به نام صانع هستی
قرارداد طراحی و اجرای کمد جنس «ام دی اف» یا «نئوپان روکش مالمینه»
اين قرارداد بين  .....................فرزند  .............شماره ملی ................مديريت صنايع چوب و  ........... MDFکه
از اين پس مجري ناميده می شود و آقا/خانم  .............فرزند  ..............به شماره ملی  .................با تلفن
 .....................که از اين پس خريدار ناميده می شود در تاريخ  ...............به شرح ذيل منعقد میگردد.
 1موضوع قرارداد :طراحی و اجراي کمد
 1-1مشخصات متریال:
 بدنه و طبقات با جنس نئوپان

ايرانی با برند  ..............رنگ  ............کد ........

ام دي اف

 دربها و قسمتهاي مشاهده شده با جنس نئوپان

ام دي اف

ايرانی برند  .....با رنگ

 .......و کد برند  ...........براي رنگ روشن و رنگ ............و کد برند  ......براي رنگ تيره استفاده
میگردد.
 2-1جزئیات اجرایی:
 عمق کمد در تمام قسمتها  .....سانتی متر ميباشد وابعاد قابل محاسبه نماي قابل رويت از محلی که ديگر
ديوار رويت نمیشود ،حواهد بود (عرف  06سانتی متر است)
 کمد داري بدنه پشتی میباشد

و درصورت دارا بودن بدنه پشتی ،هيچ قسمت از

نمیباشد

ديوارهاي داخل کمد ديده نمیشود براي پوشش ديواره انتهاي کمد از ام دي اف سه ميليمتري استفاده
میگردد.
 کمد داراي تعداد  .........کشو میباشد که در نقشه پيوست قرارداد جزئيات ابعاد آن آمده است.
 درب کمد به صورت بازشوي لواليی

میباشد که يراق آن با برند  .................است.

ريلی

 3-1جزئیات بیشتر:
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 ريل مصرفی از برند ............و کليه لوالها آرامبند و از برند  ..........میباشند ،دستگيره تا قيمت .......
تومان به عهده مجريست ( عرف  06هزارتومان است ،ريل کشوها ساچمهاي سه تکه با برند .............
خواهند بود،
 هزينه شيشهها CNC ،و سند بالست ،طراحی و رنگ آميزي احتمالی و هزينه حمل آنها به محل با
خريدار میباشد .همچنين در صورت نصب يراق خاص و تخصصی هزينه با کارفرماست
 در صورتی که داخل کمد يا بخشی از ادامه آن به صورت تخت تاشو ،ميز دراور ،ميز تحرير ،کتابخانه،
جاکفشی يا فضاي خاص ديگري وجود دارد ،مشخصات و ابعاد دقيق اين فضاها در اين بخش از قرارداد ذکر
میگردد  .اين موارد به روشنی اشاره گرديده و راجع به آنها توافق شفاف صورت میگيرد .چون در قيمت تمام
شده تاثيرگذار است.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 4-1محل اجرا :ساختمان واقع در .....................................
 5-1مدت قرارداد  :مجري موظف است پس از اخذ تأييديه کتبی طرح از خريدار  ،مورد قرارداد را ظرف
مدت  .....روز کاري از زمان تحويل محل تکميل نموده و تحويل خريدار نمايد ( عرف بين  7تا  01روز
کاري می باشد)
تبصره  :چنانچه قبل از اجرا ،طراحی تغيير نمايد  1روز به اين زمان اضافه میگردد و قيمت نهايی بر
اساس طرح اصالح شده برآورد میگردد6

 -2مبلغ قرارداد:
قيمت طبق طرح تأييد شده توسط خريدار محترم با مشخصات فنی ذکر شده با اندازه گذاري فضاي موجود
بصورت تمام شده و مقطوع مبلغ

 ........................تومان می باشد .اين مبلغ بر اساس اندازههاي محل
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نصب وطرح تأييد شده بر اساس  ..............تومان براي هر متر مربع کمد با مشخصات فوق توسط مجري
برآورد گرديده است.
تبصره :هزينه حمل لوازم و قطعات تا طبقه همکف جزو قرارداد آمده ولی انتقال به طبقات برعهدهي
خريدار میباشد.
 -3نحوه پرداخت:
 خريدار در هنگام امضاء قرارداد و به عنوان پيش پرداخت ،خريدار  16تا  06درصد مبلغ قرارداد را نقداً
به مجري پرداخت نموده و رسيد دريافت مینمايد.
 بعد از حمل قطعات بدنه و نصب آنها در محل  %06قرارداد به مجري پرداخت می گردد تا توان مالی
مجري براي خريد و تکميل ادامه کار تأمين گردد .
 پس از اجراي  % 06موارد قرارداد (هنگام نصب درب ونما) ،قبل از تحويل قطعی  %06ديگر مبلغ
قرارداد به مجري پرداخت می گردد.
 باقیمانده مبلغ پس از اتمام اجرا و تحويل کار طبق قرارداد ،تسويه حساب میگردد.
 در صورت تغييرات در طرح و اضافه شدن به مبلغ قرارداد ،مبلغ اضافه شده نيز به همين ترتيب بايد
پرداخت گردد.
 -4تعهدات مجری :
 -0مجري بايد انجام کار را در زمان مذکور در قرارداد انجام دهد و در صورت تأخير که مقصر مجري باشد
خريدار در صورت تمايل میتواند به ازاي هر روز ديرکرد ..........تومان از فاکتور نهايی ايشان کسر نمايد
(عرف  16/666تومان است) .
 -0مجري بايد در تمام مراحل نصب کمال دقت را به خرج دهد و چنانچه موجب آسيب به قسمتهاي
ديگر ساختمان گردد و در اين مورد مقصر باشد الزم است تا جبران خسارت نمايد.
 -3مجري موظف است متريال را طبق مشخصات مذکور در قرارداد خريداري و اجرا نمايد و چنانچه بدون
هماهنگی و تأييد کتبی خريدار مشخصات را تغيير دهد موظف به تعويض ياتغييرقيمت متناسب با آن
متريال وياجبران خسارت احتمالی میباشد.
 -4تميزکاري کلی و جمع کردن پرت چوبها و براده هاي برشکاري در محل به عهده تيم مجري میباشد.
 -1مجري بايد يک نسخه پيش فاکتور که به تفکيک ،متراژ دقيق هر قسمت و ابعاد وضرايب انواع قسمتها
در آن ذکر شده به همراه قيمت پايه که مالک محاسبه مالی است را تهيه کرده ،تا نحوه محاسبه قيمت تمام
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شده مذکور در قرارداد براي خريدار کامالً روشن باشد و اين پيش فاکتور را به قرارداد پيوست نمايد.
بديهی است پس از پايان کار بايد فاکتور نهايی وکامالً دقيق را به همين روش به خريدار تحويل نمايد تا
مالک تسويه نهايی قرار گيرد.
 -0مجري موظف است کليه جزييات طرح و موارد اشاره شده در قرارداد را طبق قرارداد اجرا نمايد و مواردي
از قبيل قرارگرفتن تخت تاشو و دراور و ميزتحرير يا پيشبينی کتابخانه در کمد را در هنگام قيمت دهی در
نظر بگيرد و در نظر داشته باشد که اضافه قيمتی از اين بابت جز موارد مذکور در قرارداد دريافت نخواهد
کرد.
 -5تعهدات خریدار :
 -1خريدار متعهد میگردد متريالهايی که خريد آنها را به عهده دارد مانند دستگيره يا اکسسوريها را به موقع
تهيه نمايد و چنانچه تأخير در تهيه آنها موجب تأخير در اتمام گردد ،پيامدهاي آن به عهده خريدار میباشد.
 -2خريدار موظف است کليه پرداختها را در موعد مقرر انجام دهد چنانچه پرداخت ها به هر دليلی در موعد
انجام نشود و اين مورد باعث تأخير در انجام کار يا تغيير قيمت يا از کار افتادن نيروهاي اجرايی گردد
خريدار موظف به جبران اختالف قيمت يا هزينه کرد اضافه پرسنل میباشد و تأخيرات احتمالی جزو
تأخيرات مجاز مجري محسوب میگردد.
 -3خريدار موظف است محل لوله هاي تاسيسات مدفون در ديوار را به مجري اعالم نمايد در صورتيکه
سوراخکاري هاي هنگام نصب موجب آسيب به ساختمان گردد و خريدار محل تاسيسات را اعالم نکرده
باشد مجري در اين قبال مسيوليتی ندارد.

 -6شرایط عمومی :
الف :شرط شروع قرارداد اجراي کامل کاشی ،سراميک کف ،گچ و رنگ سقف و بدنه واجراي قرنيزهاي حاشيه
محل هاي نصب می باشد و مسئوليت هرگونه عدم تکميل اين موارد به عهده خريدار است.
چنانچه اجراي اين موارد پس از اجراي کابينت ،آسيبی متوجه مورد قرارداد نمايد کليه هزينه هاي اصالح
و مسئوليت آن با خريدار می باشد.
ب :چنانچه تغييري در هنگام اجرا که مسئول آن مجري نباشد صورت گيرد ،خريدار می بايست هزينه تغييرات و
دستمزد کار جديد را به عهده گرفته وطبق بند نحوه پرداخت قرارداد ،پرداخت نمايد.
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ج  :در صورت انصراف خريدار از اجرا قبل از تهيه اجناس و برش کاري قطعات ،خريدار بايد مبلغ يک ميليون
تومان بابت طراحی ،اندازه گيري ،برآورد قطعات براي برشکاري و اياب و ذهاب به مجري پرداخت
نمايد و چنانچه بعد از تهيه اجناس وبرشکاري قطعات ،خريدار از انجام کار منصرف گردد بايد کليه
هزينه هاي انجام شده تا آن زمان بعالوه  %01هزينههاي انجام شده بابت حق الزحمه مجري جهت
مديريت پروژه را پرداخت نمايد و اجناس خريداري شده را دريافت نمايد.
د :چنانچه به هر دليلی که مجري باعث آن نشده باشد زمان قرارداد به اتمام برسد قيمت اجراي کار با توجه قيمت
روز بازار به روز خواهد شد و خريدار موظف به پرداخت اضافه قيمت می باشد و شرايط پرداخت نيز با توجه به
شرايط بازار بايد به روزرسانی گردد.
ه :بابت هزينه نصب در شهرهاي اطراف  %06مبلغ کل قرارداد به فاکتور اضافه میگردد.
و :مسئوليت نگهداري از قطعات ،لوازم ويراق آالت کابينت در زمان عدم حضور مجري به عهده خريدار میباشد.

در تاريخ  ...................مبلغ ......................تومان به صورت نقدي به عنوان پيش پرداخت تحويل مجري گرديد.

اين قرارداد در دو نسخه و شش بند و پنج صفحه در تاريخ ..................به امضاي دو طرف قرارداد رسيد که هر
نسخه حکم واحد دارد.

آدرس خريدار:
آدرس مجري:
نام و نام خانوادگی و امضاي خريدار:
نام و نام خانوادگی و امضاي مجري:

نام و نام خانوادگی و امضاي شاهدين:
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