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 نام صانع هستیه ب

 «نئوپان روکش مالمینه»یا  «ام دی اف»جنس  مدقرارداد طراحی و اجرای ک

که  ...........  MDFملی................  مديريت صنايع چوب و شماره.............  .............  فرزند.......بين . اين قرارداد

................. با تلفن   به شماره ملی ............. فرزند  ..............از اين پس مجري ناميده می شود و آقا/خانم 

 . گردد به شرح ذيل منعقد می..................... که از اين پس خريدار ناميده می شود در تاريخ ...............   

  کمد حی و اجراي طرا :موضوع قرارداد 1

  مشخصات متریال: 1-1

   رنگ ............ کد .............با  برند ........ ايرانی ام دي اف             جنس نئوپان بابدنه و طبقات . 

 رنگ ايرانی برند ..... با نئوپان      ام دي اف         با جنس  هاي مشاهده شده ها و قسمت درب

رنگ تيره استفاده ......  براي برند  کد رنگ............ و و  رنگ روشن ....... و کد برند ........... براي 

 .گردد می

 جزئیات اجرایی: 1-2

  متر ميباشد وابعاد قابل محاسبه نماي قابل رويت از محلی که ديگر  سانتی..... عمق کمد در تمام قسمتها

 سانتی متر است( 06واهد بود )عرف شود، ح میديوار رويت ن

 هيچ قسمت از درصورت دارا بودن بدنه پشتی، و         باشد نمی        باشد میپشتی  کمد داري بدنه

ميليمتري استفاده ام دي اف سه  براي پوشش ديواره انتهاي کمد از شود  ديوارهاي داخل کمد ديده نمی

 گردد. می

 آمده است.باشد که در نقشه پيوست قرارداد جزئيات ابعاد آن  کمد داراي  تعداد ......... کشو می 

 باشد که يراق آن با برند ................. است درب کمد به صورت بازشوي  لواليی     ريلی       می. 

 جزئیات بیشتر: 1-3
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  . اشند، دستگيره تا قيمت ب یم .......... برند بند و از  کليه لوالها آرام....و .......ريل مصرفی از برند....... 

 .............اي سه تکه با برند  ساچمهريل کشوها  ،هزارتومان است 06) عرف  تومان به عهده مجريست

  خواهند بود،

 ها، شيشه هزينه CNC  با و هزينه حمل آنها به محل سند بالست، طراحی و رنگ آميزي احتمالی  و

 همچنين در صورت نصب يراق خاص و تخصصی هزينه با کارفرماست  باشد. یخريدار م

 انهکتابخ ميز تحرير،، دراور تخت تاشو، ميز به صورت يا بخشی از ادامه آن که داخل کمد در صورتی ،

قرارداد ذکر  بخش از مشخصات و ابعاد دقيق اين فضاها در اين يا فضاي خاص ديگري وجود دارد، جاکفشی

چون در قيمت تمام  .گيرد می. اين موارد به روشنی اشاره گرديده و راجع به آنها توافق شفاف صورت گردد می

 شده تاثيرگذار است.

..........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

.................................................................................................... ...................................................... 

 ساختمان واقع در ..................................... محل اجرا: 1-4

مورد قرارداد را ظرف  ، يديه کتبی طرح از خريدارأيمجري موظف است پس از اخذ ت مدت قرارداد : 1-5

روز  01تا  7) عرف بين  کميل نموده و تحويل خريدار نمايدتتحويل محل روز کاري از زمان  .....مدت 

  کاري می باشد(

گردد و قيمت نهايی بر  روز به اين زمان اضافه می 1 طراحی تغيير نمايد   ،قبل از اجرا چنانچه تبصره :

 6گردد ورد میآاساس طرح اصالح شده بر

   

  :مبلغ قرارداد -2

جود مو فضايذکر شده با اندازه گذاري شده توسط خريدار محترم با مشخصات فنی  ييدتأقيمت طبق طرح 

هاي محل  اين مبلغ بر اساس  اندازه .........................  تومان می باشدغ   بصورت تمام شده و مقطوع مبل
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وق توسط مجري فبا مشخصات  براي هر متر مربع کمدتومان  ......ييد شده بر اساس ........نصب وطرح تأ

 .برآورد گرديده است

ي  به طبقات برعهده تا طبقه همکف جزو قرارداد آمده ولی انتقال هزينه حمل لوازم و قطعاتتبصره: 

 .باشد خريدار می

  :نحوه پرداخت -3

  را نقداً  مبلغ قرارداد درصد  06تا  16قرارداد و به عنوان پيش پرداخت، خريدار  ءدر هنگام امضاخريدار

 نمايد. مجري پرداخت نموده و رسيد دريافت میبه 

  قرارداد به مجري پرداخت می گردد تا توان مالی 06نصب آنها در محل  و قطعات بدنهبعد از حمل %

 مين گردد .ي براي خريد و تکميل ادامه کار تأمجر

  مبلغ  ديگر %06  قبل از تحويل قطعی ،(هنگام نصب درب ونما)موارد قرارداد %  06پس از اجراي

 .قرارداد به مجري پرداخت می گردد

 گردد.  تسويه حساب میتحويل کار طبق قرارداد، اتمام اجرا و بلغ پس از م مانده باقی 

  مبلغ اضافه شده نيز به همين ترتيب بايد ، قراردادمبلغ در صورت تغييرات در طرح و اضافه شدن به

 پرداخت گردد.

 تعهدات مجری : -4

و در صورت تأخير که مقصر مجري باشد  دهدانجام ار را در زمان مذکور در قرارداد انجام کبايد مجري  -0

 تومان از فاکتور نهايی ايشان کسر نمايد.......... تواند به ازاي هر روز ديرکرد خريدار در صورت تمايل می

 . تومان است(  666/16)عرف 

هاي  چنانچه موجب آسيب به قسمت وخرج دهد ه با در تمام مراحل نصب  کمال دقت ر دباي مجري  -0

 جبران خسارت نمايد. الزم است تاديگر ساختمان گردد و در اين مورد مقصر باشد 

چنانچه بدون  مذکور در قرارداد خريداري و اجرا نمايد ومتريال را طبق مشخصات  مجري موظف است -3

ياتغييرقيمت متناسب با آن ظف به تعويض ييد کتبی خريدار مشخصات را تغيير دهد موهماهنگی و تأ

 باشد. احتمالی می متريال وياجبران خسارت

 . باشد عهده تيم مجري میه ري در محل ببراده هاي برشکا ها و و جمع کردن پرت چوب کلیکاري تميز -4

ها  ابعاد وضرايب انواع قسمت ، متراژ دقيق هر قسمت ويک نسخه پيش فاکتور که به تفکيک بايدمجري  -1

نحوه محاسبه قيمت تمام تا ، است را تهيه کرده مالیک محاسبه به همراه قيمت پايه که مال در آن ذکر شده
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 .را به قرارداد پيوست نمايدروشن باشد و اين پيش فاکتور  براي خريدار کامالًشده مذکور در قرارداد 

يدار تحويل نمايد تا دقيق را به همين روش به خر بايد فاکتور نهايی وکامالً  بديهی است پس از پايان کار 

 مالک تسويه نهايی قرار گيرد.

مجري موظف است کليه جزييات طرح و موارد اشاره شده در قرارداد را طبق قرارداد اجرا نمايد و مواردي  -0

دراور و ميزتحرير يا پيشبينی کتابخانه در کمد را در هنگام قيمت دهی در  از قبيل قرارگرفتن تخت تاشو و

نظر داشته باشد که اضافه قيمتی از اين بابت جز موارد مذکور در قرارداد دريافت نخواهد در  نظر بگيرد و

 کرد.

 تعهدات خریدار : -5

موقع ه را ب ها ه دارد مانند دستگيره يا اکسسوريهايی که خريد آنها را به عهد متريال گردد خريدار متعهد می -1

 .باشد عهده خريدار میه آن ب پيامدهاي ،دددر اتمام گر خيرچنانچه تأخير در تهيه آنها موجب تأ و تهيه نمايد

عد ها را در موعد مقرر انجام دهد چنانچه پرداخت ها به هر دليلی در مو خريدار موظف است کليه پرداخت -2

گردد يا از کار افتادن نيروهاي اجرايی خير در انجام کار يا تغيير قيمت انجام نشود و اين مورد باعث تأ

باشد و تأخيرات احتمالی جزو  میيا هزينه کرد اضافه پرسنل خريدار موظف به جبران اختالف قيمت 

 .گردد می محسوب خيرات مجاز مجريتأ

مدفون در ديوار را به مجري اعالم نمايد در صورتيکه موظف است محل لوله هاي تاسيسات  خريدار -3

گردد و خريدار محل تاسيسات را اعالم نکرده  سوراخکاري هاي هنگام نصب موجب آسيب به ساختمان

 اين قبال مسيوليتی ندارد. رباشد مجري د

 

 شرایط عمومی :  -6

 واجراي قرنيزهاي حاشيه ، گچ و رنگ سقف و بدنهکف ، سراميکرط شروع قرارداد اجراي کامل کاشیالف: ش

 خريدار است. محل هاي نصب می باشد و مسئوليت هرگونه عدم تکميل اين موارد به عهده 

ي اصالح ، آسيبی متوجه مورد قرارداد نمايد کليه هزينه هااجراي کابينتچنانچه اجراي اين موارد پس از 

 . و مسئوليت آن با خريدار می باشد

ييرات و ست هزينه تغ، خريدار می بايه مسئول آن مجري نباشد صورت گيرد: چنانچه تغييري در هنگام اجرا کب

 . ، پرداخت نمايدته وطبق بند نحوه پرداخت قراردادگرفستمزد کار جديد را به عهده د



5 
 

يک ميليون  مبلغبايد خريدار  ،اس و برش کاري قطعات: در صورت انصراف خريدار از اجرا قبل از تهيه اجنج

مجري پرداخت به اياب و ذهاب  وورد قطعات براي برشکاري آبر ،اندازه گيري ،بابت طراحیتومان 

کليه  بايدخريدار از انجام کار منصرف گردد ،نمايد و چنانچه بعد از تهيه اجناس وبرشکاري قطعات 

هاي انجام شده بابت حق الزحمه مجري جهت  هزينه% 01هزينه هاي انجام شده تا آن زمان بعالوه 

 مديريت پروژه را پرداخت نمايد و اجناس خريداري شده را دريافت نمايد.

چنانچه به هر دليلی که مجري باعث آن نشده باشد زمان قرارداد به اتمام برسد قيمت اجراي کار با توجه قيمت  :د

شرايط پرداخت نيز با توجه به  و ظف به پرداخت اضافه قيمت می باشدروز بازار به روز خواهد شد و خريدار مو

 .يط بازار  بايد به روزرسانی گرددشرا

 گردد.  می اضافه فاکتور قرارداد به% مبلغ کل 06اطراف  هايشهر ابت هزينه نصب در: به

 .باشد ده خريدار میهعه ر مجري بالت کابينت در زمان عدم حضوويراق آ لوازم ،قطعاتمسئوليت نگهداري از : و

 

 . تحويل مجري گرديدوان پيش پرداخت ................تومان به صورت نقدي به عن...... مبلغ....... ......در تاريخ ......

 

رسيد که هر  دو طرف قراردادصفحه در تاريخ.................. به امضاي  پنجو و شش بند  اين قرارداد در دو نسخه

 نسخه حکم واحد دارد.

 

 خريدار:آدرس 

 :مجريآدرس 

 :و امضاي خريدار خانوادگینام و نام 

 :مجريو امضاي  ام و نام خانوادگین

 

 خانوادگی و امضاي شاهدين:نام و نام 




