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 امضا کارفرما امضا متخصص

 MDF وب وچمدير صنايع با عنوان ...................................ملی.........کد ......................فرزند ............. .................................... خانم/آقای بين اين قرارداد

س پ که از اين..........................  :و شماره تماس.....................................به نشانی ...................................................................... ..........................

 سآدر و....... .....................کد ملی  با ............................... فرزند ................................. آقای/خانم شود وناميده می «متخصص»

در تاريخ می شود،  ناميده «خريدار»نوان عن پس با يااز ...... که ............و شماره تماس: ......... ................... ..............................................................

  گردد.میمنعقد  .......................

 اعالم کتبی قبلی گردد. ادعای تغيير نشانی جز باابالغ شده محسوب می عادی و قضايی به نشانی فوق، مکاتباتارسال :  1تبصره 

 نيست.، قابل پذيرش به طرفين قرارداد

 موضوع قرارداد:  یک ماده

   با مشخصات زير: طبق طرح تأييد شده توسط خريدار و متعلقات آن، اپن ،طراحی و اجرای کابينت آشپزخانه 

  مشخصات فنی پروژه: 

.... ................. با کد ...................برند از       روکش مالمينه با نئوپانيا     روکش مالمينه با  MDF از ورق :متريال بدنه )يونيت (کابينت( الف

 ..............رنگ.......

رنگ  ... ............... کد.............برند.....از        خارجی       ايرانی گلس/ های    روکش مالمينهبا  MDFاز ورق: کابينت یمتريال درب و نما( ب

درصورت استفاده از نوع دوم جنس برای درب و  –.  ............. رنگ ................. کد ...................برند...از       مالمينه  نئوپان روکشيا .....................

  نما ذکر شود:

 طرح طبقآبچکان         سينکيونيت        ....جهت استفاده بعنوان .رنگ.....برند ..............کد..................با  ضدآب  PVC ورق( ج

 طبق طرح می باشد. ميليمتر .....به ضخامت ...کد ..............    .................... برند.....................از جنس.. صفحه روی کابينت( د

صات آن و مشخدر صورت انتخاب صفحه کابينت خاص )مانند کورين و کوارتز و...( که شامل گارانتی جداگانه است، : 2تبصره 

 در پيوست قرارداد درج گردد. گارانتی بايد 

 باشد.  ق طرح میبمتر ط. ميلي..........کد .............  به ضخامت ....( صفحه روی اپن از جنس ........................  برند ............ه

 باشد.  .. می............................، لوالی آرامبند از برند ی است و کليه لوالهای مصرفی ديگری معموللوال( لوالی درهای جک دار، و

 .های درهای آبچکان از برند........... با توان ................. جک....نيوتن می باشد......با توان............ ..و.........جک های مصرفی از برند ............( ز

  باشد. ........می..........رند .........ساچمه ای و با بای نوع سه تکه  ازريل های مصرفی ( ح

باشد. چنانچه مبلغ دار میتومان عهده 30000تا سقف  گردد و متخصص به ازای هر دستگيرهها با سليقه خريدار تهيه میتمامی دستگيره( ط

 گردد.باشد، اختالف مبلغ توسط خريدار پرداخت می سقف تعهدانتخابی بيش از  دستگيره 

زينه ايشان ه توسط خريدار و با طراحی شده و ...شده، سندبالست،  CNCهای ساده و طرح دار اعم از شيشه تمام:  (3)تبصره 

 .خواهد شد پرداختخريدار  توسطها هزينه نصب شيشه های خاص در توان متخصص باشد،و چنانچه نصب شيشهگردد تهيه می

 مدت قرارداد دو:ماده 

 .شودیدرنظر گرفته ماقدامات ذيل شروع پروژه پس از انجام تاريخ کاری است و  روز ...ع قرارداد ....اجرای موضومدت الف. 

ن زير اعمال نشود، زما دام از شرايطپروژه خواهد بود و اگر هرک نهايی . زمان تحويل..................درصورت انجام مواردسه گانه زير، تاريخ ....ب. 

 تحويل به همان اندازه تعويق خواهد افتاد.

 فاکتور پيوست قراردادو تاييد پيش (( سه بعدی)  3Dتاييد طرح توسط خريدار محترم )امضا ذيل پرينت طراحی الف( 
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 (ق)تنظيم صورت جلسه تحويل محل پروژه الزامی استفول محل نصب به متخصص طبق مشخصات مذکور قرارداد تحويب( 

 قراردادعنوان پيش پرداخت طبق توافق در ه ب ج( پرداخت وجه اوليه

ا يکم يا مقدار کار  وحين اجرا به نتيجه رسيدند که تغيير يا اصالحاتی در پروژه انجام دهند طرفين قرارداد چنانچه : (4) تبصره

س از نهايی شدن پبرای اصالح طرح در نظر گرفته می شود و  کاری روز5 داکثر طراحی مجدد داشته باشد ح ات نياز بهتغيير زياد شد، اگر

ز نشدنی ازو جدا که ج-« متمم قرارداد»ق در موارد فوضروريست تمام تغييرات مجددا می بايست زمان اجرا با توافق طرفين محاسبه گردد. 

 .صورت فاقد وجاهت قانونی است د و در غير اينوذکر ش، -اين قرارداد است

 سه: مبلغ قراردادماده 

و مقطوع  هصورت تمام شدهبمحل اجرا شده و ابعاد مبلغ قرارداد حاضر طبق طرح تاييد شده توسط خريدار با مشخصات فنی ذکر الف. 

کابينت  طول هر مترزای ا به.....تومان ................بر اساس  ..ريال توافق گرديد. اين مبلغ.................معادل .....................تومان، ...........................

وق محاسبه فمبلغ تمام شده ه است و پس از لحاظ نمودن ضرايب، گرديد ذکور در قرارداد توسط متخصص برآورداستاندارد با مشخصات م

 گرديده است.

گری مبلغ ديتواند متخصص نمی به اتمام خواهد رسيد و به هيج وجه  ،پروژهداده نشود با مبلغ فوقکه تغييری در طرح يا اجرا در صورتیب. 

 .کند تدريافاز خريدار 

 ،موثر بوده ر قيمت نهايیدکه و يا ...(  مقدار پروژهبديهی است هرگونه تغييرات احتمالی بعد از قرارداد )تغيير طرح ، اضافه شدن يا کاهش ج. 

 به و اعمال گردد . در قيمت نهايی محاس بايد

د طرح نهايی به سالم ساختمان برس پشتيبانبه )حداکثر سه روز کاری( در اولين فرصت  بايد: تغيير در طرح يا اجرا (5) تبصره

رح و ط اتين تغييرا ،صورت پذيرد خريدار )تاييد کتبی طرح جديد و امضا متمم قرارداد( بعد از تاييد مالی برسد و محاسبات خريدارئيت رو

 گردد. مبلغ قرارداد در قالب متمم قرارداد به صورت کتبی می بايست توافق و امضا

چه حمل چنان. ستتر از همکف برعهده خريدار اطبقات بااليال مورد قرارداد به هزينه حمل لوازم و قطعات و متر : (6) تبصره

يا  ه و امکانروژپتعداد طبقات  متريال ميان خريدار و متخصص برحسب مقدار هزينه مبلغمتخصص قرارگيرد، بايد  ت برعهدهمتريال به طبقا

 عدم امکان استفاده از باال بر يا آسانسور توافق گردد.

 چهار : نحوه پرداختماده 

. ن ....................ميزابه رداد نهايی قرا از مبلغ خريدار.............درصد ،جهت خريد متريال ،پرداختشيعنوان په درهنگام امضای قرارداد و بالف. 

 و رسيد دريافت می کند.را نقدا به متخصص پرداخت می نمايد  تومان

الی متخصص مان وتا ت ،کندمبلغ نهايی قرارداد را به متخصص پرداخت میدرصد 20حمل يونيت ها به محل و نصب آنها بعد ازخريدار ب. 

 .ی خريد متريال مورد نياز و تکميل پروژه، تامين گرددبرا

 مبلغ قرارداد به متخصص پرداخت گردد.درصد  90پروژه تا سقف  هنگام نصب صفحه و جزئيات نهايی ج.

 خت خواهد شد. حويل نهايی پروژه به خريدار، به متخصص پردات همزمان باو  پروژه همزمان با پايان درصد باقيمانده قرارداد  10د. 

 :تعهدات متخصص  اده پنجم

ی هر تاخير متخصص باشد به ازا قصرمصورتيکه در .به انجام برساند در زمان توافق شده در قرارداد را پروژه مورد تعهد(:متخصص بايد 5-1)

 .يی کسر نمايدفاکتور نها زاميتواند اين مبلغ را  در نظر گرفته می شود و خريدار.......تومان جريمه .....تحويل پروژه ....... رروز ديرکرد د
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 وی کامل با خريدار گاجتناب نمايد و در هماهن توسط خريدار طرح تصويب شده بت بهنس يک جانبه ونه تغييرمتخصص بايد از هرگ-(5-2)

 د.اقدام نماي الزم را ارائه داده و نسبت به تنظيم متمم قرارداد برای ايجاد تغييرات احتمالی پيشنهادهای پشتيبان سالم ساختمان

 باشدسالم ساختمان  پشتيبان اژه در هماهنگی کامل بو(.متخصص موظف است در انجام تمام مراحل پر5-3) 

ده سازی نمايد و آماخريداری  ،متريال راطبق مشخصات مذکور در قراردادموظف است پس از دريافت مبلغ پيش پرداخت  متخصص(. 5-4)

 د.موظف به اصالح و جبران خسارت احتمالی می باش، را تغيير دهد مشخصات متريال وچنانچه بدون هماهنگی و تاييد خريدار

ب به آمدن آسيبه وجود در اشد و در هنگام اجرا چنانچه بوژه کمال دقت را داشته (.متخصص موظف است در تمام مراحل انجام پر5-5)

 قسمت های ديگر ساختمان مقصر باشد، بايد جبران خسارت نمايد. 

است  اه قيمت پايهبه همر مت،ت يک نسخه پيش فاکتور که شامل متراژ دقيق هر قسمت، ابعاد و ضرائب آن قس(. متخصص موظف اس5-6)

  .داد گرددپيوست قرار بايدصورت انعقاد قرارداد اين پيش فاکتور  قبل از قرارداد به خريدار ارائه نمايد و در ه ورا تهيه کرد

 تعهدات خریدار:ماده شش

که  ساعت 24ذشت گپس از  مايد ونتغييرات احتمالی اقدام بابت ساعت پس از تاييد طرح و عقد قرارداد ميتواند  24خريدار حداکثر  (:6-1)

ل قبياز  يامدهايیپ .گردديرش طبعات مختلف تغييرات می طرح مستلزم پذ تغييرهرگونه گيرد  و توليد قرار میه در فرآيند آماده سازی پروژ

 باشد. آنها نمی زامکان استفاده ا که ،های انجام شده تا آن موقع زينهمبلغ قرارداد و جبران هتغيير در زمان اجرا پروژه، 

اين هزينه ه متخصص پرداخت نمايد.برا  قراردادمبلغ درصد  10 ،فرآيند توليدع در صورت فسخ قرارداد قبل از شرو خريدار متعهد است(: 6-2)

 د توليدز شروع فرآين. ليکن بعد اپرداخت می گرددتخصيص زمان و انرژی صرف شده توسط متخصص،  اياب ذهاب و هزينهبابت طراحی، 

  ،امکان فسخ قرارداد نمی باشد

نقشه ) ساختچون هدر قالب نقش کتبیکی و کليه متريال مدفون بصورت لوله های تاسيسات برقی و مکانيمحل مشخص کردن (:6-3)

ان يا متريال خسارتی به ساختم نگام سوراخ کاری يا نصب کابينتتاسيسات در همحل عدم اعالم چنانچه ازبيلت( بر عهده خريدار است. 

 هزينه ها برعهده خريدار خواهد بود.خسارات و جبران کليه  آيدمورد قرار داد يا ابزار متخصص وارد 

 خريدار می باشد. (6-3به اجرای کامل تعهد بند)تخصص منوط (م5-5تعهد) :  (7) تبصره

اجرای  ست. اين آماده سازی شاملارم کامل بر عهده خريدار محت رداد بطوها يا ديگر موارد قرارده کردن محل نصب کابينت يا کمداآم (:6-4)

ز ها، ی و کليه پريبهداشت نصب لوازم ،برقیدد از جمله اجرای عمليات مکانيکی ت اجرا گرنيتم های پيش نيازی که بايد قبل از کابيکليه آ

يا کاغذ  سفيد گچرازبندی و کاشی ديوار، سراميک کف، تاکش ها، لوله کشی گاز ،هو ،و لوله کشی آب سرد وگرم و گرمايشی سيم کشی

اجرای نانچه چلذا های ساختمانی برعهده خريدار است.  وليت هرگونه عدم تکميل آيتممسئکليه نصبی جات می باشد. نصب و ديواری بدنه 

با  وليت آنو مسئ زينه های اصالحکليه هآسيبی متوجه موضوع قرارداد نمايد، ختمانی تمام نشده پس از اجرا کابينت يا کمد م های ساتآي

 ريدار محترم می باشد.خ

اده يونيت و قطعات آم ت آماده شده در محل )متريال مورد قرارداد و قطعاو داری از ابزار زمان عدم حضور متخصص مسئوليت نگه(: در 6-5)

 سته است درشاي بنا براين .امانت خريدار محترم می باشد ت متخصص در محل پروژه درالهمچنين ابزار آ محترم می باشد. ربا خريداشده( 

 .گيردصورت امکان، مکانی برای  نگهداری ابزار و وسايل در اختيار ايشان قرار 

يه هد شده پرداخت نمايد و کلک(طبق قرارداد را به ميزان و در زمان تعهای نقد و غير نقد)چگردد کليه پرداختمیخريدار متعهد (:6-6)

کاری  ه و دوبارهاهزينه اضافر يا تغيير قيمت ي، چنانچه اين مورد باعث تاخيطبعات عدم رعايت پرداخت طبق قرارداد برعهده خريدار است

 شده برعهده خريدار است و تاخيرات جزو تاخيرات مجاز در نظر گرفته می شود. واردرت اميزان خسگردد، 
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و  وقع در اختيار متخصص قرار گيرد و چنانچه تاخير در تهيهمبه است، بايد  دارخريبه عهده آن  تهيهکه  (: متريال يا اکسسوری های6-7)

 های آنها برعهده خريدار محترم است پيامدکليه انجام کار گردد،  در به متخصص موجب تاخيرتحويل آنها 

 : شرایط عمومی هفتماده 

فاده استموارد مشابه  و ريل خاص ،متی از مورد قرارداد از لوله های استيل يا قطعات خاص مانند لوالی خاص اتومات(:چنانچه در قس7-1)

 خريدار است.با آنها  ینصب اختصاص می شود.هزينه خريد و

ا توجه بمت اجرای پروژه يو مدت قرارداد به پايان برسد، ق صر آن نباشدچنانچه به هردليلی که متخصص مقبا توجه به نوسانات قيمتی  (:7-2)

 اختالف را با شرايط مندرج پرداخت نمايد.خريدار موظف است  گردد و به قيمت روز بازار به روزرسانی می

می اضافه  ااجردرصد به مبلغ کل  20تا  درصد و در شهرستان اطراف  10 تا هزينه حمل و نصب در شهر متخصصبابت  طبق عرف (7-3)

 .که اين مبلغ بايد به صورت قطعی در ابتدای قرارداد مشخص شده و مبلغ نهايی قرارداد ذکر شود گردد

 : شرایط فسخ هشتماده 

توسط  ،اجرا نباشدن همه گير و غيره در صورتيکه امکاماژور نظير جنگ ،باليای طبيعی، بيماری های  فسخ قرارداد در شرايط فورس 1-9

 طرفين قرارداد پذيرفته است.

 د و اين امرخ اقدام نمايننسبت به فس بدون پرداخت جريمه دنپيش پرداخت ميتوانساعت پس از عقد قرارداد و واريز  24طرفين حداکثر  9-2

  .دگردن مینت مبلغی به عنوان جريمه .در اين صورت طرفين متعهد به پرداخبرسدسالم ساختمان و طرف ديگر قرارداد  اطالع هببايد 

وجب يا غيبت بيش از حد م برای مواردی از قبيل عدم اجرای تمام يا بخشی از پروژه يا تاخير در اجرای پروژه که مقصر متخصص باشد 9-3

ام خصص جديد اقدنسبت به فسخ و جايگزينی مت پشتيبان سالم ساختمانتاخير زياد دراتمام پروژه گردد، خريدار ميتواند با هماهنگی با 

 ايد.نم

در تاريخ ............................به عنوان پيش چک            انتقال به کارت            نقد            مبلغ ................................تومان بصورت *

 پرداخت تحويل متخصص گرديد.

 در صورت پرداخت بوسيله چک مشخصات چک در ذيل وارد گردد:***

با کد  .......................................... ....... بانک...........................به ع....... از شچک به شماره ................................................. به تاريخ ...................................

 به مبلغ .......................................تحويل متخصص گرديد. شعبه ...................................

   احد دارد.پس از امضا هر نسخه حکم وو تهيه شده صفحه در دو نسخه 4و  تبصره  7بند و  19 وماده  8 اين قرارداد شامل**

 

                                   خريدار: یامضا  نام و نام خانوداگی و

 

                                   :نام و نام خانوداگی و مهر  امضای متخصص

 

   :و  امضای شاهد اول ، کد ملینام و نام خانوداگی

                                

 :مضای شاهد دومو  ا ، کد ملیام و نام خانوداگین 


