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

 با سالم و احترام؛

 مدورد نادا هدای ضدد حریدق درب  و نصدبخریدددر نظهر دارد  (خها )سهاام   شمالاری مسکن ذشرکت سرمایه گ        

فده  و مها    یاز ترانمدهگبرخهرردار  ،دارای صهالحتت فروشهدگگا بهه  نقدد صهرر بهرا  در بلوک یدک مجتمدع بدام چدالوس

نسهبت بهه تکمته  اسهداد مداصههه اصهگام و بهه  زمانبدهگی مداصههه، یه  متتیه  اسهت  بهن برنامههواگذار نمایگ،  ذا در صرر  تما

 گ.یددبترخانه شرکت تحری  و رستگ دریافت نما
 

  ضگ حرین های درب  نهبو  تحری و  خریگ : وضوع مناقصهدم -1
 بام چا رسمسکرن  بلرک یک مجتمع   : تحویل محل  -2

 مطابن برنامه زمانبدگی  ماه شمسی 3 حداکثر و مگ  زما  نهب و اجرا :  شمسیه ما 2 حداکثر :  مان تحویلمدت  - 3

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال )ساام  خا ( : خریدار – 4

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال )ساام  خا ( : اردستگاه مناقصه گز -5

 تضمان شرکت در مناقصه : - 6

                            متلتر  ریال و س  ششهگ ه، جات تیمتن شرکت در مداصهه مبلغبایست همراه با اسداد مداصهمداصهه گر م 

 یا ترکتب  از مرارد مشروحه ذی  همراه با اسداد مداصهه در پاکت )ا ف( به دستگاه مداصهه گزار تسلتم نمایگ. جارا بهرر  یک

شرکت ک مسکن شعبه مرکزی ساری به نام نزد بان 5600844333700ممتا شماره  حساببهواریز وجه نتگ  -الف

 شمال )سهامی خاص(ی مسکن گذارهیسرما

بانک  بایگ به مگ  سه ماه از  نامهضمانتاین ، )ساام  خا (شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال بانک  به نام  نامهضمانت -ب

 باشگ.دیگر صاب  تمگیگگر برای مگ  سه ماه اعالم مداصهه گزار، با هزیده مداصهه یخ گشایش پتشداادها معتبر باشگودرصرر  تار

شرکت به نام  مسکن شعبه مرکزی سارینزد بانک  5600844333700ممتا   حسابشمارهبانک  به  شگهنتتیمچک  -ج

 شمال )سهامی خاص(ی مسکن گذارهیسرما

انجام تعاگا  نشرد، سپرده یا  نامهضمانتمداصهه گر برنگه مداصهه، حاضر به امیاء صرارداد و یا تعبته  که درصررت -6-1

 شرکت در مداصهه وی، ترسط مداصهه گزار ضبط و با نفر دوم مداصهه ، صرارداد مدعتگ خراهگ شگ. نامهضمانت

 ، مبام و مخگوش ترتتب اثر داده نخراهگ شگ.نامهضمانتی فاصگ شداادهاتپبه  - 6-2

باصتمانگه و تیمتن دستگاه مداصهه گزار رداد با نفر اول مداصهه نزد تا زما  عتگ صرا دوم نفرشرکت در مداصهه  نامهضمانت -6-3

 مسترد خراهگ شگ. هاآ پس از بازگشائ  پاکا  با درخراست کتب  به  کاریروز 7ظرف مگ   شدااددهدگگا تپسایر 
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 ی مناقصه :بند مان -7

در بخش  Shomal.Maskanco.irت  به سایت ایدترنشرکت در مداصهه جات دریافت اسداد مداصهه  مدظرربه -7-1

به واحگ دبترخانه  01/02/1400 غایت  19/01/1400روزهای کاری از تاریخ 16:30ا    8ی هاساعتدر مداصها  مراجعه و یا 

شرکت سرمایه  48148-37749کگ پست  -62پالک -نبش ختابا  عاشتا -ختابا  نایت-ساری نشان دستگاه مداصهه گزار به 

 )ساام  خا ( مراجعه نمائتگ.گذاری مسکن شمال

 باشگ.م  07/02/1400خ مرر 16:30تسلتم پتشداادها ساعت  مالتنیآخر -7-2

به  31/01/1400چدانچه پس از دریافت اسداد مداصهه، مای  به شرکت در آ  نتستتگ مراتب را تا آخر وصت اداری مررخ  -7-3

 .گیتنمادستگاه مداصهه گزار اعالم 

ترسط کمتستر  مداصهه  1-7 بدگ درمذکرر  نشان در مح   12/02/1400 مررخ 11:00صله در ساعت پتشداادهای وا -7-4

 شرد.بازگشای  م 

 معتبر با مار و امیاء مجاز تحری  خراهگ شگ. نامه معرفاسداد و مگارک مداصهه فتط به نمایدگه آ  شرکت با ارائه  - 7-5

برسگ و همراه با پتشدااد  شدااددهدگهتپبایگ به مار و امیای مجاز تعاگآور  هنامدعر این  جمله ازتمام اسداد مداصهه  -7-6

 صتمت تسلتم شرد.

، مبام و مشروط تدظتم گردد. به پتشداادهای مخگوشبگو  صتگ و شرط و اباام تاته و  ،صریح  رربهپتشدااد صتمت بایگ  -7-7

 ترتتب اثر داده نخراهگ شگ.

 باشگ.م  1-7 دربدگدبترخانه مداصهه گزار به آدرس مذکرر مح  تسلتم پتشداادها واحگ  -7-8
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 :موضوع مناقصه

 ضد حریق  های دربنصب  و  تحویل وخرید 
 

  :ت و مبنای پرداختپاشنهاد قام -2

 نمایگ.ارائه  (4)پترست شماره شرکت در مداصهه،  صتمت پتشداادی خرد را  بن فرم پتشداادصتمت ا ف( مداصهه گر 

 .پرداخت م  گردد (خاص)سهامی شمال مسکنشرکت سرمایه گذاری ترسط  نقدی صرر بهک  مبلغ صرارداد ( ب

و ارائه فاکترر ترسط فروشدگه و صگور و تایتگ صبض انبارترسط اس ارائه صرر  کارکرد بر اسو صطع   مرصت یهاتتوضعصرر کارکرد ج( 

و پرداخت مدظرر  فروشدگه حساب به محاسبه و )ساام  خا (شمال مسکن دفتر فد  شرکت سرمایه گذاری و پس از تایتگنمایدگه خریگار 

  .گردد م

 .ردتگ نممها ح و غتره تعلن  ا تفاو مابهتعگی  و یا  عدرا بهمبلغ   گرنههتچ (د

 :اسناد و مدارک ضمامه مناقصه -3

 (1) پترست شماره  نامهضمانتنمرنه فرم  -3-1

 (2مشخها  افراد حترص  )پترست شماره -3-3

 (3)پترست شماره مشخها  فد   -3-4

 (4شماره  رستت)پفرم پتشدااد صتمت  -3-5

 (5شماره  رستت)پ ه ترسط صاحبا  امیای مجاز شرکتنمرنه صرارداد های خریگ، ممارر و امیا شگ -3-6

 مدت اجرای کار: -4

فروشدگه مرظف است در  م  باشگ.  ماه شمسی3 حگاکثر و مگ  نهب و اجرا ماه شمسی 2 حگاکثر مرضرع صرارداد اجداس ارسالمگ  

 و بن دسترر کار نمایدگه خریگار  اصگام به نهب نمایگ.درصگ اصالم مررد معامله را به خریگار تحری  نمرده 25روز ،  15بازه زمان  حگاکثر هر 

 :ارائه پاشنهادات -5

 ، همگ پتشدااد دهدگگا  پتشدااد خرد را بر اساس اسداد مداصهه تکمت  نمرده و در سه پاکت جگاگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته

 الک و مار شگه تسلتم و در متاب  رستگ دریافت نمایدگ .

 وی ضمانت نامه شرکت در مداصهه حا پاکت الف(

اساسدامه، آخرین تغتترا  و روزنامه رسم ،کپ  شداسدامه و  اسداد مداصهه مار و امیا شگه به اضافه تهریر آگا  ثبت شرکت، پاکت ب(

ورد متادیر ، برآپریدت و ممارر نمرد  ،  3مشخها  افراد حتتت  یا حترص  مرجرد در پترست  کار  مل  ساامگارا  بتش از پدج درصگ،

 4( مرجرد در پترست شماره A4و نتشه ها )در صطع  (A4)درصطع   ساختمان ا تعمل ستتچک  مشخها  فد  و 

 حاوی پتشدااد صتمت و آنا تزهای مربر ه  پاکت ج(

 ارائه آنا تز صتمت کلته ردیفاای برآورد ارائه شگه ا زام  است .  -1تبهره 

 ، پتشدااد صتمت مردود خراهگ برد.صتمت در صرر  عگم ارائه آنا تز -2 تبهره

 ناصص ترتتب اثر داده نخراهگ شگ به پتشداادا  مبام، مخگوش، مشروط و -3 تبهره
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 :اختاار قبول یا رد پاشنهادات -6

نمایگ. ارائه شگه و بررس  آنا تز صتمت ها، برنگه مداصهه را تعتتن م   فد  و سرابن با بررس  پتشداادا دستگاه مداصهه گزار  -6-1

 در صبرل یا رد پتشداادها مختار برده و شرکت کددگگا  حن اعتراض  نگارنگ.دستگاه مداصهه گزار 

 برخورد با تبانی کنندگان:  -7

آئتن نامه تشختص صالحتت پتمانکارا  ساختمان  و  56هرگاه ا الع حاص  شرد که پتشدااد دهدگگا  با هم تبان  کرده انگ  بن ماده 

 به آناا با آنا  رفتار خراهگ شگ. نحره ارجاع کار

 مهلت ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات:  -8

صرارداد را بابت تیمتن  مبلغ ناخالص %5روز پس از ابالغ برنگگ  ترسط مداصهه گزار، به متزا   7برنگه مداصهه متعاگ است حگاکثر    

شرکت در مداصهه برنگه اول ضبط و نفر دوم به عدرا  برنگه مداصهه  . در غتر ایدهرر  تیمتناگا  به مداصهه گزار تحری  نمایگانجام تع

 اعالم خراهگ شگ.

 اولویت اسناد و مدارک: -9

 او ریت اسداد و مشخها  فد  عبار  است از : 

 اسداد و شرایط مداصهه -10-1

 پتما   خهرص شرایط  -10-2

 پتما  عمرم  شرایط  -10-3

 مشخها  فد  خهرص  -10-4

 ، دستررا عملاا و استانگاردهای فد    فد  عمرم مشخها -10-5

 گر مداصههترسط  شگه ارائهبرآورد و آنا تز  -10-6

 :کسدورات قرارداد -11

 باشگ. م  مداصهه گر رح غتر عمران  برده و پرداخت کلته کسررا  صانرن  صرارداد به عاگه  -11-1

 مپرداخت  فروشدگهت  سازما  امرر اصتهاد و دارائ  کشرر محاسبه و به صرانتن فعل  و آ اساس بر افزودهارزشما تا  بر  -11-2

 .گردد

 :پرداخت نحوه -12

از شروع کار تا آ  تاریخ را  اجداس ارسا  در آخر هر ماه صرر  وضعتت ) پتمانکار( فروشدگه و باشگ م  نقدی صرر بهنحره پرداخت 

کرده و آ  را در آخر ماه تسلتم ورد و اسداد مدیم به پتما ، محاسبه برآ براساس،  هامجلسصرر و  دسترر کارها بن ، که 

به  11و همچدتن اعمال کسررا  صرارداد مطابن ماده  تتوضعصرر . پس از رستگگ  و تأیتگ ناای  گینما م( )دستگاه نظار 

 شدگه ) پتمانکار( پرداخت متگردد.فرو
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 ت:پاش پرداخ -13

تیمتن مررد صبرل خریگار به فروشدگه پرداخت  اخذکه در صبال  مبلغ صرارداد تعلن متگترددرصگ  20 ادلمعپتش پرداخت به صرارداد خریگ 

 متگردد.

 :) پامانکار(  فروشندهتعهدات  -14

 نام به انیمام مشخها ،مدعتگه  هایصرارداد ،پروژه های اجرا شگه با مشخها  فد  مشابهمرظف است  تست  از )پتمانکار(  فروشدگه -14-1

 ارائه نمایگ. مرصعتت آناا را در پاکت )ب( و شماره تماس و آدرس دصتن خریگار

 را در صا ب پاکت )ب( مرضرع صرارداداجداس و گراه  و مجرز های مربرط به تاته و تامتن مرظف است مگارک  )پتمانکار( فروشدگه -14-2

 ارائه نمایگ. 

  معرف خریگارخرد را کتباً به و دارای صالحتت فد  الزم   رسم دگهیرارداد نمامرظف است پس از مباد ه ص )پتمانکار( فروشدگه -14-3

 . گینما

  باشگ و در صرر  بروز م رتغمرظف به بررس  و تگبتر راهکارهای الزم جات جلرگتری از خسارا  احتما   به )پتمانکار( فروشدگه – 14-4

 خریگاربرده و  فروشدگهح و پرداخت خسارا  احتما   وارده به عاگه   به دعاوی در مراجع ذیهالگرئ پاسخهرگرنه خسار  احتما   

 نگارد. هاآ تعاگی در صبال 

، جزئتا  روش تاته ت روز از تاریخ مباد ه پتما  استبرای ارائه برنامه زمان  تفیتل  اجرای  هف)پتمانکار(   فروشدگهآخرین مالت - 14-5

 باشگ. کارفرمابایست مررد تأیتگ برنامه زمان  تفیتل  و بادگام کرد  آ  م  

 گردد. مرظف به پرداخت آ  م  فروشدگهاری مداصهه و چاپ آگا  به عاگه برنگه مداصهه متباشگ و کلته هزیده های برگز -14-6

، مگارک مربرط به ثبت نام سدگ ثبت شرکت، آگا  آخرین تغتترا  شرکت مرظف است مگارک شرکت شام  )پتمانکار(  فروشدگه -14-7

، مگارک شخه  کلته اعیای شرکت شام  کپ  شداسدامه و کار  مل  فزوده از سازما  ما تات  ک  کشرردر سامانه مردی ما تا  بر ارزش ا

به همراه صررتجلسه تعتتن سمت و متزا  ساام اعیای شرکت و ضمانت نامه حسن انجام تعاگا  به همراه ضمانت نامه شرکت در مداصهه و 

 پاکت )ب( ارائه نمایگ. صا ب گ های باال را درمگارک مدگرج در بد

متعاگ و ملتزم متگردد در صرر  مستحن ا غتر در آمگ  ک  یا بعض از مبتع ،ثمن معامله را به خریگار مسترد دارد  )پتمانکار(  فروشدگه -8 -14

 نتز برآیگ .و در صرر  جا  خریگار نسبت به فساد ، فروشدگه بایست  از عاگه خسارا  وارده به خریگار 

 را ارائه نمایگ.مرظف است گراه  تایتگ سازما  آتش نشان  در خهر  درب های ضگ حرین )پتمانکار( فروشدگه  -14-9

 دوره تضمان : -15

 6شرایط عمرم  پتما  تعتتن م  شرد برای مگ   39، از تاریخ تحری  مرصت یا تاریخ دیگری که  بن ماده مرضرع پتما  مفادسن انجام ح

. استرداد ضمانتدامه انجام شرایط عمرم  پتما  عم  م  شرد 42، تیمتن م  گردد و    آ  به ترتتب ماده (پتمانکارفروشدگه)از سری  ماه

 .،  بن مفاد شرایط عمرم  پتما  صرر  خراهگ گرفت فروشدگهتعاگا  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

 

 انجام تعهدات فرم ضمانت نامهنمونه  -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به ایدکه*                       به نشان :

 مای  است در مداصهه****                     شرکت نمایگ، این**

 ، در متاب ***                        ، برای مبلغ               ریال تیمتن              از*             

و تعاگ م  نمایگ چدانچه***            به این**                   ا الع م  دهگ که پتشدااد شرکت کددگه نهامبرده 

امه انجام تعاگا  پتما  استدکاف نمهرده اسهت، مررد صبرل واصع و مشار ته از امیای پتما  مربرط یا تسلتم ضمانتد

تا متزا                     ریال هر مبلغ  را که ***                مطا به نمایگ، به محض دریافت او تن تتاضای کتب  

ظاار نامهه واصله از سری***                         بگو  ایدکه احتتاج  به اثبا  استدکاف یا اصامه د ت  و یا صگور ا

 یا اصگام  از مجاری صانرن  یا صیائ  داشته باشگ ، ب  درنگ در وجه یا حرا ه کرد***                      بپردازد.

مگ  اعتبار این ضمانتدامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبهر مه  باشهگ. ایهن مهگ  بدها بهه 

 ی حگاکثر سه ماه دیگر صاب  تمگیگ است و در صررت  که **      درخراست کتب ***                برا

نترانگ یا نخراهگ مگ  این ضمانتدامه را تمگیگ کدگ و یها *                        مرجهب ایهن تمگیهگ را                  

متعاگ است بگو  ایدکه احتتهاج   فراهم نسازد و **                        را مرافن با تمگیگ ندمایگ**                  

بههه مطا بههه مجههگد باشههگ، مبلههغ درج شههگه در ایههن ضههمانتدامه را در وجههه یهها حرا ههه یهها حرا ههه کههرد***                            

 پرداخت کدگ.

رسهتگ، چدانچه مبلغ این ضمانتدامه در مگ  مترر از سری ***                         مطا به نشرد، ضمانتدامه در سر

       خرد به خرد با   و از درجه ساصط است، اعم از ایدکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                  
 

 *عدرا  پتمانکار

 **عدرا  بانک یا شرکت بتمه

 ***عدرا  دستگاه اجرای 

 ****مرضرع صرارداد مررد نظر
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 هدات **  ضمانتنامه انجام تع

 )نمونه دو(
 

 نظر به ایدکه*                       به نشان :

 به این****                     ا الع داده است صهگ اسداد صرارداد**

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 ریال                                                                                در متاب  ***         برای مبلغ    

به مدظرر انجام تعاگات  که به مرجب صرارداد یاد شگه به عاگه مه  گتهرد تیهمتن و تعاهگ مه  نمایهگ در صهررت  

 ت نامه به این**                                                 که***                                کتباً و صب  از انتیای سررستگ این ضمان

ا الع دهگکه*                               از اجرای هر یک از تعاگا  ناش  از صرارداد یاد شگه تخلف ورزیگه است، تا 

 متزا                                 ریال، هر مبلغ  را که***  

 حض دریافت او تن تتاضای کتب  واصله از سری***                                 مطا به کدگ، به م

بگو  آنکه احتتاج  به صگور اظاارنامه یا اصگام  از مجاری صانرن  و صیای  داشته باشگ، ب  درنگ در وجه یا حرا هه 

 کرد***                                          بپردازد.

 مانت نامه تا آخر وصت اداری روزمگ  اعتبار این ض

 است و با درخراست کتب  ***                    

واصله تا صب  از پایا  وصت اداری روز تعتتن شگه، برای مگت  که درخراست شرد صاب  تمگیگ م  باشگ و در صهررت  

 کدگ و یا* که **                          نترانگ یا  نخراهگ مگ  این ضمانت نامه را تمگیگ 

 مرجب این تمگیگ  را فراهم نسازد و نترانگ**                                          را حاضر به تمگیگ نمایگ**

                        متعاگ است بگو  آنکه احتتاج  به مطا بهه مجهگد باشهگ، مبلهغ درج شهگه در بهاال را در وجهه یها حرا هه کهرد**                               

 پرداخت کدگ.
 

 *عدرا  پتمانکار

 **عدرا  بانک یا شرکت بتمه

 ***عدرا  دستگاه اجرای 

 ****مرضرع صرارداد مررد نظر
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 2پیوست شماره
 

 مشخصات افرادحقوقی
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 مشخصات اشخاص حقوقی
 

 

 *مرارد زیر به دصت مطا عه و تکمت  گردد

 از درجه اعتبار ساصط و درخراست شرکت کددگه کا   م یکن تلت  م  گردد .**درصرر  عگم درج ا العا  صحتح 

 ( مشخصات شرکت  1

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

 ..................................................ملی....................................کد اقتصادی................................... مانه فعالات............................. شناسه

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

 اعضای هائت مدیره با ذکر سمت-1-3

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

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

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

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

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

 .....................................................اسامی صاحبان مجا  امضاء......................................................................................................-1-4

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

 سابقه فعالات در  مانه مربوطه -1-6

 سال 5کمتر ا             الی ده سال 5بان            باالی ده سال 

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

 و جزئاات اجرایی مشخصات فنی
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ف
دی
ر

 

 کاالشرح 
 مشخصات فنی

 مقدار واحد

 142  دگه مترتسانت 220*110ابعاد  درب ضگ حرین به رنگ سفتگ و  بن مشخها  بدگ )ب ( 1

 

 

 

  

 مشخصات فنی درب ضد حریق :

 ) ابعاد تتریب  برده و انگازه گتری ناای  به عاگه فروشدگه است(سانتتمتر 18به عرض سانتتمتر و کف  220*110 ابعاد پشت تا پشت  :-1

 )تلررانس ابعاد م  بایست در صتمت  حاظ شگه و اضافه باا در این خهر  صاب  پرداخت نم  باشگ.( تذکر :

عگد  رالی  3ت گذاری و ورق کش  در صسمت  رالها و فرالدی عمردی ، تتری Uبا دو عگد  متلتمتر 1.25 فرالدی  دارای دو الیه ورق :جنس درب -2

 ضگسایش   ck45فرالدی 

 متلتمتر 1.5چاارچرب از ورق فرالدی جنس چهار چوب :  -3

 مخهر  و مته  به درب با صابلتت رگالژ و تدظتم 180*140فرالدی عگد  رالی  3دارای :  لوال-4

 ترکاه اصلی داف کارخانه ساستم قفل :-5

متلتمتر متاوم در برابر صگا و گرما و استفاده از نرار  50( با ضخامت 80دانستته ) مخهر   پشم سدگعاین بدگی ویژه بتن دو جگاره با  ی :عایق حرارت -6

 نسرز دور تا دور  به جات عگم نفرذ آتش و دود به  بتا 

 رنگ سفتگ از نرع رنگ پردری کرره ای رنگ : -7

 گما  ایمد  شارداریمررد تایتگ سازما  آتش نشان  و خ -8

 دصتته 120درجه سانتتگراد به مگ   1200متاوم در برابر  حرین تا دمای  -9

سال گارانت   10با ترجه به مرجردی بازار با کال و یا داف اصلی ترکاه  مارک دستگتره آنت  پدتک دارای تایتگیه با صابلتت باز شگ  در جات خروج -10

  تعریض

 ین دارای پرشش رنگ ضگ حر -11

 درجه سانتتگراد 800درز ستلتکرن  دود بدگ با متاومت باال در برابر حرار  -12

 کال و یا داف اصلی ترکاه مارکآرام بدگ دارای تایتگیه جات عملکرد دودبدگ و آتش بدگ  -13

 و یا داف اصلی ترکاه کال مارک تمام  یراق آال  شام   رالها ، دستگتره های عادی و صف  ها دارای استانگارد حرین باشدگ.-14

 باشگ.  BSدرب ضگ حرین بر اساس استانگارد -15

 : از کاتا رگ فروشدگه ترسط خریگار انتخاب متگردد طرح درب -16
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 4پیوست شماره 
 

 

 پاشنهاد قامت فرم
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 * برگ پاشنهاد قامت *
 

و  هانتشهار و امیاء کلته اسداد، مگارک، این شرکت با آگاه  کام  از شرایط مداصهه و بررس ، صبرل، م        

      (به عگدیال)رمشخها  فد  مرضرع مداصهه، مبلغ ک  پتشداادی خرد را به مبلغ ...........................................................

 . گینما محروف( اعالم ریال )به  ......................................................................................................و ........

در صرر  برنگه شگ ، در مالت مترر نسبت به ارائه  شرد مهمچدتن این شرکت با مار و امیاء این برگ متعاگ 

مجاز است  شمالمسکن  یگذارهیسرماانجام تعاگا  و امیاء صرارداد اصگام نمایگ. در غترایدهرر ، شرکت  نامهضمانت

نخراهگ   اعتراض گرنههتچمبلغ تیمتن شرکت در مداصهه را به نفع خرد ضبط نمایگ و در آ  صرر  این شرکت حن 

 داشت.

  ...............................................................: ........................................................................................................................... نشان 

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

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

 

 .................................. دهنده شنهاداپام خانوادگی نام و ن                                        

 مهر و امضاء             
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   5پیوست شماره

 
 

 ممهور و امضا شده توسط صاحبان  دیخر ینمونه قرارداد ها

 امضای مجا شرکت
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                                                                               در با چهارچوب و کلاه متعلقات   ضد حریق  درب  قرارداد خرید

 (  مجتمع بام چالوس1بلوک )

 
 مقدمه

                                                                          چدددالوس بدددام پدددروژه( 1بلدددوک )در  متعلقدددات هادددبدددا چهدددارچوب و کل قیدددضدددد حر درب  دیدددخر منظدددوربددده 

 :ناباین قرارداد 

  ......................یو کگ اصتههاد........................ شماره   شداسه مل یدارا ،     ..............................   شماره بهشگه  ثبت   ....................................... شرکت : الف

در ایهن  بعهگ مهنکهه   ...............................آصهای  تیریمهگ ابه......................: تمهاس شماره به ....................   کگپستو   ، ..................................:  نشانبه 

 و         طرف کی ازشرد م  نامتگه «داریخر»صرارداد 

کگ  و مل .......................                 شداسه دارای ...................   ثبت شرکت های اداره در .......................  شماره به شگه ............................  ثبت شرکت: ب

 به......................  .................                         کگپست .. : نشان  به ......................... ، شماره...................... مررخ به .....................  پروانه و ..................  اصتهادی

 مجاز امیاء حن صاحب...........................  .................... صادره شداسدامه شماره و ...................... کگمل  با( عام  مگیر)مگیریت ..................  اب ................: تماس شماره

 از شردم  نامتگه «فروشنده» صرارداد این در ........................ که مررخ..................  شماره  رسم روزنامه در مدگرج را یمگ را تتتغ  آگا نیآخر مرجببه

 :و  رفتن متعاگ و ملتزم به اجرای دصتن مفاد آ  گردیگنگ مدعتگ زیر شرح به دیگر طرف

 

 مورد معامله( 1ماده)
به شرح ذی  در پروژه بام چا رس واصع در چا رس ،  ضد حریق با چهارچوب و کلاه متعلقات دربخرید  عبار  است از مررد معامله صرارداد حاضر

ستگه است و ضمتمه ، براساس نتشه ها و مشخها  فد  که کال به ا الع و رویت فروشدگه ر کمربدگی نرشار به چا رس ،روبروی بتمارستا  تامتن اجتماع 

 این صرارداد م  باشگ .

 مشخصات فنی درب ضد حریق : -1-1

 سانتتمتر) ابعاد تتریب  برده و انگازه گتری ناای  به عاگه فروشدگه است( 18سانتتمتر و کف به عرض  220*110 ابعاد پشت تا پشت  :-1

 ین خهر  صاب  پرداخت نم  باشگ.()تلررانس ابعاد م  بایست در صتمت  حاظ شگه و اضافه باا در ا تذکر :

عگد  رالی  3فرالدی عمردی ، تتریت گذاری و ورق کش  در صسمت  رالها و  Uمتلتمتر  با دو عگد 1.25دارای دو الیه ورق فرالدی   :جنس درب -2

 ضگسایش   ck45فرالدی 

 متلتمتر 1.5چاارچرب از ورق فرالدی جنس چهار چوب :  -3

 مخهر  و مته  به درب با صابلتت رگالژ و تدظتم 180*140الی فرالدی عگد  ر 3دارای :  لوال-4

 کارخانه داف اصلی ترکاه ساستم قفل :-5

متلتمتر متاوم در برابر صگا و گرما و استفاده از نرار  50( با ضخامت 80عاین بدگی ویژه بتن دو جگاره با پشم سدگ مخهر   )دانستته  عایق حرارتی : -6

  به جات عگم نفرذ آتش و دود به  بتا نسرز دور تا دور 

 رنگ سفتگ از نرع رنگ پردری کرره ای رنگ : -7

 مررد تایتگ سازما  آتش نشان  و خگما  ایمد  شارداری -8

 دصتته 120درجه سانتتگراد به مگ   1200متاوم در برابر  حرین تا دمای  -9
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  I-TEKیا  ترکاه DAFر جات خروج کارخانه دستگتره آنت  پدتک دارای تایتگیه با صابلتت باز شگ  د -10

 دارای پرشش رنگ ضگ حرین  -11

 درجه سانتتگراد 800درز ستلتکرن  دود بدگ با متاومت باال در برابر حرار  -12

  I-TEKیا  ترکاه DAFآرام بدگ دارای تایتگیه جات عملکرد دودبدگ و آتش بدگ از کارخانه  -13

  I-TEKیا  ترکاه DAFاز کارخانه  ، دستگتره های عادی و صف  ها دارای استانگارد حرین باشدگ. تمام  یراق آال  شام   رالها-14

 باشگ.  BSدرب ضگ حرین بر اساس استانگارد -15

 : از کاتا رگ فروشدگه ترسط خریگار انتخاب متگردد طرح درب -16

 خهر  صاب  پرداخت نم  باشگ.( )تلررانس ابعاد م  بایست در صتمت  حاظ شگه و اضافه باا در این تذکر :

 

 مورد معامله لی( محل تحو2)ماده

، به نمایدگه خریگار)شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال( تحری  نمایگ . مالک تحری   مح  پروژهفروشدگه م  بایست  اجداس مرضرع معامله را در  -1-2

 کاالهای مرضرع صرارداد از نمایدگه خریگار م  باشگ.دریافت رستگ

فروشدگه متعاگ و ملتزم و باشگ گذاری مسکن شمال م بام چا رس شرکت سرمایه (1بلرک یک) پروژه ،چا رس در واصع معامله مررد  یتحر مح  -2 – 2

 بازدیگ تحری  مررد معامله مح  از را صحتح و سا م وفن شرایط صراردادی، در مح  مزبرر، به خریگار تحری  نمایگ همچدتن فروشدگهمررد معامله  گیگرد

 دارد کام  آگاه  تحری  مررد معامله، کتف فرآیدگ و کم بر و است نمرده

 هزیده تحری   مررد معامله در مح  پروژه و تخلته بر عاگه فروشدگه خراهگ برد. -2 – 3 

ضروری است کلته اجداس ارسال شگه  برده فروشدگهتخلته  صانرن  و اصر   بعاگه و  حم ،وظتفه حفظ و نگاگاشت تجاتزا  مربر ه و نحره بارگتری -2 -4

 در مح  پروژه به رویت و تایتگ خریگار یا نمایدگه وی رستگه و مراتب صررتمجلس گردد.

   

 قرارداد مدارک و اسناد( 3ماده)

 :است زیر به شرح مگارک و اسداد شام  صرارداد نیا

 کپ  کار  مل  و شداسدامه اعیاء هتا  مگیره -1-3

 و اگا  تاستس اساسدامه شرکت  -2-3

 آخرین آگا  تغتترا  .-3-3

 گراه  ثبت نام ارزش افزوده -4-3

 پروانه  راح  و مرنتاژ از صدایع و معاد  -5-3

 صررتجلسا  تحری  مها ح مرضرع صرارداد  -6-3

ر سدگ دیگری که در  رل مگ  اجرای صرارداد  ررکل  ه جلسه و بههای دیگر صرارداد و هرگرنه ترافن نامه، صرر اسداد و مگارک مزبرر و پترست(: 1تبصره)

 گرددتدظتم و به امیاء  رفتن رستگه باشگ، جزء الیدفک این صرارداد محسرب م 

 بهای مورد معامله( 4)ماده

:   و به حروف ریال  ....................................... برابر افزوده،ارزش بر ما تا  احتساب بگو  فروشدگه، از شگه اخذ استعالم و ناای  ترافن  بن معامله ثمن

 .باشگم  ...............................................................
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 و بهاء مورد معامله : مشخصات -4 – 1

ف
دی
ر

 

 کاالشرح 
 مشخصات فنی

 مقدار واحد
 قامت جزء

 ( ریال) 

 قامت کل

 )ریال(

درب ضگ حرین به رنگ سفتگ و  بن  1

 ( 2-1بدگ ) مشخها 

214  دگه مترتسانت 220*110ابعاد     

  ریال   ……………………………………………………………… ( :جمع ک  

 

در صهرر   صهرارداد این به مربرط دو ت  حترق کلته پرداخت و برد نخراهگ صتمت افزایش یا تعگی  گرنههتچ شام  و برده ثابت صرارداد این صتمتاای -4 – 2

 باشگو هر گرنه ادعا راجع به شرایط فررس ماژور و تحریم و .... از درجه اعتبار ساصط است.م  فروشدگه عاگه به شمرل

    .باشگک  باای مررد معامله، با حفظ تمام  شرایط مرضرع این صرارداد، م  %25 ستف تا صرارداد مررد معامله کاهش یا افزایش به مجاز خریگار -3-4 

 صرارداد غتر صاب  تغتتر م  باشگ. 4تع وفن ماده مب %25و صتمت حجم افزایش یافته تا  

 م  باشگ. درب های ضگ حرین از نمرنه های ارائه شگه ترسط فروشدگه و به انتخاب خریگار -4-4
 

 پرداخت نحوه( 5ماده)
 .باشگم  ......................:   و به حروف ریال  ...................  برابر افزودهارزش بر ما تا  احتساب بگو  صرارداد مبلغ ک  صرارداد،( 4)ماده  مفاد به عدایت با

 :پذیرفت را صرارداد این در مدگرج و زیر شرایط تمام  کام ، آگاه  ضمن فروشدگه و برده صاب  پرداخت  نتگیبه صرر   مبلغ م  باشگ که این

 سهری از وصهرل تجاتهزا  اعهالم و کاال رویت خریگار و تدظتم صررتجلسه( صرارداد برابر مشخها  فد  درخراست  4پس از تحری  مفاد جگول ماده ) -1-5

 .پرداخت متگردد روز به حساب فروشدگه  20ظرف مدت از  رف فروشدگه و تایتگ دستگاه نظار  خریگار، ، صرر  وضعتت و ارائه نظار  و تدظتم  دستگاه
 

باشهگ و  از سهری ریهال م (                           ریال(  و به حروف : )                           ) ر با افزوده متعلن به این صرارداد نتز که برابما تا  بر ارزش  -2-5

های این تداسب هر مرحله از پرداختافزوده به خریگار به فروشدگه پرداخت متگردد. با این تأکتگ که فروشدگه صرارداد حاضر مکلف به پرداخت ما تا  بر ارزش

 شگه صانرن  به سازما  امرر ما تات  م  باشگ.های معتن، ظرف مگ صرارداد

باشگ که در صبال اخذ تیمتن مررد صبرل خریگار به  پتش پرداخت این صرارداد برابر .................................ریال و به حروف : .......................................ریال م   -3-5

 اخت متگردد.حساب فروشدگه پرد

 .روز خراهگ برد10مگ  زما  رستگگ  به صرر  وضعتت از زما  تحری  به خریگار به مگ   -4-5

 

 فروشنده تعهدات و شرایط( 6ماده)

 م و بگو  و سا حت رر صحبهو ضمائم آ ، صرارداد  نیو اوصاف و مشخها  مدگرج در ا طیمرضرع صرارداد را  بن شرا گیفروشدگه متعاگ و ملتزم گرد -6  –1 

 و ارتهاخت در معامله مررد کهینحربه گ،ینما متتسل گاریخر به  لیتحرمجلس در صبال صرر ی مترر صراردادی هاخیتاردر  یاعذر و باانه چته و نتص و ب بتع

 . باشگفراهم و ممکن  گاریخر یهرگرنه تهرفا  ما کانه برا وصرارگرفته  گاریخر تهرف

جاا  مدگرج در  ریصرارداد و سا نیا کی بن مفاد ماده   نمرد که مرضرع صرارداد از حاظ مشخها  فدتهریح و تأکتگ صرارداد  نیافروشدگه با امیاء  -6 – 2

 و اشهکال رفهع و ی جرابگر به متعاگ و مکلف ،مانع و اشکال هرگرنه بروز صرر  در  ذا ،باشگم  رهتغ و  صدف و یادار و  آ  فاصگ هرگرنه اشکال و مانع صانرن

 باشگ.م  برداری برای خریگار فراهم گردد،، به نحری که امکا  بارهمانع

مسترد  گاریه خرو خسارا  و غراما  متعلته را بمعامله  ثمن ع،تمب از بعض ای ک درآمگ   رت غادر صرر  مستحن  گردد فروشدگه متعاگ و ملتزم م -6 – 3

 و پرداخت نمایگ.
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 و رتتعم) ناش  از صهرر خرد (  ی،بازساز به ملزم فروشدگه پروژه، هتابد و سا تتأس به فروشدگه عملکرد از  ناش خسار  هرگرنه شگ  وارد صرر  در -6 – 4

 .برد خراهگ گاریخر نظر  بن وارده  اخسار جبرا 

بهر  ارداد، ) ناشه  از صههرر خهرد ( ر  در حتن اجرای عملتا  مرضرع صراجان و  ما  خسار حادثه، مدجر به  هرگرنهبگیدرستله مسئر تت  فروشدگه -6 – 5

 .مبری نمردخهر   نیدر ا  تتگرنه مسئر را از هر گاریو خر فترعاگه گ

  بن صراردادی، شگهنتتزما  تعمگ  در را گاریاز  رف خر  ابالغ یدسترر کارها هتمرضرع صرارداد به همراه کل ا تعملتمام   است مرظف فروشدگه -6 – 6

 به ترانگم  گاریخر بدگی،زما  برنامه ازجزئ  یا کل   انحراف صرر  در و دهگ انجام باشگ، م گاریخر گتمطلرب که مررد تائ تتفتباکگار، خریبدگی زما  برنامه

 .گینماداشت و برکسر  فروشدگهو یا تیامتن  مطا با از محاسبه و  را تعاگ( صرارداد، وجه ا تزام تخلف از انجام 10ه)هرروز تأختر غترمجاز  بن ماد یازا

 گاریهخرگردد،  بتست درصگ مگ  صرارداد( صرارداد، بتش از 10، با  حاظ برنامه زما  بدگی مذکرر در ماده)فروشدگهدر صررت  که تأخترا  غتر مجاز  -6 – 7

شگه انجام یهادهیهز و نمرده اصگام رع صراردادمرض انجام به نسبتصرارداد اصگام نمرده و یا بار  رین متتی  دیگر،  15نسبت به انجام مفاد ماده  ً راساترانگ م 

 .درنمو ساصط  سلب خرد از را در این خهر  اعتراض هرگرنه حن فروشدگه .گینماو برداشت  کسر فروشدگهو یا تیامتن  مطا با  از ،%15اضافه به را

 عهگم صهرر  در و اسهت  ا زام نتماب ف جلسا  در یو ارتالختاتام دگهینما ای فروشدگه شرکت رعام یمگ حیرر گاریخر کتب  درخراست صرر  در -6 – 8

 .شگ خراهگ کسر فروشدگه از غترمجاز تأختر روز متن معادل  مبلغبه ازای هر جلسه،  ،حیرر

 عگم اثر در چدانچه و گینما تیرعا را مربر ه استانگاردهای و  مدیا اصرل هتکلدر جریا  تخلته مفاد صرارداد در کارگاه خریگار،  است مرظف فروشدگه -6 – 9

 خسهار  جبهرا  تتمسئر  و آ  ما   و حترص  عراصب کلته شرد، واصع یانباریز حادثه وی، کارکدا  صهرر یا و فروشدگه ترسط ایمد  متررا  و نتصران رعایت

 .نگارد خهر  نیدر ا مسئر تت  گرنههتچ گاریخر و برده فروشدگه به عاگه گگا ید ا یز

ههای بایست در صا هب فرمو ماهانه(، دسترر کارها و... م   ها )روزانه، هفتگجلسا ، گزارشازجمله صرر  گاریاز  رف فروشدگه به خر تبا مکا هتکل -6 – 10

 و ارائه گردد. هتتا گاریمررد تائتگ خر

 .باشگم  روزه (30س ) متا ع در گاریخر بهشگه انجام یکارها از جامع گزارش ارائهفروشدگه متعاگ به  -6 - 11

 .نگاردبگو  مرافتت صبل  و کتب  خریگار  ،را رتغ به ،صرارداد مرضرع  کل ای و  جزئ انتتال حن وجههتچبه فروشدگه -6 - 12

 خریدار تعهدات و شرایط( 7ماده)

 اضهافه صهرارداد زما مهگ  بهه   مداسهبخریگار، مراتب به فروشدگه اعهالم و زمها نامه مرجببه صرارداد، مفاد انجام جات پروژه آمادگ  عگم صرر  در-1-7

  .کدگ تجاوز ماه  6از  نبایگ زما  این گردد،م 

، مسئر تت حفظ فتزیک  کاالها به عاگه خریگار م  باشگ  گاریخر به  لیتحرمجلس صرر از زما  تحری  هر بخش از مها ح مرضرع صرارداد و تدظتم  -2-7

 به مسئر تت آ  با خریگار برده و مبدای صگور صررتحساب ها ، صرر  مجلس تحری  کاال م  باشگ. و در صرر  مفتردی و یا سرصت و یا مرارد مشا

 

 شرایط سایر( 8ماده)

 .رسانگ انجام هیا نمایدگه وی ب نظار  دستگاه دستررا  و مشخها  و نتشه  بن را کارها کلته است مرظف فروشدگه -8 – 1

 دسهتگاه تائتهگ و گذاری مسهکن شهمالسهرمایه شرکترستگگ  دفتر فد  پس از  فتط ( این صرارداد5ماده ) اصساط باای مررد معامله  بن پرداخت -8 – 2

 انجام خراهگ شگ. ،نظار 

 نظارت دستگاه( 9ماده)

شهمال،  مسکن اریگذسرمایه شرکتدفتر فد   صرارداد، مرضرع تجاتزا  و اجداس سا م و مرصعبه تحری  و فروشدگه تعاگا  انجام حسن بر نظار  مدظرربه 

. برسهانگ نظار  دستگاه تائتگ به را تعاگ انجام مرضرع صراردادی، تعاگا  از انجام مرحله هر در است مرظف فروشدگه. گرددم  تعتتن نظار  دستگاه عدرا  به

 و اسهت  هرفتن مررد صبرل کامالً امر این. برد خراهگ پرداخت صاب به صرر  نتگ فروشدگه  به صرارداد در مترر مبا غ نظار ، دستگاه تائتگ از پس است بگیا 

 .نمرد ساصط و سلب خرد از را اعتراض و ایراد هرگرنه حن فروشدگه

 

 قرارداد مدت( 10ماده)

 برای داشت اهگخر حن گاریخر باشگم  ماه 2مح  پروژه، حگاکثرتحری  تمام  اصالم مررد معامله در  بابتصرارداد از تاریخ ابالغ این صرارداد به فروشدگه  مگ 

 وی تیهمتدا  محه  از یهامح  مطا با  فروشهدگه  از وجه ا تزام تخلف از انجام تعاگ، عدرا به ریال( 30،000،000) ر تلتمس   مبلغ غترمجاز تأختر هرروز
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                      . هش یها افهزایش خراههگ یافهت. در صرر  افزایش یا کاهش مرضرع صرارداد، مگ  صرارداد نتز متداسهب بها تغتتهرا  انجهام شهگه، کها .نمایگ کسر و برداشت

 درصگ از اصالم مررد معامله را تحری  خریگار نمایگ  .  25روز ،  15فروشدگه مرظف است در بازه زمان  حگاکثر هر 

 درصگ مگ  صرارداد متباشگ. 20ستف مگ  تاختر غتر مجاز حگاکثر 

با حفظ تمام  شرایط  صرارداد، مرضرع کار حجم شیافزا ای کاهش با متداسب و برده کار حجم  احتما  را تتتغ بعتا ماده نیا هایزما مگ  (:2)تبصره

 ..افتی خراهگ شیافزا ای کاهشمرضرع این صرارداد، 

 

  تعهدات انجام تضمان( 11ماده)

انجهام  ا یهتها پا  ،نامه بانکصرر  ضمانت به ،  (الیر                               ) معادل صرارداد، مبلغ ک  درصد پنج صرارداد عتگ هدگام است، مرظف فروشدگه

 .دهگ صرار گاریخر ارتاخت درانجام تعاگا   نتعدرا  تیممرصت، به  یمرضرع صرارداد و تحرکام   اگا تع

 

 تضمان دوره( 12ماده)
بهه خریهگار  بهرای  حمر ه کاالهای مرضرع صرارداد و تدظتم صررتجلسه تحری  کاال ارسال و تایتگ آخرین م حسن انجام کلته عملتا  مرضرع صرارداد از تاریخ 

از  رف فروشدگه تیمتن م  گردد . اگر در دوره تیمتن معایب و نتایه  حسب تشختص نمایدگه خریهگار و سرپرسهت کارگهاه  در شمسی  شش ماهمگ  

مگارک صرارداد یا صهرر و اهمال فروشدگه باشگ ، فروشدگه مکلف است آ  معایب را     کارها مشاهگه شرد که ناش  از عگم رعایت مشخها  بشرح مذکرر در

یده آ  را به اضافه مگت  که خریگار تعتتن م  کدگ به هزیده خرد رفع نمایگ در غتر ایدهرر  خریگار م  ترانگ راسا نسبت به اصالح معایب و نتایص اصگام و هز

 و سپرده فروشدگه نزد خرد برداشت و وصرل نمایگ و فروشدگه حن هتچگرنه اعتراض یا ادعای  نخراهگ داشت . از مح  تیمتن یا هر نرع مطا با  15%

 

 قانونی کسورات( 13ماده)

 .داشت نخراهگ  تتمسئر  و تعاگ گرنههتچ خهر  نیا در گاریخر و در صرر  شمرل مدحهرا به عاگه فروشدگه برده  کسرر صانرن هتکل پرداخت -13 - 1

 باشگ.افزوده صاب  پرداخت م نام ما تا  بر ارزشافزوده در ازای ارائه گراه  معتبر ثبتدر هر مرحله از پرداخت، ما تا  بر ارزش -13 - 2

 .باشگ پرداخت م ( صاب 5افزوده با  حاظ ماده)بر ارزش ا تنام ما معتبر ثبت  ارائه گراه یافزوده در ازابر ارزش ا تدر هر مرحله از پرداخت، ما  -13 - 3

 

 یبند( بسته 14)ماده

عهرد   ربتو نتص برده و در صرر  مشاهگه ، اجداس مع بتسا م و بگو  ع  یاجداس مرضرع صرارداد ، فروشدگه مرظف به تحر یترجه به امکا  بسته بدگ با

 گرددتم

 ( تحویل قطعی15)ماده

 اعیاء زتن و برد خراهگ فروشدگه درخراست از پس روز 15 حگاکثر که  صطع  یتحر جلسه  تتشک خیتار فروشدگه یتتاضا به و نتتیم دوره ا یپا در

 گاریخر دگهینما گیبازد از پس. شگ خراهدگ اعالم به فروشدگه و نتتتع ،فروشدگه درخراست خیتار از پس روز 5 حگاکثر ،گاریخر ترسط  صطع  یتحر ر تستکم

 ترسط  صطع  یتحر جلسهصرر . گرفت خراهگ صرر   صطع  یتحر نشرد مشاهگه باشگ فروشدگه کار از  ناش که  نته و بتع چدانچه صرارداد مرضرع از

 مرضرع در فروشدگهمدتسب به   نته و بتع مذکرر ر تستکم هرگاه. گردد م ابالغ فروشدگه به آ  از اینسخه ن،ت رف یامیا از پس و خریگار تدظتم

 شرایط عمرم  پتما  در این صرارداد نافذ است 41)در هر صرر  مفاد ماده .نمرد خراهگ اصگام صرارداد نیا (12)دهما برابر آ  رفع یبرا گ،ینما مشاهگه صرارداد

 

 ( فسخ قرارداد و اقدامات پس ا  فسخ16ماده)
 فسخ نمایگ.  رفهکی رر صرارداد را به ترانگ م گاریدر مرارد زیر خر

صرارداد و مفاد  رستتپ یبدگاز تعاگا  مطابن با برنامه زما   بخش ای  ردد که فروشدگه صادر به انجام تمامثابت گ گاریخر یبرا یبه نحر کهدرصررت  -16 – 1

 .باشگ صرارداد نم

 اصالم معترب در زما  مترر.  دیگزیمدظرر رفع و جا  بهنظار دستگاه دستررا  و کارها دسترر انجام عگم -16 – 2
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 و کتب  از خریگار. صبل  مجرز اخذ بگو  ثا ث ا اشخ یا شخص به صرارداد انتتال -16 –3

 فروشدگه. ازت غر امت ایو  ورشکستگ  انحالل، -16 –4

 ی بگو  مراجعه به مراجع صیا ترانگ م گاریخر گیآ  مسامحه و صهرر نما یدر اجرا ایصادر به انجام تعاگا  نباشگ  ایحاضر   هرگاه فروشدگه به علل -16 - 5

و  گیفروشدگه برداشت نما  مطا با ایو  نتاز مح  تیام %15اضافه محاسبه و آ  را به نتا طرف  داور مرض صتارا  وارده را به تشخضمن فسخ صرارداد، خس

 .(باشگتدرصگ مگ  صرارداد م20حگاکثر  رتنگاشته و نخراهگ داشت.) مگ  زما  تاخ ی ادعا ایاعتراض  گرنهچتفروشدگه حن ه

 یکرده و مبدا یبردارفروشدگه صرر  دگهیرا ) شام  حم  شگه به کارگاه( با نما گخردیتاصالم مررد تا ریمتاد گارخری ،صرارداد فسخ صرر  در -16 – 6

 نیا رت. در غگینما  معرف گاریخرد را به خر دگهیساعت نما 48ظرف  گاریبا فروشدگه صرار خراهگ داد. فروشدگه مرظف است پس از ابالغ خر حسابهیتسر

ارسال شگه  اصگام کدگ و فروشدگه حن هرگرنه اعتراض و ادعا  یکاال یبرداردستگاه نظار  در مررد صرر  دگهیراسا ً و با حیرر نما ترانگ¬ م گاریصرر  خر

 .باشگتاصالم م  صطع  یتحر هارسال شگه به مدز  یکاال ریاز صررتجلسه متاد  خهر  را از خرد سلب و ساصط نمرد.در هر صرر  مبلغ ناش نیدر ا

 ( حل اختالف17)ماده

در مرحله اول تالش خراهدگ  نتصرارداد،  رف نیمفاد ا یاجرا ای رت(، در تفس16به جز ماده) نتماب ف  صرارداد مفاد در اختالف هرگرنه بروز صرر  در -17 – 1

داورا   ا تارجاع امر به ه ارافن ظرف دو هفته، ب. در صرر  عگم حهرل تدگیاختالف را ح  نما گریکگیکرد تا بر اساس مفاد صرارداد و مذاکره و تعام  با 

داورا   ا ته یگردد( ح  اختالف به عم  خراهگ آمگ. رأ  م نتتتع نتکه به انتخاب داورا   رف نتا طرف  و داور مرض نتمتشک  از سه نفر)داورا   رف

 .باشگ االجرا مو الزم  صطع نت رف یبرا

 .باشگ داورا  م ا تارجاع امر به ه خیتاراز   ماه تمام شمس 2 داوری مگ  -17 – 2

مذکرر در صگر صرارداد حاضر،  ن،ت رف  پاکت نامه، به نشان یدوصبیه با درج مرضرع بر رو  سفارش شتازتپست پ نیداورا  از  ر ا ته رأی ابالغ -17 – 3

 صرر  خراهگ گرفت.

انحالل صرارداد حاضر، کماکا  معتبر و    ررکلبه ایو در صرر  فسخ، ابطال و   لتت یصبرل داور یمستت  برا ای¬نامه¬حاضر، مرافتت داوری شرط -17 – 4

 االجرا خراهگ برد.الزم

متعاگنگ کماکا  نسبت به انجام تعاگا  مذکرر و  نتنبرده و  رف نت رف یداورا  مرجب ترصف انجام تعاگا  صرارداد ا تالف به هاخت مرارد ارجاع -17 – 5

 .دگیگام نمااجراء و ادامه آ  اص

 ( فورس ماژور18)ماده
مرضرع  یزما  ترصف اجرامگ  رتهمه گ یمارتز ز ه و جدگ، ب  ،ت)فررس ماژور( ماندگ س کدترلرصاب تو غ  دتبشتپرصاب تغ طیصرر  بروز هرگرنه شرا در

 یبرا  راهکار مداسب یو همکار یبا همفکر نت رف گ،یگرد ( روز60از شهت) شتصرارداد ب نتمگ  تعل که صرارداد، به مگ  صرارداد اضافه خراهگ شگ. درصررت

شگه  نتاجداس تام هتکل ی.و بااافتیخهر ، صرارداد خاتمه خراهگ  نیدر ا تتبر  بن آ  عم  خراهدگ نمرد و در صرر  عگم مرفت نتتادامه صرارداد تع

 .گیپرداخت خراهگ گرد به فروشدگهترسط فروشدگه تا زما  ابالغ خاتمه صرارداد 

 ( اقامتگاه19)ماده

 به نشان  پست سفارش نیمکاتبه و اوراق از  ر ه،یاست،  ذا ارسال هرگرنه اخطار شگهحیصرارداد تهر نیهما  است که در متگمه ا نتو اصامتگاه  رف  نشان

به  گیجگ  صرر  نشان نیا رشگه باشگ، که دعالم رف متاب  اساعت به 48صبالً و حگاکثر ظرف   نشان رتتمگر آنکه تغ گردد، شگه محسرب ممزبرر ابالغ یها

 خراهگ شگ.  عدرا  اصامتگاه تلت

 ( مفاد قرارداد20)ماده
 نسخ دارای ارزش یکسا  و در حکم واحهگ مه هتکه کل شگهمتنسخه تدظ 3صفحه و 6تبهره و در 2ماده و  20مشتم  بر  1400صرارداد در تاریخ ..../...../  این

 ر به تسلتم یک نسخه از آ  را نمرد.و فروشدگه اصرا باشدگ

                             

 : خریگار                    :  فروشدگه
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                                                                                       درب ضد حریق  با چهارچوب و کلاه متعلقات  نصب قرارداد 

 (  مجتمع بام چالوس1در  بلوک )

 
 مقدمه

                                                                                       چددددالوس بددددام پددددروژه( 1بلددددوک )در  متعلقددددات هاددددبددددا چهددددارچوب و کل قیددددضددددد حر درب  نصددددبمنظوربدددده 

 :ناباین قرارداد 

  ......................یو کگ اصتههاد........................ شماره   شداسه مل یدارا ،    ..............................    شماره بهشگه  ثبت   ....................................... شرکت : الف

در ایهن  بعهگ مهنکهه   ...............................آصهای  تیریمهگ ابه......................: تمهاس شماره به ....................   کگپستو   ، ..................................:  نشانبه 

 و         طرف کی ازشرد م  نامتگه «داریخر»صرارداد 

کگ  و مل .......................                 شداسه دارای ...................   ثبت شرکت های اداره در .......................  شماره به شگه ............................  ثبت شرکت: ب

 به......................  ...................                         کگپست  : نشان  به ......................... ، شماره...................... مررخ به .....................  پروانه و ..................  اصتهادی

 مجاز امیاء حن صاحب...........................  .................... صادره شداسدامه شماره و ...................... کگمل  با( عام  مگیر)مگیریت ..................  اب ................: تماس شماره

 طرف از شردم  نامتگه «پامانکار» صرارداد این در ........................ که مررخ..................  شماره  رسم روزنامه در مدگرج را یمگ را تتتغ  آگا نیآخر مرجببه

 :و  رفتن متعاگ و ملتزم به اجرای دصتن مفاد آ  گردیگنگ مدعتگ زیر شرح به دیگر

 

 موضوع قرارداد( 1)ماده

به شرح ذی  در پروژه بام چا رس واصع در چا رس ، کمربدگی نرشار به چا رس  ضد حریق با چهارچوب و کلاه متعلقات درب  نصبعبار  است از 

 ن صرارداد م  باشگ .، براساس نتشه ها و مشخها  فد  که کال به ا الع و رویت فروشدگه رستگه است و ضمتمه ای ،روبروی بتمارستا  تامتن اجتماع 

 

 سایر شرایط

 .دارد کام  آگاه  کار، کتف و کم بر و است نمرده بازدیگ عملتا  اجرای مح  از پتمانکار -1

 پتمانکار ملزم به بکارگتری افراد خبره ودارای کار   ماار  فد  م  باشگ -2

 به  بتا  استفاده نمایگ.پتمانکار متترانگ با نظر و صالحگیگ کارفرما از تاور جات حم  مها ح   -3

 اعالم نمایگ تا پتمانکار مرظف به مطا عه نتشه و بررس  شرایط مرجرد م  باشگ و در صرر  مشاهگه هرگرنه مغایر  و یا کاست  به کارفرما و یا نمایدگه آ  -4

 در جات رفع اباام اصگام نمایدگ.

 رفرما م  باشگ.پتمانکار ملزم به رعایت برنامه زما  بدگی ابالغ  ترسط کا -5

 با عملکرد مررد تایتگ نمایدگه کارفرما تحری  نمایگ.پتمانکار مرظف است کلته درب ها را رگالژ نمرده و  -6
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 :قرارداد  بهاء(مشخصات و  2ماده 

ریال  .........................: و )به حروف(ریال   ...................مبلغ او ته صرارداد  بن ترافن ناای  و استعالم اخذشگه از  پتمانکار و متادیر کار برابر  )به عگد(  

ما تا  بر ارزش افزوده  بن صرانتن جاری کشرر و در صرر  ارائه گراهتدامه معتبر ثبت نام در نظام ما تا  بر ارزش . باشگناخا ص و با احتساب بتمه م 

 اهگ گردیگ.افزوده از سری پتمانکار، به رصم فرق اضافه و به وی پرداخت خر

 

 و بهاء موضوع قرارداد : مشخصات -1 –2

ف
دی
ر

 

 کاالشرح 
 مشخصات فنی

 مقدار واحد
 قامت جزء

 ( ریال) 

 قامت کل

 )ریال(

درب ضگ حرین به رنگ سفتگ و  بن نهب  1

 مشخها  فد  خریگ و مررد تایتگ کارفرما

 220*110ابعاد 

 مترتسانت
214  دگه    

  ریال   ……………………………………………………………… ( :جمع ک  

 

 .باشگک  باای مررد معامله، با حفظ تمام  شرایط مرضرع این صرارداد، م  %25 ستف تا صرارداد مررد معامله کاهش یا افزایش به مجاز کارفرما -2-2

 عاهگه بهه صهرارداد ایهن به مربرط دو ت  حترق کلته پرداخت و برد نخراهگ صتمت افزایش یا تعگی  گرنههتچ شام  و برده ثابت صرارداد این صتمتاای -3 – 2
 باشگ.م  پتمانکار

 

 (مدت قرارداد 3ماده 

 باشگ.)مطابن برنامه زما  بدگی پترست(ماه شمس  م  3مگ  صرارداد از تاریخ عتگ این صرارداد برابر 

 
 ( نحوه پرداخت 4ماده 

ر ماه صرر  وضعتت ارائه نمایگ و در صررتتکه کار انجام شگه، مررد تائتگدستگاه نظار  باشگ به صرر  ماهتانه و در پایا  هپتمانکار متعاگ م     

های صبل  حسن انجام کار و سایر دریافت  %10های ارسا   ترسط کارفرما، پس از کسر پروژه صرارگترد  پس از بررس  و رستگگ  صرر  وضعتت

باشگ و گردد. مالک تدظتم صرر  وضعتت متگار کار انجام شگه و  بن جزئتا  م و عل  ا حساب و سایر کسررا  صانرن ، مابت  کارسازی م 

 باشگ.پر  یا افت اجرا صاب  پرداخت  نم 

وضعتت تدطتم از هر صرر   %0.5چدانچه صرر  وضعتت پتمانکار ترسط پرسد  و دفتر فد  کارگاه تاته و تدطتم گردد معادل  (:1تبصره)   

 شگه کسر خراهگ شگ.

روز از تاریخ تحری  مرصت، صرر  وضعتت  20پس از انجام صرر  جلسه تحری  مرصت، پتمانکار مرظف است    مگ  حگاکثر  (:2تبصره)

م نمایگ و پس از صطع  را ارائه دهگ. در غتر ایدهرر  کارفرما م  ترانگ نسبت به تاته صرر  وضعتت صطع  و تسریه حساب تامتن اجتماع  اصگا

اعتراض  را درصگ به عدرا  جریمه و نتز مابت  کسررا  صاب  اعمال بر صرارداد مابت  به حساب پتمانکار واریز گردد و پتمانکار حن هرگرنه 5کسر 

 از خرد سلب نمرده است

 

 ( دستگاه نظارت مقام  5ماده 

است ترسط مگیر پروژه مدتهب کارفرما ) یا نمایدگه د و مگارک پترست آ  تتب  نمردهنظار  بر اجرای تعاگات  که پتمانکار به استداد این صراردا   
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ارفرما وی ( به عدرا  دستگاه نظار  متتم انجام خراهگشگ و پتمانکار مرظف به دریافت تائتگیه از دستگاه نظار  متتم برای هرگرنه دریافت  از ک

 باشگ.م 

 
  ( تعهدات کارفرما 6ماده 

 ها، نسبت به تامتن آب و برق مررد نتاز کارگاه اصگام نمایگ.( کارفرما تعاگ م  نمایگ ضمن پرداخت بمرصع مبا غ صرر  وضعتت1 -6

 

 ( تعهدات پامانکار 7ماده 

عرف  نمایگ. رئتس کارگاه (پتمانکار بایگ پتش از آغاز عملتا ، شخص واجگ صالحتت  را که مررد صبرل کارفرما باشگ، به عدرا  رئتس کارگاه م7-1

به  بایگ در اوصا  کار در کارگاه حاضر باشگ و عملتا  اجرای ، با مسئر تت و نظار  او انجام شرد. اگر ضمن کار مشخص شرد رئتس کارگاه صادر

ر نرع اخطار و اعالم که انجام وظایف خرد نتست،پتمانکار مکلف است شخص واجگ صالحتت دیگری را که مررد صبرل کارفرما است معرف  نمایگ. ه

 مربرط به اجرای کار باشگ و از  رف کارفرما به رئتس کارگاه ابالغ شرد، در حکم ابالغ به پتمانکار است.

روز صب  از مرعگ مهرف کتبا از دستگاه نظار   15گردد مها ح مررد نتازرا با ترجه به جگول زمان  پتشرفت کار ، ( پتمانکارمتعاگ م  2 -7

 مایگ.درخراست ن

( بارگتری و حم  مها ح به پای کار یا رعایت مسائ  ایمد  بعاگه پتمانکار است، همچدتن پتمانکار مرظف است پس از اتمام کار مح  اجراء 3 -7

 ها از پای کار به مح  تعتتن شگه در کارگاه نمایگ.ها و زبا هرا تمتز نمرده و اصگام به حم  نخا ه

مانکار مرظف است در پایا  صرارداد و هدگام تدظتم صرر  وضعتت صطع  مستدگات  دال بر باالنس مها ح تحریل  و مهرف  ارائه نمایگ ( پت 4 -7

 و پر  ناش  از کارکرد وی از درصگهای مجاز متعارف تجاوز ندمایگ .

 را بگو  مجرز کتب  از دستگاه نظار  از کارگاه خارج نمایگ. ترانگ هتچ نرع جدس و کاال و اصالم مررد استفاده در کارگاه( پتمانکار نم  5 -7

( تامتن نتروی انسان  و پرداخت حترق و مزایای آنا  و کسررا  متعلته حسب مرازین صانرن  و کلته ابزار و وسای  مررد نتاز جات اجرای 6 -7

، حفظ و نگاگاری و سرویس بمرصع وسای  کار بعاگه پتمانکار برده و ردصرارداد بعاگه پتمانکار برده و کارفرما هتچگرنه تعاگ و مسئر تت  نگا

 کارفرما هتچگرنه مسئر تت  در این مررد نگارد.

نمرد  نتروی انسان  پتمانکار مرظف است در صرر  ابالغ کارفرما مبد  بر عگم ترانای  نتروهای انسان  در انجام عملتا ، نسبت به جایگزین-7-7

د تایتگ کارفرما و نتز نسبت به عگم حیرر نترو از تاریخ نامه کارفرما اصگام نمایگ و مسئر تت هر گرنه تاختر در انجام جایگزین نمرد  ماهر و مرر

 نتروی انسان  بعاگه پتمانکار  حاظ خراهگ برد.

باشگ ضمتمه صرارداد بعاگه پتمانکار م  HSEررا عم  ( رعایت کلته مسائ  حفاظت و ایمد  کارگاه و متررا  صانر  کار و بتمه و رعایت دست8 -7

پتمانکار و و چدانچه در اثر عگم رعایت صرانتن و متررا  کار و امرر اجتماع  و مسائ  ایمد  ترسط پتمانکار و یا صهرر کارکدا  وی ، خرد یا افراد 

نکار است و کارفرما هتچگرنه مسئر تت  در این صبت  مرارد نگارد و یا افراد ثا ث دچار سانحه شرنگ، کلته عراصب حترص  و ما   وغتره بعاگه پتما

در ضمن تاته  باشگ.نفر م 2نام برای حگاص  همچدتن پتمانکار متعاگ به بتمه نمرد  کارگاه به صرر  مسئر تت مگن  برای پرسد  خرد و ب 

 باشگ. کلته تجاتزا  ایمد  شام  کفش و کاله و دستکش و ...  بر عاگه پتمانکار م

عهر( و در صرر  نتاز به اضافه کاری یا کار در شب  18صبح ال   7.30باشگ)از ( پتمانکار متعاگ به رعایت ایام و ساعا  اداری کارگاه م 9 -7

ش  از شب کاری و پرداخت حترق های نامرظف به کسب مجرز کتب  از دستگاه نظار  متتم در کارگاه م  باشگ و در این صرر  کلته مسئر تت

 باشگ.و مزایا و غتره کارکدا  بعاگه پتمانکار م 

گردد بعاگه پتمانکار برده و پس از ارائه بمرصع آ  به دستگاه نظار  و پتگتری ها که به صرر  ماهتانه تاته م ( تدظتم صرر  وضعتت10 -7

 تم آ  به کارفرما وجه آ  پس از کسر کسررا  صانرن  بحساب پتمانکار واریز خراهگ شگ.نمایدگه پتمانکار در جات رستگگ  و تسل
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 ( حم  مها ح از مح  انبار یا دپر به مح  مهرف کال بعاگه پتمانکار است .11 -7

و پتمانکار متعاگ است که از پرسد  اتباع باشگ(تاته و هزیده اسکا  و ایاب و ذهاب و تعذیه پرسد  پتمانکار تماما به عاگه پتمانکار م 7-12

 باشگ.مجاز در کار استفاده ندمایگ و هر گرنه مسئر تت  در این خهر  بر عاگه ایشا  م خارج  غتر

 

 ( تاخارات  8ماده 

ریال 3،000،000ر مجاز مبلغ درصگ مگ  صرارداد برای هر روز تاختر غت 20کارفرما حن خراهگداشت بابت خسار  تاختر غتر مجاز تا حگاکثر  

 این صرارداد خراهگ گردیگ. 13بعدرا  جریمه از مح  مطا با  پتمانکار یا تیمتدا  وی برداشت نمایگ و افزو  بر این مگ  مشمرل ماده 

 

 ( تضامان و دوره تضمان 9ماده 

مبلغ او ته به صرر  یک فتره چک   %25، تیمتد  معادل( پتمانکار برای تیمتن انجام تعاگا  مدگرج در این صرارداد همزما  با امیای آ  9-1

نمایگ. این تیمتن پس از انجام ... تسلتم کارفرما م ....... شعبه .......................................... به عاگه بانک .........................به شماره .......................

 تائتگ صررتجلسه تحری  مرصت و سپری شگ  دوره تیمتن به پتمانکار مسترد خراهگ گردیگ.عملتا  مرضرع صرارداد و تدظتم و 

شرد که نهف مبلغ فرق پس به عدرا  تیمتن حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگاگاری م  %10(از هر صرر  وضعتت پتمانکار معادل 9-2

مرصت ک  کارهای انجام شگه در کارگاه، و ارائه مفاصا حساب بتمه سازما  تامتن از تهریب صرر  وضعتت صطع ، تدظتم صررتجلسه تحری  

اجتماع  به پتمانکار و نهف دیگر پس از سپری شگ  دوره تیمتن و تدظتم صررتجلسه تحری  صطع  ک  کار در  کارگاه  به پتمانکار مسترد 

 گردد.م 

گردد. اگر در دوره تیمتن از  رف پتمانکار تیمتن م  شش ماهاریخ تحری  مرصت برای مگ  حسن انجام کلته عملتا  مرضرع صرارداد از ت

شرد که ناش  از عگم رعایت مشخها  بشرح مذکرر در مگارک صرارداد یا صهرر و اهمال معایب و نتایه  حسب تشختص کارفرما در کارها مشاهگه

روز به هزیده خرد رفع نمایگ. در غتر ایدهرر  کارفرما م  ترانگ راسا نسبت  5  حگاص  پتمانکار باشگ، پتمانکار مکلف است آ  معایب را    مگ

از مح  تیمتن یا هر نرع مطا با  و سپرده پتمانکار نزد خرد برداشت و وصرل  درصد 25به اصالح معایب و نتایص اصگام و هزیده آ  را به اضافه 

 خراهگ داشت.نمایگ و پتمانکار حن هتچگرنه اعتراض یا ادعای  ن

پرداخت مابه ا تفاو  صرر  وضعتت صطع  با صرر  وضعتت صب  از آ  مشروط به ارائه مفاصا حساب از سازما  تامتن اجتماع   ( :3تبصره )

 باشگ(.باشگ.)اخذ مفاصا حساب بعاگه پتمانکار م م 

 
 ( کسورات قانونی 10ماده 

 باشگ:ها ناخا ص م گردد و صتمتررا  زیر کسر م از مبلغ هر صرر  وضعتت کس

 بابت بتمه تامتن اجتماع . درصد 16.67 الف :

 بابت حسن انجام کار. درصد 10 ب :

 است .تاته و تدظتم  تست بتمه ماهتانه پرسد  پتمانکار و پرداخت وجه آ  به سازما  تامتن اجتماع  در تعاگ پتمانکار  (  :4تبصره ) 

 

ما تا  بر ارزش افزوده ، در صرر  شمرل و ارائه گراه  ثبت نام و  تست پرداخت  به حرزه ما تات  مح  فعا تت به کارفرما،  به  (  :5تبصره )

تت  در این مبلغ صرارداد اضافه شگه و به پتمانکار پرداخت خراهگشگ. سایر حترق دو ت  بعاگه پتمانکار برده و کارفرما هتچگرنه تعاگ و مسئر 

 .مرارد نگارد
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 موقت  لی( تحو11ماده ) 

از  مانکارتپ تتکارفرما )دستگاه نظار ( در مع دگهیمرصت ، نما  یجات تحر مانکارتمرضرع صرارداد و به درخراست پ ی اجرا ا تاز اتمام عمل پس

مشاهگه نگردد  ما تمفاد پ ی و اجرا  د  اصرل فدندمر تیاز رعا  ناش  و نته بتع کهتبه عم  آورده و در صررت گیانجام شگه بازد یکارها

 .گردد مرصت م  یمرضرع صرارداد تحر ا تلمع

و در  گیمرصت نسبت به رفع نتص اصگام نما  یشگه در صرر  جلسه تحر نتتظرف مگ  تع گردد متعاگ م مانکارتصرر  مشاهگه نراصص، پ در

 کسر خراهگ کرد. مانکارتاز مطا با  پ یباالسر %25مربر ه را با  یهادهیصگام و هزکارفرما راسا نسبت به رفع نراصص ا دهرر یا رتغ

 

 ( فورس ماژور     12ماده

 در صرر  بروز هرگرنه شرایط فررس ماژور ماندگ ست  ، ز ز ه ، جدگ، بتماری واگتر و سایر حرادث  که از اختتار  رفتن صرارداد خارج است،

 نتن جمارری اسالم  ایرا  بر صرارداد حاکم خراهگ برد.ضرابط مدگرج در صرا

 ( شرایط فسخ پامان      13ماده 

 ترانگ صرارداد را بطرر یکطرفه فسخ نمایگ:در مرارد زیر کارفرما م 

 روز . 10( تاختر در تجاتز و آماده کرد  کارگاه و شروع عملتا  اجرای  مرضرع صرارداد برای مگ  بتش از  1 -13

 روز. 10( رهاکرد  کارگاه بگو  سرپرست و یا تعطت  کرد  کار بگو  مجرز دستگاه نظار  متتم کارگاه برای مگ  بتش از  2 -13

 درصگ مگ  صرارداد. 20بدگی پترست برای مگ  بتش از ( تاختر غترمجاز در انجام تعاگا  صراردادی براساس برنامه زما 3– 13

 رر کارها و دستررا  دستگاه نظار  به مدظرر رفع نتایص کارهای انجام شگه معترب در زما  مترر .( عگم انجام دست 4 -13

 ( انتتال صرارداد به شخص یا اشخا  ثا ث بگو  اخذ مجرز کتب  از کارفرما . 5 -13

 ( ناکارآمگی و غتر حرفه ای برد  پتمانکار در اجرای درست کار.  6 - 13

ها و مشخها  فد  نباشگ یا در اجرای تعاگا  مسامحه و صهرر نمایگ ، ه علل  حاضر یا صادر به انجام کار بر اساس نتشههرگاه پتمانکار ب ( 7 -13

 15دار ضمن فسخ صرارداد ، خسار  وارده را به تشختص خرد محاسبه و هزیده آ  را به اضافه ترانگ بگو  مراجعه به مراجع صالحتتکارفرما م 

 برداشت نمایگ و پتمانکار حن هتچگرنه اعتراض یا ادعای  نگاشته و نخراهگداشت. 9مدگرج در ماده  از مح  تیمتدا  درصد

 

 (اقامتگاه    14ماده 

ز  رین ها یا اخطار و اوراق از  رف کارفرما یا اباشگ،  ذا ارسال و ابالغ نامهاصامتگاه پتمانکار هما  است که در متگمه این صرارداد مدگرج م    

گردد و پتمانکار مکلف است در صرر  تغتتر آدرس دادگستری و همچدتن پست سفارش  و غتره به نشان  مذکرر بمدز ه ابالغ به پتمانکار تلت  م 

 خرد به هر د تل  سریعا آدرس جگیگ را کتبا به کارفرما اعالم نمایگ.

 

 ( حل اختالف15اده م

هتا  داوری دارای سه عیر برده که یک نفر از  رف  .گردد ارجاع م هتا  داوریمرضرع به  نت رف یراز س تیدرصرر  بروز مشک  و شکا  

 کارفرما و یک نفر از  رف کارگزار و نفر سرم مرض  ا طرفتن خراهگ برد.

 

 ( سایر شرایط 16ماده 

شرکت سرمایه گذاری مسکن پس از تایتگ و تهریب  نامه معامال جلسا  ناش  از دستررکار کارگاه  در چارچرب آئتن(کلته صرر 16-1

 .سرپرست کارگاه و ناظر مربر ه و نتز مگیر پروژه صابلتت پرداخت خراهگ داشت
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 گترد.( حم  کلته مها ح بعاگه پتمانکار برده،  ذا هتچ پرداخت  بابت حم  مها ح انجام نم  2 -16

 مرظف است کلته کارها را  بن نتشه و مشخها  و دستررا  مگیر پروژه یا نمایدگه وی بانجام رسانگ . ( پتمانکار 3 -16

 ها فتط با تائتگ مگیر پروژه و رستگگ  دفتر فد  شرکت انجام خراهگ شگ.( پرداخت صرر  وضعتت 4 -16

دصت  خسارت  به  رازم بزنگ متزا  آ  محاسبه و از صرر  مرده و اگر در اثر ب ( پتمانکار مرظف است در حفظ  رازم تحریل  دصت ن 5 -16

 وضعتت پتمانکار کسر خراهگ شگ.

 ( پتمانکار مرظف است پس از پایا  هر کاری، پایکار را کامال نظافت نمرده و مها ح اضاف  را جمع آوری و تحری  ناظر مربر ه نمایگ . 6 -16

 باشگ.ار الزم ) تخته و بشکه ، ستم های رایط و ستار برق، فرغر  پتک ، چکش و........ ( جات انجام کار بعاگه پتمانکار م ( تاته کلته  ابز 7 -16

 باشگ.( در هر شرایط به کارگتری کارگرا  غتر ایران  که مجرز کار نگارنگ ممدرع م  16-8

روز از اعالم  فسخ و یا  5الم انهراف پتمانکار از ادامه عملتا ، پتمانکار مرظف است حگاکثر و یا اع 13( در صرر  فسخ صرارداد مطابن ماده 16-9

اشتن اعالم انهراف، در کارگاه حیرر یافته و در حیرر نمایدگه کارفرما نسبت به تاته صرر  مجلس کارهای انجام شگه و تمام مها ح، تجاتزا ، م

ه مرجرد است اصگام نمایگ در صرر  عگم حیرر پتمانکار کارفرما م  ترانگ راسا نسبت به تاته آال  و ابزار و تگارکا  دیگر که در کارگا

مجلس اصگام نمایگ و پتمانکار حن هر گرنه اعتراض  در این مررد را از خرد سلب نمایگ. پس از انجام صرر  مجلس پتمانکار مرظف است صرر 

صرر  وضعتت صطع  را ارائه دهگ. در غتر ایدهرر  کارفرما م  ترانگ نسبت به تاته روز از تاریخ تاته صرر  مجلس،  20   مگ  حگاکثر 

درصگ به عدرا  جریمه و نتز مابت  کسررا  صاب  اعمال بر 5صرر  وضعتت صطع  و تسریه حساب تامتن اجتماع  اصگام نمایگ و پس از کسر 

 نه اعتراض  را از خرد سلب نمرده است.صرارداد مابت  به حساب پتمانکار واریز گردد و پتمانکار حن هرگر

روز از تاریخ تحری  مرصت، صرر  وضعتت صطع  را  20( پس از انجام صرر  جلسه تحری  مرصت، پتمانکار مرظف است    مگ  حگاکثر 16-10

اع  اصگام نمایگ و پس از کسر ارائه دهگ. در غتر ایدهرر  کارفرما م  ترانگ نسبت به تاته صرر  وضعتت صطع  و تسریه حساب تامتن اجتم

ا از خرد درصگ به عدرا  جریمه و نتز مابت  کسررا  صاب  اعمال بر صرارداد مابت  به حساب پتمانکار واریز گردد و پتمانکار حن هرگرنه اعتراض  ر5

 سلب نمرده است.

 
ست ضرابط مدگرج در شرایط عمرم  پتما  سازما  مگیریت و برنامه ریزی ااز هر مرضرع  که در این صرارداد ذکری به متا  نتامگه (:6تبصره)

 باشگ.حاکم است و مررد صبرل  رفتن م 

 باشگ.شرایط و مفاد استعالم جزء الیدفک صرارداد برده و چدانچه مراردی از مفاد آ  در صرارداد اشاره نشگه مررد استفاده م 

 

 

  (  مفاد قرارداد17ماده 

نسخه دارای ارزش  3نسخه تدظتم شگه که هر  3و درصفحه  7در  تبصره6 وماده  17مشتم  بر 1399/      /          این صرارداد در تاریخ  

 باشدگ و پتمانکار اصرار به تسلتم یک نسخه از آنرا دارد.یکسا  و در حکم واحگ م 

 

 

 

                                                                                                   ر :                                                                              کارفرما  :پامانکا                                    

 

 


