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  بنام صانع هستی

 قرارداد طراحی  و اجراي کابینت

  mdfمدیریت صنایع چوب و.....................   ............. کد ملی ..............  فرزنداین قرارداد فی مابین 

به شماره ملی  ..............فرزند   خانم ............. این پس مجري نامیده می شود و آقا/که از  ...........

به شرح   ...............که از این پس خریدار نامیده می شود در تاریخ  .....................با تلفن   .................

  ذیل منعقد می گردد . 

 : اجراي سیستم کابینت آشپزخانه و اپن  با طراحی و  موضوع قراردادMDF  ایرانی طراوت

  . میلیمتر 32ین شنی براق با ضخامت کرم کور   HPLو صفحه رویه  44و طراوت  25

 :ساختمان واقع در  محل اجرا..................................... 

 : یدیه کتبی طرح از خریدار مورد قرارداد أیمجري موظف است پس از اخذ ت مدت قرارداد

 . دید تکمیل نموده و تحویل خریدار نمایأیروز کاري از زمان ت 10را ظرف مدت 

 : روز به این زمان اضافه میگردد  5چنانچه براي اصالح طرح با مجري توافق گردد  تبصره

 این قرارداد رد میگردد بدیهی است قیمتآونهایی بر اساس طرح اصالح شده برو قیمت 

 .شان رسیده است برآورد گردیده استای ءیید کارفرما که به امضاأبر اساس طرح مورد ت

 : لیه قطعات با کمشخصات فنی کارMDF کلیه ، درجه یک ایرانی ساخته خواهد شد

باشند، یونیت زیر سینک از جنس  ها آرامبند و از برند فایر ساخت کشور چین میلوال

PVC   تومان به عهده مجریست ،ریل کشوها  5000دستگیره تا قیمت  باشد، سفید می

کلیه شیشه هاي ساده مصرفی در دکورها  ،خواهند بود REDساچمه اي سه تکه با برند 

 رنگ آمیزي احتمالی طراحی و ،وسند بالست   CNCگردد هزینه  با هزینه مجري تهیه می

 باشد. با خریدار محترم می

 شده توسط خریدار محترم با مشخصات فنی ذکر  ءقیمت طبق طرح امضا :مبلغ قرارداد

ریال   ..........مبلغ ........ مقطوع شده و تمام شده با اندازه گذاري آشپزخانه موجود بصورت

   .باشد تومان می  معادل .........................
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  بدیهی است در صورت تغییر اندازه ها یا تغییر طرح قبل از شروع به اجرا قیمت نیز می

از شروع کار هزینه هاي انجام شده براي کار  بایست اصالح گردد و در صورت تغییر بعد

یید أبسیار ضروري است که خریدار در ت بنابراین ،به عهده خریدار محترم خواهد بودقبل 

 طرح کمال دقت را بفرمایند.

 : مبلغ % 60خریدار  و به عنوان پیش پرداخت، قرارداد ءدر هنگام امضا نحوه پرداخت 

 نماید. به مجري پرداخت نموده و رسید دریافت می را نقداً قرارداد

درصد مبلغ قرارداد  20درصد موارد قرارداد قبل از تحویل قطعی و کامل 80پس از اجراي 

 تسویه حساب، بلغ پس از تحویل کار طبق قراردادبه مجري پرداخت می گردد و الباقی م

 می گردد. 

اضافه شده نیز به همین ترتیب  اضافه شدن به قرارداد مبلغ تغییرات در طرح و در صورت

  پرداخت گردد. باید 

  عمومی : شرایط 

، گچ و رنگ سقف و بدنه محل ، سرامیکرط شروع قرارداد اجراي کامل کاشیالف: ش

و مسئولیت هرگونه عدم تکمیل این موارد به عهده خریدار است.  هاي نصب می باشد

چنانچه اجراي این موارد پس از اتمام کار، آسیبی متوجه مورد قرارداد نماید کلیه هزینه 

  . و مسئولیت آن با خریدار می باشد ها

ت هاي اتوما: چنانچه درقسمتی از کابینتها از لوله استیل و یا قطعات خاص مانند لوالب

. باشدخریدار و نصب آن به عهده مجري می، هزینه تهیه آن با یا غیره استفاده گردد

پالست هاي سند ، سبد آبچکان سینک و شیشه، اجاق گاز همچنین تهیه هود، سینک

  .ینی سوپر و فرها با خریدار استشده و ریل و سبد هاي کمد هاي م

گردد. در صورت نصب توسط مجري هزینه  نصب این قطعات به قرارداد اضافه می ج: 

  .لغ  قرارداد حاضر محاسبه شده استمب در بچکانآنصب سینک  اجاق گاز و سید 

، خریدار می نباشد صورت گیرده مسئول آن مجري : چنانچه تغییري در هنگام اجرا کح

  ییرات و دستمزد کار جدید را به عهده بگیرد . غست هزینه تبای
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: در صورت انصراف خریدار از اجرا قبل از تهیه اجناس و برش کاري قطعات پرداخت مبلغ ط

براي برشکاري به عهده خریدار می ریال بابت طراحی اندازه گیري و براورد قطعات 5،000،000

  . باشد

: چنانچه به هر دلیلی که مجري باعث آن نشده باشد زمان قرارداد به اتمام برسد قیمت اجراي ي

   .ظف به پرداخت اضافه قیمت می باشدکار با توجه قیمت روز بازار به روز خواهد شد و خریدار مو

  گردد. لغ کل سفارش در فاکتور محاسبه میمب %20: بابت هزینه نصب در شهرستان اطراف  ك

با مجري است و چنانچه خریدار دستگیره اي با قیمت  تومان  5000رید دستگیره تا مبلغ : خل

چنانچه از لوالهاي خاص . همچنین اضافه مبلغ از ایشان اخذ می گرددباالتر درخواست نماید 

  . هزینه نصب آن با خریدار می باشد ) استفاده شود خرید و(آسانسوري

  ...................هاي شرایط عمومی برآورد قیمت آشپزخانه مربوطه    بندموضوع قرارداد و  با توجه به

  . ش پرداخت و محاسبات مالی می باشدتومان می باشد که مالك پی

  . وان پیش پرداخت تحویل مجري گردیدتومان به صورت نقدي به عن  ................م: مبلغ  

  جرایم دیرکرد: :ن

جري و خریدار در صورت لزوم می توانند راجع به تأخیرات غیر مجاز هر کدام از این بند مدر 

  طرفین قرارداد توافق الزم را انجام دهند.

 

اریخ.................. به امضاي طرفین رسید که هر نسخه این قرارداد در دو نسخه و سه صفحه در ت

  حکم واحد دارد.

  خریدار:آدرس 

  :مجريآدرس 

  :ام و نام خانوادگی  و امضاي خریدارن

  :مجرينام و نام خانوادگی  و امضاي 


