل شده بازدید به عمل آورده و در صورتیکه عیب و نقصی ناشی از رعایت ننمودن اصول فنی و اجرایی مفاد پیمان مشاهد

 موقت میگردد.

نصـورت در صورت مشاهده نواقص، پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت تعیین شده در صورت جلسه تحویل موقت نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در غیـر ای

 مطالبات پیمانکار کسر خواهد کرد.باالسری از  %25کارفرما راسا نسبت به رفع نواقص اقدام و هزینه های مربوطه را با 
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 تضمین دوره( 12ماده)

 تحویل موقت و اخذ گواهی رفع نقصپس از  شش ماهبرای مدت   کارفرمااز تاریخ بهره برداری به ،  پیمانکارحسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از طرف 

و سرپرست کارگاه  در کارها مشاهده شود که ناشی از عدم رعایـت  کارفرما اینده تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی حسب تشخیص نم

تعیین می کند بـه هزینـه  کارفرمامکلف است آن معایب را طی مدتی که  پیمانکارباشد ،  پیمانکارمشخصات بشرح مذکور در مدارک قرارداد یا قصور و اهمال 

از محل تضمین یا هر نوع مطالبات  %25راسا نسبت به اصالح معایب و نقایص اقدام و هزینه آن را به اضافه  می تواند کارفرماخود رفع نماید در غیر اینصورت 

 حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی نخواهد داشت . پیمانکارنزد خود برداشت و وصول نماید و  پیمانکارو سپرده 

 ( کسورات قانونی :  13ماده)

 اد فوق .قرارد 5مطابق شرایط مندرج در ماده 

 از مبلغ هر صورت وضعیت کسورات زیر کسر میگردد و قیمت ها ناخالص میباشد  :

 بابت سپرده بیمه تامین اجتماعی  درصد 16.67 -13-1

 حسن انجام کار . سپرده بابت درصد 10 -13-2

 امین اجتماعی در تعهد پیمانکار است .تهیه و تنظیم لیست بیمه ماهیانه پرسنل پیمانکار و پرداخت وجه آن به سازمان ت :(  3تبصره ) 

پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار ، سپرده بیمه موجود نزد کارفرما به عنوان بخشی از ثمن معامله تهاتر آپارتمان  :(  4تبصره ) 

 لحاظ می گردد. 5موضوع ماده 

 ( تحویل قطعی14)ماده
 ونیسیکم اعضاء زین و بود خواهد پیمانکار درخواست از پس روز 15 حداکثر که یقطع لیتحو جلسه لیتشک خیتار مانکاری پیتقاضا به و نیتضم دوره انیپا در

 موضوع از کارفرما ندهینما دیبازد از پس. شد خواهند اعالم به پیمانکار و نییتع پیمانکار ، درخواست خیتار از پس روز 5 حداکثر ،کارفرما  توسط یقطع لیتحو

 کارفرما توسط یقطع لیتحو جلسهصورت. گرفت خواهد صورت یقطع لیتحو نشود مشاهده باشد پیمانکار کار از یناش که ینقص و بیع چنانچه دقراردا

 مشاهده قرارداد موضوع در منتسب به پیمانکار ینقص و بیع مذکور ونیسیکم هرگاه. گرددیم ابالغ پیمانکار به آن از اینسخه ن،یطرف یامضا از پس و تنظیم

 شرایط عمومی پیمان در این قرارداد نافذ است( 41)در هر صورت مفاد ماده .نمود خواهد اقدام قرارداد نیا (11)ماده برابر آن رفع یبرا د،ینما

 ( فورس ماژور    : 15ماده)

ین قرارداد خارج است ، ضوابط مندرج در قوانین در صورت بروز هرگونه شرایط فورس ماژور مانند سیل ، زلزله ، جنگ و سایر حوادثی که از اختیار طرف

 جمهوری اسالمی ایران بر قرارداد حاکم خواهد بود .
 

 ( شرایط فسخ پیمان:   16ماده) 
 در موارد زیر کارفرما می تواند قرارداد را بطور یکطرفه فسخ نماید :

 اعالم آمادگی کارفرما و تحویل کارگاه به پیمانکارروز بعد از  7به مدت قرارداد  تاخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و شروع عملیات اجرایی موضوع -1 -16

 روز. 10به مدت  رهاکردن کارگاه بدون سرپرست و یا تعطیل کردن کار بدون مجوز دستگاه نظارت مقیم کارگاه -2 -16

 ای انجام شده معیوب در زمان مقرر .عدم انجام دستور کارها و دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقایص کاره -3 -16

 انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما . -4 -16

ر نماید ، هرگاه پیمانکار به عللی حاضر یا قادر به انجام کار بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده نباشد یا در اجرای تعهدات مسامحه و قصو -5 -16

از محل  % 25ما می تواند بدون مراجعه به مراجع صالحیت دار ضمن فسخ قرارداد ، خسارت وارده را به تشخیص خود محاسبه و هزینه آن را به اضافه کارفر

  برداشت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی نداشته و نخواهد داشت . 9تضمینات مندرج در ماده 

 دات قراردادی برای مدت بیش از یک ماه تاخیر در اجرای تعه -16-6
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 ( اقامتگاه: 17ماده )

یا از طریق دادگستری و اقامتگاه پیمانکار همان است که در مقدمه این قرارداد مندرج می باشد ، لذا ارسال و ابالغ نامه ها یا اخطار و اوراق از طرف کارفرما 

بالغ به پیمانکار تلقی می گردد و پیمانکار مکلف است در صورت تغییر آدرس خود به هر دلیلی سریعا همچنین پست سفارشی و غیره به نشانی مذکور بمنزله ا

 را کتبا به کارفرما اعالم نمایدآدرس جدید 

 

 :  ( حل اختالف 18 )ماده

 و مذاکره و قرارداد مفاد بر اساس تا کرد ندخواه تالش اول مرحله در نیطرف قرارداد، نیا مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف هرگونه بروزدر صورت  -1 – 18

 یرأ. آمد خواهد به عمل اختالف حل الطرفین،مرضی داور به امر ارجاع با هفته، دو ظرف توافق حصول عدم. در صورت ندینما حل را اختالف گریکدی با تعامل

 .باشدمی االجراالزم و یقطع نیطرف یبرا الطرفینمرضی داور

 .باشدمی نیالطرفیمرض داور به امر ارجاع خیتار از یشمس تمام ماه 2 یداور مدت -2 – 18

 صورت حاضر، قرارداد صدر در مذکور ن،یطرف ینشان به نامه، پاکت یرو بر موضوع درج با دوقبضه یسفارش شتازیپ پست قیطر از داور یرأ ابالغ -3 – 18

 .گرفت خواهد

 و معتبر کماکان حاضر، قرارداد انحالل طورکلیبه ای و ابطال فسخ، در صورت و یتلق یداور قبول یبرا لمستق یانامهموافقت حاضر، یداور شرط -4 – 18

 .بود خواهد االجراالزم

 .اند نموده نییتع نیالطرفیمرض داور عنوان به را مرجع قضایی  قرارداد، نیطرف -5 – 18

 تعهدات انجام به نسبت کماکان متعهدند نیطرف و نبوده نیطرف یقرارداد تعهدات انجام وقفت موجب الطرفینمرضی داور به اختالف موارد ارجاع -6 – 18

 .ندینما اقدام آن ادامه و اجراء و مذکور

 ( سایر شرایط  : 19ماده) 

 ون معامالت برسد .کلیه صورت جلسه های الحاقی به علت اضافه شدن آیتمهای جدید که بار مالی بهمراه دارد میبایست به تائید کمیسی - 1 -19

تائید  هرگونه عملیات اجرایی جدید مربوط به آیتمهای قرارداد مذکور وکارکرد پیمانکار در غالب متمم قرارداد قابل پرداخت میباشدوتوافقی مورد  -2 -19

 نمی باشد 

پیمانکار قرار می گیرد ، لذا هیچ پرداختی بابت حمل  حمل کلیه مصالح بعهده پیمانکار بوده و فقط باالبر جهت حمل مصالح به طبقات در اختیار  -3 -19

 مصالح انجام نمی گیرد .

 پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق نقشه و مشخصات و دستورات سرپرست کارگاه یا نماینده وی بانجام رساند . - 4 -19

دقتی خسارتی به لوازم بزند میزان آن محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار پیمانکار موظف است در حفظ لوازم تحویلی دقت نموده و اگر در اثر بی  - 5 -19

 کسر خواهد شد . 

 تهیه ابزار الزم جهت انجام کار بعهده پیمانکار می باشد . - 6 -19

 به کارگیری کارگران غیر ایرانی ) اتباع خارجی (که مجوز کار ندارند ممنوع میباشد. -7 -19

که در این قرارداد ذکری به میان نیامده است ضوابط مندرج در شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاکم است  از هر موضوعی  ( :4تبصره )

 و مورد قبول طرفین می باشد.

 شرایط و مفاد استعالم جزء الینفک قرارداد بوده و چنانچه مواردی از مفاد آن در قرارداد اشاره نشده مورد استفاده می باشد .

 ( مفاد قرارداد :  20ماده)  

نسخه دارای ارزش یکسان و در حکم  3نسخه تنظیم شده که هر  3و درصفحه  7در  تبصره 4 وماده  20مشتمل بر  1399/      /       این قرارداد در تاریخ

 واحد می باشند و پیمانکار اقرار به تسلیم یک نسخه از آنرا دارد .
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 نماینده پیمانکار :                    نماینده کارفرما  :

                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

             

 6پیوست شماره 
 

 

 خاص( یمسکن شمال)سهام یذارگ هیقابل تهاتر شرکت سرما یمشخصات واحدها
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 خاص( یمسکن شمال)سهام یگذار هیقابل تهاتر شرکت سرما یمشخصات واحدها
 

 در پروژه بلوک یک بام چالوس خرید و اجرای رنگ  کلیه سطوح نما و داخل تراس ها و دیوارهای بام

 
 

 س واقع در شهرستان چالوس میباشد.واحد قابل تهاتر تعداد یک واحد از پروژه بلوک یک بام چالو 

 

 

 ( مبلـغ 14قیمت پایه طبقه اول در پروژه بلوک یک بام چالوس )ریـال میباشـد کـه ضـری   000/000/250طبقه

 را شامل میشود. %5الی  %4طبقات جهت افزایش قیمت 

 

 

 

 

 


