
 اجرا یمانکاریقرارداد پ

 : طرفین قرارداد4ماده

 ...... به آدرس ...... به شماره شناسنامه  ...... فرزند ...... کارفرما: 

به ...... فرزند ...... و  ......به شماره شناسنامه ...... فرزند ...... پیمانکار آقایان: 

 ...... به نشانی: ...... شماره شناسنامه 

در این قرارداد پیمانکار  پس نیازاکه  .. .............همراه :  ..............تلفن ثابت:

 شوند.نامیده می

 : مدت قرارداد3ماده

و ایرن مردت    باشرد  یمر روز ...... بره مردت   ...... مدت این قرارداد از تراریخ  

 قابل تمدید نخواهد بود.  عنوان چیه به

 موضوع قرارداد 3ماده

 یوارکشید

)دیوار عایق گبری   پنل ساندویچ دیوار با متر هفتاد از بیش دیوارچینی .4

 و نصرب پرنج عردد چهرارچوب و درب     های توافق شدهدر محلیا سفال( 

 ؛و سرویس ها اتاق

با خروجری دود   شودکه به روشنایی باز می یا پنجرهدیوارکشی جلوی  .3

 .بخاری

 یکش لوله

ب آ )از ورودی مجرددا   خانه و دستشرویی و توالرت  آشرپز آب  یکش لوله .4

   ؛سرد و گرم کشیده شود(

 ؛توالت کاسه جای کردن عوض .3

 ؛دوش کردن مرتب و جلو در قسمت دستشویی شیرهای کردن درست .3



 ؛آب سرد و گرم و فاضالب از اعم آشپزخانه آب درست کردن  .4

 ؛خانهدستشویی و آشپز یکار قیعاونی و قیرگ .8

 ؛خانهشپزآدستشویی و  ،الزم در حمامالت آم شیرنصب تما .6

 .هاخانه حال و اتاقآشپزگاز به  یکش لوله .7

 یکش میس

ورودی  اختمان با جعبره مینیراتوری در پشرت   کامل س توکارکشی سیم. 4

توالت با کلید و پریز دلند و سیم مار  افشان  و هال و سه اتاق آشپزخانه

 ؛باید با سیم دو نیم کار شود حتما 

و  دهایر کلو نصب کلیرد پریرز)فقط خریرد     ها اتاقتلفن تمام  یکش میس. 3

 ؛پریزها به عهده کارفرماست(

   .ها اتاقاز  هرکدامتعبیه داکت اسپیلیت دیوارها برای  .3

 یگچ کار

     .کامل طور بهتمام دیوارها و سقف   کاری کامل گچ

 یکار یکاشکف سازی و 

)سرامیک سفید از  .شود سرامیک و صا  بایستی مترار کل در کف کل .4

 ؛جنس خوب(

 .شود یکار قیعاو دستشویی کامل سرامیک و  خانهشپزآدیوار  .3

 کاناآ کولر

 .کشیده و تنظیم شودای هر سه اتاق و حال کانال کولر بر

از جنس خوب برر   وسایلی که برای کار الزم است کال  وکلیه مصالح تهیه 

 باشد.عهده پیمانکار می

  



  نرخ قرارداد -4ماده 

میلیرون ریرال    .............معادل  ..............مبلغ   قرارداد جمعا  الزحمه حقکل 

 باشد.می

                                             وظایف و تعهدات پیمانکار                                                                                                                                  -8ماده 

خود را متناسب با ظرفیت کاری  ازیموردنپیمانکار مکلف است پرسنل  .4 

کارگرراه در طررول مرردت اجرررای قرررارداد در کارگرراه حاضررر داشررته باشررد 

از عملیات موضوع قرارداد به دلیل عدم حضور فرد یرا   کی چیه که ینحو به

                                                                        افرادی مناسب دچار وقفه یا نقص و عیب در کیفیت گردد.                                                                             

پیمانکار مس ول تهیه وسایل ایاب و ذهاب و غرذا و جرا بررای پرسرنل      .3

                                                                                 خود بوده و کارفرما در این خصوص مس ولیتی نخواهد داشت                                                                                                       

پیمانکار مس ول حمل لوازم و ابزار کار خود و پرسنل در کارگاه بوده و  .3

                                                                                              مس ولیتی نداشته و نخواهد داشت.                                                                                       گونه چیهکارفرما 

الوار و کلیه لروازم و   سایل و ابزار اجرایی شامل ابزار، یراق، تخته،کلیه و .4

 ،آب، لوله گراز و  رآالتیش ،سفال ،بلو  ،سیمان ،ماسه ،مصالح اعم از شن

هرچه که بررای انجرام کرار موضروع قررارداد الزم       یطورکل بهو  کانال کولر

تعهدی در قبرال تهیره    گونه چیهو کارفرما  باشد یمباشد به عهده پیمانکار 

    وسایل فوق ندارد.                                                                                                                                                               

عهد به بیمه مس ولیت کلیه کرارگران کارگراه مسر ول    پیمانکار ضمن ت .8

حفظ جان پرسنل خود در کارگاه بوده و موظف است کلیه لوازم ایمنری و  

و آمروزش الزم جهرت    قررار داده حفاظت الزم را در اختیار پرسرنل خرود   

الزم را در طرول مردت    یهرا  مراقبتاستفاده از وسایل ایمنی خود داده و 

 آورد.        به عملاحسن  به نحو اجرای قرارداد یا تعلیق



تومران و عردم    ..................در تحویرل روزانره    ریتأخپیمانکار در صورت  .6

تومان ترا  .............. از تعهدات قرارداد ضمن انجام تعهد مبلغ  هرکدامانجام 

  .تومان پرداخت خواهد کرد ................

موجود در کارگاه و همبنرین   ابزارآالتمس ولیت حفظ مصالح و لوازم  .7 

کار به عهده پیمانکرار بروده و مکلرف اسرت تردابیر الزم       اجراشدهعملیات 

                                                   جهت حفاظت کامل از کارگاه را در طول مدت اجرای قرارداد انجام دهد.                                                                                          

اسرتفاده   یا حرفره پیمانکار موظف است از کارگران ماهر و استادکاران  .9

                             باشد.                                                                                                                                                                                نماید و مس ولیت کم و کیف اجرایی به عهده پیمانکار می

پیمانکرار   یانگرار  سهلمس ولیت جبران خسارات ناشی از عدم توجه و  .8

ا پرسنل پیمانکرار وارد گرردد   اعم از خسارت مالی و جانی که به کارفرما ی

به عهده پیمانکار بوده و مال  تعیین خسارات تشخیص کارفرمرا خواهرد   

                                     باشد.                                                                                                                                                                     فرما مینکار ملزم به جبران به تشخیص کاربود و پیما

 .                                                                              باشد یم% مالیات کل قرارداد به عهده پیمانکار  ۲پرداخت  .41

پیمانکار مس ول رعایرت کلیره اصرول و ضروابط فنری کرار بروده و در         .44

به کیفیت فنی یا ظاهری کرار لطمره    که ینحو بهصورت خال  این ضوابط 

  .وارد شود مس ولیت تخریب و بازسازی آن به عهده پیمانکار خواهد بود

 یهرا  ییراهنماپیمانکار مکلف است نسبت به اجرای کلیه دستورات و  .43

کارفرما در طول مدت اجرای عملیات مس ول بوده و حق تغییر مشخصات 

برای کارفرما محفوع خواهد بود و هزینه این طبق نرخ توافقی به پیمانکار 

   شود.                                                                                                                                                                   پرداخت می



و مشخصات ابالغی پیمانکرار   ها اندازهدر صورت بروز هر نوع تغییر در  .43

مکلف است مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما رسرانده و پرس از کسرب    

 نسبت به رفع آن اقدام نماید.                                                                                        کارفرماتکلیف از 

                                                           ی کارفرما ها تیمسئول: اوتیارات و  6ماده 

کارفرما کلیه مشخصات و دسرتورات الزم جهرت اجررای عملیرات ایرن       .4

 در اختیار پیمانکار قرار دهد.            موقع بهقرارداد را 

ار توسرط پیمانکرار   در صورت متوقف نمودن تمرام و یرا قسرمتی از کر     .3

عملیات را بره هرر طریقری کره صرالح بدانرد        مانده یباقکارفرما حق دارد 

توسط افراد دیگر اجرا نموده و هزینره آن را بره حسراب پیمانکرار منظرور      

 نماید.                                                                      

در هر زمان کارفرما تشخیص دهد پیمانکار توانایی اجرای  که یدرصورت .3

آن قسرمت از   باشرد  ینمر را دارا  مروردقرارداد تمام یا قسرمتی از عملیرات   

مربوطره را بره    یهرا  نره یهزبه عهده گرفتره و کلیره    عملیات را خود رأسا 

 حساب پیمانکار منظور نماید.        

از طول اجرای قرارداد  در صورت بروز هر نوع عیب و نقص در هر زمان .4

رفع نقص اعم از مصالح و دستمزد به عهده پیمانکار بروده   یها نهیهزکلیه 

پیمانکرار کسرر    حسراب  صرورت و در صورت پرداخت از طرر  کارفرمرا از   

 خواهد شد.                   

کارفرما مجاز است از ادامه فعالیت فرد یا افرادی از پرسنل پیمانکار که  .8

 بره عمرل   گیرینباشد جلو کارفرماد مورد تأیی ها آنیا کار  اخالق و رفتار و

 مال  تشخیص به عهده کار فرما خواهد بود.                                                                                                  آورد.

  



                                                                                        ها پرداوتشرای   - 7ماده 

 یهرا  نخالره کرار و حمرل    کمرال  تمرام کل مبلغ قرارداد همزمان برا پایران   

در حرق پیمانکرار    یکجرا نقردا    صرورت  بره و تحویل کرل پرروره    مانده یباق

 .پرداخت خواهد شد

ترا مبلرغ دو    مانکرار یاز کرار پ  تیدرصرورت رضرا   تواندیکارفرما م :تبصره

 مانکراران یکار در حق پ درصد پنجاه انیرا با پا الزحمه حقتومان از  ونیلیم

 .دیپرداخت نما

            فسخ قرارداد - 9ماده 

اعرالم   موردقراردادچنانبه به هر عللی پیمانکار در حین اجرای عملیات  .4

 مانرده  یبراق فرمرا  را رها نماید قرارداد فسخ و کار فسخ و یا بدون اعالم کار

اجرا  یها نهیهزعملیات را به هر طریقی که صالح بداند اجرا نموده و کلیه 

به حساب پیمانکار منظور و در پایان در صورتحساب نهایی برای پیمانکرار  

حساب پیمانکرار   که یدرصورتنماید. را در آن منظور می ها نهیهزتنظیم و 

از طریرق مراجرع    مانرده  یبراق را نداشته باشرد   شده انجام یها نهیهزکفا  

 گردد.                                                                                                                  همین قرارداد از پیمانکار مطالبه و دریافت می موجب بهقانونی 

رد یک طرر   حق دا کارفرما. در صورت تخلف پیمانکار از موارد قرارداد 2

آن عینرا    یهرا  نره یهزاین قرارداد را فسخ نماید و در مورد ادامه عملیات و 

 مشابه ردیف فوق عمل نماید.                                                                                                                           

                                                                                                  حکمیت   -8ماده 

هر نوع اختال  ناشی از این قرارداد در مرحله اول با گفتگو و حسن نیرت  

و در صررورت عرردم حصررول نتیجرره برره داوری  وفصررل حررلبررین طرررفین 

 خواهد بود.                                                                  االجرا الزمن ارجاع و حکم داوری برای طرفی نیالطرف یمرض

  



                                                              نسخ قرارداد                                                                                                                                                  -41ماده 

تنظریم و   باشرد  یمحکم واحد را دارا  هرکداماین قرارداد در دو نسخه که 

 االجراء خواهد بود.            پس از امضاء طرفین الزم

    نام و نام وانوادگی               نام و نام وانوادگی  

 امضاء پیمانکار                           امضاء کارفرما       

  


