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  بنام صانع هستی

 قرارداد طراحی  و اجراي کابینت 

که از  ...........  MDF............. کد ملی................  مدیریت صنایع چوب و بین ..............  فرزنداین قرارداد
................. با تلفن   به شماره ملی این پس مجري نامیده می شود و آقا/خانم ............. فرزند  ..............

  . به شرح ذیل منعقد می گردد..................... که از این پس خریدار نامیده می شود در تاریخ ...............   

 با  پاراکس ی برندشرکت ممبرانطراحی و اجراي سیستم کابینت آشپزخانه  :موضوع قرارداد 
 :مشخصات متریال زیر

  یونیت کابینت ازMDF   ونماها با   آرین سفید برندMDF یک رو سفید  پاك چوببرند  ایرانی
براي رنگ  پاراکس  A731 کد و  براي رنگ روشن   پاراکس A321ممبران کد  pvcبا روکش 

 . میلیمتر 48ضخامت ه ب  درخت سبز  برند کرم کورین شنی براق   کابینت صفحه رويو تیره  

 گردد اجرا می  شرکت پاراکسها و نماها با ممبران  کلیه درب.   
 :ساختمان واقع در ..................................... محل اجرا 

 : یدیه کتبی طرح از خریدار مورد قرارداد را أیمجري موظف است پس از اخذ ت مدت قرارداد
قابل . کمیل نموده و تحویل خریدار نمایدتتحویل محل اجرا روز کاري از زمان  25ظرف مدت 

ذکر است این زمانبندي در صورتیکه شرکت پاراکس زمانبندي تحویل سفارشات را به دالیلی 
همچنین درصورتیکه تغییراتی در هنگام اجرا داده شود و قطعات تغییر دهد بیشتر خواهد شد 

سازي قطعات و روکش شدن در  تغییر یافته نیاز به روکش شدن داشته باشند زمانبندي آماده
 پاراکس به این زمانبندي اضافه خواهد شد.

 : 5 با مجري توافق گردد ی قبل از شروع به اجرا حاطر تغییرات و چنانچه براي اصالح تبصره 
گردد بدیهی  ورد میآگردد و قیمت نهایی بر اساس طرح اصالح شده بر روز به این زمان اضافه می

شان رسیده است برآورد ای ءیید کارفرما که به امضااین قرارداد بر اساس طرح مورد تأ است قیمت
 .گردیده است

 : کلیه قطعات با مشخصات فنی کارMDF ساخته خواهد شد،  از برندهاي ذکر شده در قرارداد و
روکش ممبران از کدهاي ذکر شده و اجرا شده  .باشند کلیه منبت هاي مصرفی از جنس چوب می
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 می فایر ساخت کشور چینها آرامبند و از برند کلیه لوال. باشد توسط شرکت معتبر پاراکس می
ن به عهده توما 15000باشد، دستگیره تا قیمت  سفید می   PVCباشند، یونیت زیر سینک از جنس 

هاي ساده مصرفی  کلیه شیشه ،خواهند بود REDساچمه اي سه تکه با برند ریل کشوها  ،مجریست
رنگ آمیزي  طراحی و ،وسند بالست  CNCهزینه ولی گردد  در دکورها با هزینه مجري تهیه می

همچنین در صورت نصب خاص و  باشد. با خریدار محترم مینها به محل و هزینه حمل آ احتمالی
 تخصصی هزینه نصب شیشه با کارفرماست ودر قیمت کابینت محاسبه نشده است.  

 شده توسط خریدار محترم با مشخصات فنی ذکر شده با اندازه  ییدأتقیمت طبق طرح  :مبلغ قرارداد
عادل ریال  م .................گذاري آشپزخانه موجود بصورت تمام شده و مقطوع مبلغ 

یید شده بر أهاي محل نصب وطرح ت این مبلغ بر اساس  اندازه .تومان می باشد  .........................
فوق توسط مجري برآورد تومان براي هر متر طول کابینت استاندارد با مشخصات  ......اساس ........
 .گردیده است

 قیمت نیز می بایست اصالح ، از شروع قبل ، رت تغییر اندازه ها یا تغییر طرحبدیهی است در صو
که قابل قبل  صورت گرفتههاي  هزینهکلیه از شروع کار  بعد ایجاد تغییراتگردد و در صورت 

 بسیار ضروري است که خریدار در بنابراین ،به عهده خریدار محترم خواهد بوداستفاده نیستند 
 یید طرح کمال دقت را بفرمایند.تأ هنگام

  باشد به طبقات برعهده ي خریدار میو قطعات هزینه حمل لوازم. 

 را نقداً  مبلغ قرارداد %40قرارداد و به عنوان پیش پرداخت، خریدار  ءدر هنگام امضا :نحوه پرداخت
 نماید. به مجري پرداخت نموده و رسید دریافت می

   توان مالی % قرارداد به مجري پرداخت می گردد تا 20بعد از حمل یونیت ها ونصب آنها در محل
 مین گردد .أي براي خرید و تکمیل ادامه کار تمجر

قبل از تحویل  ( هنگام نصب درب و درب نماها روي کابینت)موارد قرارداد %  80پس از اجراي 
  .قرارداد به مجري پرداخت می گرددمبلغ % 20  قطعی

 گردد. تسویه حساب می تحویل کار طبق قرارداد، اتمام اجرا و بلغ پس از الباقی م 

مبلغ اضافه شده نیز به همین ترتیب ، قراردادمبلغ در صورت تغییرات در طرح و اضافه شدن به 
  باید پرداخت گردد.
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  : تعهدات مجري
أخیر که مقصر و در صورت ت دهدانجام ار را در زمان مذکور در قرارداد انجام کباید مجري  -1

تومان از فاکتور  000/50هر روز دیرکرد تواند به ازاي خریدار در صورت تمایل میمجري باشد 
 نهایی ایشان کسر نماید .

چنانچه بخرج دهد در هنگام اجرا ا بایست در تمام مراحل نصب  کمال دقت ر مجري می -2
هاي دیگر ساختمان گردد و در این مورد مقصر باشد باید جبران  موجب آسیب به قسمت

 خسارت نماید .

 ات مذکور در قرارداد خریداري و اجرا نماید ومتریال را طبق مشخص مجري موظف است -3
یید کتبی خریدار مشخصات را تغییر دهد موظف به تعویض یا أچنانچه بدون هماهنگی و ت
 باشد. جبران خسارت احتمالی می

ري در محل بعهده تیم ها وبراده هاي برشکا کاري حداقلی و جمع کردن پرت چوب تمیز -4
  .باشد مجري می

ابعاد  ، متراژ دقیق هر قسمت ویک نسخه پیش فاکتور که به تفکیک مجري موظف است -5
ك محاسبه ریالی است را ها در آن ذکر شده به همراه قیمت پایه که مال وضرایب انواع قسمت

روشن باشد  براي خریدار کامالًنحوه محاسبه قیمت تمام شده مذکور در قرارداد تا ، تهیه کرده
باید فاکتور   بدیهی است پس از پایان کار می .را به قرارداد پیوست نمایدر و این پیش فاکتو

 دقیق را به همین روش به خریدار تحویل نماید تا مالك تسویه نهایی قرار گیرد. نهایی وکامالً

از زمان تحویل  ماه .....مجري کلیه قطعات روکش شده با ممبران را از لحاظ کیفی تا مدت ... -6
 سیبی به قطعاتکند و چنانچه به هر دلیلی که خریدار مقصر آن نباشد آ ضمانت می به خریدار

تواند توسط  شرکت اجرا  باشد این ضمانت می آن قطعه میتعویض اصالح  یا برسد موظف به 
 کننده ممبران  یا خود مجري صورت گیرد.
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  خریدار :تعهدات 
ستگیره یا ه دارد مانند دهایی که خرید آنها را به عهد متریال گردد خریدار متعهد می -1

دد خیر در اتمام گرأأخیر در تهیه آنها موجب ترا بموقع تهیه نماید چنانچه ت ها اکسسوري
 .باشد طبعات آن بعهده خریدار می

ها را در موعد مقرر انجام دهد چنانچه پرداخت ها به هر  خریدار موظف است کلیه پرداخت -2
یا از کار افتادن خیر در انجام کار یا تغییر قیمت أعد انجام نشود و این مورد باعث تدر مو دلیلی

یا هزینه کرد اضافه پرسنل گردد خریدار موظف به جبران اختالف قیمت نیروهاي اجرایی 
 .گردد می محسوب خیرات مجاز مجريأأخیرات احتمالی جزو تباشد و ت می

با هاي  منبت و ها درب ان ممکن نسبت به انتخاب طرحخریدار موظف است در کوتاهترین زم -3
أیید طرح و شکل منبت ها شامل خیر در تأیید نماید تأت ها رامجري هماهنگ بوده و انتخاب آن

 .خیرات مجاز قرارداد خواهد بودأت

  

  شرایط عمومی : 
، گچ و رنگ سقف و بدنه محل هاي نصب می کف ، سرامیکرط شروع قرارداد اجراي کامل کاشیالف: ش

  باشد و مسئولیت هرگونه عدم تکمیل این موارد به عهده خریدار است. 
ي ، آسیبی متوجه مورد قرارداد نماید کلیه هزینه هااجراي کابینتچنانچه اجراي این موارد پس از 

  . و مسئولیت آن با خریدار می باشداصالح 
هاي اتومات یا غیره استفاده ها از لوله استیل و یا قطعات خاص مانند لوال بینت: چنانچه درقسمتی از کاب

همچنین تهیه هود، سینک، . باشد ، هزینه تهیه آن با خریدار و نصب آن به عهده مجري میگردد
ینی هاي کمد هاي مهاي سند پالست شده و ریل و سبد ه، سبد آبچکان سینک و شیشاجاق گاز

  .رد نیز با مجري توافق صورت پذیردمگر اینکه در این موا دار استسوپر و فرها با خری
گردد. قرارداد اضافه می  مبلغ نصب این قطعات به هزینه، مجريتوسط موارد بند ب در صورت نصب ج: 

لغ  قرارداد حاضر محاسبه شده در مب اجاق گاز وبرش محل نصب آبچکان دبنصب سینک  و س
  .است
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ست هزینه ، خریدار می بایه مسئول آن مجري نباشد صورت گیردهنگام اجرا کح: چنانچه تغییري در 
  . ، پرداخت نمایدته وطبق بند نحوه پرداخت قراردادگرفستمزد کار جدید را به عهده ییرات و دتغ

یک  مبلغ خریدار محترم ،اس و برش کاري قطعات: در صورت انصراف خریدار از اجرا قبل از تهیه اجنط
مجري به ایاب و ذهاب  وورد قطعات براي برشکاري آبر ،اندازه گیري ،بابت طراحیمان میلیون تو

بایست پرداخت نماید و چنانچه بعد از تهیه اجناس وبرشکاري قطعات خریدار از انجام کار  می
هاي انجام شده  هزینه% 25بایست کلیه هزینه هاي انجام شده تا آن زمان بعالوه  منصرف گردد می

حمه مجري جهت مدیریت پروژه را پرداخت نماید و اجناس خریداري شده را بابت حق الز
  دریافت نماید.

: چنانچه به هر دلیلی که مجري باعث آن نشده باشد زمان قرارداد به اتمام برسد قیمت اجراي کار با توجه ي
شرایط پرداخت  و ظف به پرداخت اضافه قیمت می باشدقیمت روز بازار به روز خواهد شد و خریدار مو

  .یط بازار  باید به روزرسانی گرددنیز با توجه به شرا
  گردد.  می اضافه فاکتور قرارداد به% مبلغ کل 20ابت هزینه نصب در شهرستان اطراف : بك

اي با قیمت باالتر  جري است و چنانچه خریدار دستگیرهتومان با م 000/15ل: خرید دستگیره تا مبلغ 
چنانچه از لوالهاي خاص . همچنین افه مبلغ از ایشان اخذ می گردداضدرخواست نماید 

خیر در تهیه لوازم و أت. هزینه نصب آن با خریدار می باشد ) استفاده شود خرید و(آسانسوري
خیرات مجاز پروژه محسوب أانتخاب آنها با خریدار است جزو تابزارهایی که مسئولیت خرید یا 

  .نخواهد کرد طبعاتی را متوجه مجري گردد و می
ر مجري بعده خریدار محترم الت کابینت در زمان عدم حضوآویراق  لوازم ،قطعاتمسئولیت نگهداري از م: 

  .باشد می
...................  تومان می برآورد قیمت آشپزخانه مربوطه  با توجه به موضوع قرارداد و بندهاي شرایط عمومی

  ات مالی می باشد. باشد که مالك پیش پرداخت و محاسب
  . وان پیش پرداخت تحویل مجري گردید................   تومان به صورت نقدي به عن...... مبلغ

  
این قرارداد در دو نسخه و سه صفحه در تاریخ.................. به امضاي طرفین رسید که هر نسخه حکم واحد 

  دارد.
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  خریدار:آدرس 

  

  آدرس فروشنده:

  
  :و امضاي خریدار خانوادگینام و نام 

  
  :و امضاي فروشنده نام و نام خانوادگی

  


