
1 
 

 بنام صانع هستی

 و اجرای کابینت  قرارداد طراحی

...........که از   MDFبين ..............  فرزند............. کد ملی................  مديريت صنايع چوب واين قرارداد

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 می گردد. 

 :مشخصات متريال زير راحی و اجراي سيستم کابينت آشپزخانه و اپن  باط موضوع قرارداد: 

  يونيت کابينت از MDF  براي رنگ  .....کد         برند  ايرانیهايگالس نماها با   و   سفيد برند

ه ب       برند کرم کورين شنی براق  کابينت و صفحه رويبراي رنگ تيره   ......     و برند  روشن

 .  ميليمتر 23ضخامت 

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

 :يديه کتبی طرح از خريدار مورد قرارداد را أيمجري موظف است پس از اخذ ت مدت قرارداد

 تكميل نموده و تحويل خريدار نمايد. تحويل محل اجرا روز کاري از زمان  01ظرف مدت 

 :روز به اين زمان اضافه  5طرح با مجري توافق گردد  تغييرات و چنانچه براي اصالح تبصره

اين قرارداد  گردد بديهی است قيمت ورد میآگردد و قيمت نهايی بر اساس طرح اصالح شده بر می

 .شان رسيده است برآورد گرديده استاي ءييد کارفرما که به امضابر اساس طرح مورد تأ

 : ساخته خواهد  واز برندهاي ذکر شده در قرارداد مشخصات فوق ليه قطعات کمشخصات فنی کار

باشد،  سفيد می   PVCباشند، يونيت زير سينک از جنس  می     ها آرامبند و از برند شد، کليه لوال

 برند      ساچمه اي سه تكه با ريل کشوها  ،تومان به عهده مجريست 01111دستگيره تا قيمت 

 رنگ آميزي احتمالی طراحی و ،سند بالست و   CNCه کليه شيشه هاي مصرفی ،هزين ،خواهند بود

همچنين در صورت نصب خاص و  باشد. با خريدار محترم مینها به محل و هزينه حمل آ

 تخصصی هزينه نصب شيشه با کارفرماست ودر قيمت کابينت محاسبه نشده است.  

 با مشخصات فنی ذکر شده با شده توسط خريدار محترم  ءقيمت طبق طرح امضا :مبلغ قرارداد

معادل  تمام شده و مقطوع مبلغ .................ريال آشپزخانه موجود بصورت گذاري اندازه

ييد شده بر محل نصب وطرح تأاندازه هاي اين مبلغ بر اساس تومان می باشد.  .........................  
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راي هر متر طول کابينت استاندارد با مشخصات فوق توسط مجري برآورد تومان ب .......اساس .......

 گرديده است.

 قيمت نيز می بايست اصالح ، قبل از شروع، رت تغيير اندازه ها يا تغيير طرحبديهی است در صو

که قابل قبل  صورت گرفتههاي  هزينهکليه از شروع کار  بعد ايجاد تغييراتگردد و در صورت 

 بسيار ضروري است که خريدار در بنابراين ،به عهده خريدار محترم خواهد بوداستفاده نيستند 

 ييد طرح کمال دقت را بفرمايند.تأ هنگام

 باشد. هزينه حمل لوازم و قطعات به طبقات برعهده ي خريدار می 

 مبلغ قرارداد%01تا  51قرارداد و به عنوان پيش پرداخت، خريدار  ءدر هنگام امضا :نحوه پرداخت 

 نمايد. به مجري پرداخت نموده و رسيد دريافت میرا نقداً 

  قرارداد به مجري پرداخت می گردد تا توان مالی 31ها ونصب آنها در محل  بعد از حمل يونيت %

 مجري براي خريد و تكميل ادامه کار تامين گردد.

قبل از تحويل  درب نماها روي کابينت(هنگام نصب درب و )موارد قرارداد %  01پس از اجراي 

 .قرارداد به مجري پرداخت می گرددمبلغ % 31تا  01 قطعی

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

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

 اخت گردد.بايد پرد

 

 تعهدات مجری:

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

تومان از فاکتور  111/51تواند به ازاي هر روز ديرکرد خريدار در صورت تمايل میمجري باشد 

 نهايی ايشان کسر نمايد.

چنانچه بخرج دهد در هنگام اجرا کمال دقت رو  ست در تمام مراحل نصبباي مجري می -3

هاي ديگر ساختمان گردد و در اين مورد مقصر باشد بايد جبران  موجب آسيب به قسمت

 خسارت نمايد.
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 متريال را طبق مشخصات مذکور در قرارداد خريداري و اجرا نمايد و مجري موظف است -2

تغيير دهد موظف به تعويض يا ييد کتبی خريدار مشخصات را چنانچه بدون هماهنگی و تأ

 باشد. جبران خسارت احتمالی می

تميز کاري حداقلی و جمع کردن پرت چوب ها وبراده هاي برشكاري در محل بعهده تيم  -4

 مجري ميباشد. 

 مجري موظف است يک نسخه پيش فاکتور که به تفكيک، متراژ دقيق هر قسمت وابعاد و -5

ک محاسبه ريالی است را همراه قيمت پايه که مالضرايب انواع قسمت ها در آن ذکر شده به 

روشن باشد  براي خريدار کامالًنحوه محاسبه قيمت تمام شده مذکور در قرارداد تا ، تهيه کرده

بايد فاکتور  بديهی است پس از پايان کار می .را به قرارداد پيوست نمايدو اين پيش فاکتور 

 ار تحويل نمايد تا مالک تسويه نهايی قرار گيرد.دقيق را به همين روش به خريد نهايی وکامالً

  

 تعهدات خریدار :

 

 متريالهايی که خريد آنها را به عهده دارد مانند دستگيره يا اکسسوري ها گردد خريدار متعهد می -1

خير در اتمام گردد طبعات آن بعهده نانچه تاخير در تهيه آنها موجب تأرا بموقع تهيه نمايد چ

 خريدار ميباشد.

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

يا از کار افتادن خير در انجام کار يا تغيير قيمت عد انجام نشود و اين مورد باعث تأدليلی در مو

يا هزينه کرد اضافه پرسنل گردد خريدار موظف به جبران اختالف قيمت نيروهاي اجرايی 

 .ميگردد محسوب خيرات احتمالی جزو تاخيرات مجاز مجريو تأ باشد می

لوازم ويراق االت کابينت در زمان عدم حضور مجري بعده  ،مسئوليت نگهداري از قطعات -2

 خريدار محترم ميباشد.
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 شرایط عمومی : 

هاي نصب می  ، گچ و رنگ سقف و بدنه محلکف ، سراميکرط شروع قرارداد اجراي کامل کاشیالف: ش

 باشد و مسئوليت هرگونه عدم تكميل اين موارد به عهده خريدار است. 

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

 . و مسئوليت آن با خريدار می باشداصالح 

هاي اتومات يا غيره استفاده ت خاص مانند لوالها از لوله استيل و يا قطعا : چنانچه درقسمتی از کابينتب

همچنين تهيه هود، سينک، . باشد ، هزينه تهيه آن با خريدار و نصب آن به عهده مجري میگردد

ينی هاي کمد هاي ماي سند پالست شده و ريل و سبده ، سبد آبچكان سينک و شيشهاجاق گاز

 يز با مجري توافق صورت پذيرد.مگر اينكه در اين موارد ن سوپر و فرها با خريدار است

گردد. قرارداد اضافه می  مبلغ نصب اين قطعات به هزينه، توسط مجريموارد بند ب در صورت نصب ج: 

لغ  قرارداد حاضر محاسبه شده در مب اجاق گاز برش محل نصب و د آبچكانبو سنصب سينک 

 .است

ست هزينه ، خريدار می بايصورت گيرده مسئول آن مجري نباشد ح: چنانچه تغييري در هنگام اجرا ک

 . گرفته وطبق بند نحوه پرداخت قرارداد ، پرداخت نمايدستمزد کار جديد را به عهده ييرات و دتغ

يک  مبلغ خريدار محترم ،اس و برش کاري قطعات: در صورت انصراف خريدار از اجرا قبل از تهيه اجنط

مجري به واياب و ذهاب قطعات براي برشكاري  وردآبر ،اندازه گيري ،بابت طراحیميليون تومان 

برشكاري قطعات خريدار از انجام کار  بايست پرداخت نمايد و چنانچه بعد از تهيه اجناس و می

% هزينه هاي انجام شده 35بايست کليه هزينه هاي انجام شده تا آن زمان بعالوه  منصرف گردد می

پرداخت نمايد و اجناس خريداري شده را بابت حق الزحمه مجري جهت مديريت پروژه را 

 دريافت نمايد.

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

وشرايط  ظف به پرداخت اضافه قيمت می باشدقيمت روز بازار به روز خواهد شد و خريدار مو

 پرداخت نيز با توجه به شرايط بازار  بايد به روزرسانی گردد .

 گردد.  می اضافه فاکتور قرارداد به% مبلغ کل 31: بابت هزينه نصب در شهرستان اطراف  ک
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تومان با مجري است و چنانچه خريدار دستگيره اي با قيمت باالتر  111/01ل: خريد دستگيره تا مبلغ 

( چنانچه از لوالهاي خاص )آسانسوري. همچنين افه مبلغ از ايشان اخذ می گردداضدرخواست نمايد 

خير در تهيه لوازم و ابزارهايی که تأ. هزينه نصب آن با خريدار می باشد استفاده شود خريد و

خيرات مجاز پروژه محسوب ميگردد وطبعاتی آنها با خريدار است جزو تأ مسئوليت خريد يا انتخاب

 نخواهد کرد . را متوجه مجري

 

...................  تومان می  می برآورد قيمت آشپزخانه مربوطه با توجه به موضوع قرارداد و بندهاي شرايط عمو

 باشد که مالک پيش پرداخت و محاسبات مالی می باشد. 

 . وان پيش پرداخت تحويل مجري گرديد................ تومان به صورت نقدي به عن مبلغ

 

قرارداد در دو نسخه و سه صفحه در تاريخ.................. به امضاي طرفين رسيد که هر نسخه حكم واحد اين 

 دارد.

 

 

 خريدار:آدرس 

 

 آدرس فروشنده:

 

 :نام و نام خانوادگی  و امضاي خريدار

 

 :نام و نام خانوادگی  و امضاي فروشنده

 




