,
قرارداد تعمیر و نگهداري چپلر
اداره  /شرکت  /سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده  10قانون مدنی که مقرر می دارد  :قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی کهه آن را
منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین الزم االجرا می باشد.

ماده - -1طرفین قرارداد
-1-1مهدیر مجتمه ههاي مسهوونی و اداري  .........................آقهاي  .........................فرزنهد .................شهماره
شناسنامه  .........................صادره از  .........................متولهد  .........................سهاکن.............تلفن ...........کهه در
این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود.
-1-2شرکت ......................آقهاي  .................فرزنهد  ..............شهماره شناسهنا مه................صهادره از ................
متولد  .........................ساکن  .........................تلفن............که در این قرارداد اختصاراً پیمانوار نامیده می شود.
ماده - 2موضوع قرارداد
تعمیر و راه اندازي و نگهد ار دستگاه چپلر مجتم هاي اداري و مسوونی همراه با شهر و مشخصها اجهراي قهرارداد کهه ضهمیمه
قرارداد می باشد.

ماده - 3مدت قرارداد
از تاریخ  ......................لغایت  .....................به مد  .......................سال می باشد.

ماده - 4مبلغ قرارداد
مبلغ  .........................ریال می باشد که به طور ماهیانه مبلغ  .........................ریال پرداخت خواهدشد.

ماده - 5تعهدات پیمانکار
-5-1پیمانوار متعهد می شودنسبت به اجراي موضوع قرارداد در وقت تعیین شده در این قرارداد اقدام نماید.
-5-2پیمانوار متعهد می شود اجراي قرارداد را کامالً طبق مشخصا وشر اجراي قرارداد که ضمیمه قرارداد می باشد  ،اقدام نماید،
و چنانچه در اجراي قرارداد قصور یا تخلفی صور بگیرد  ،کلیه خسارا وارده و وجه لوازم تعویضی آن را بهه هزینهه خهود پرداخهت
نماید.
-5-3پیمانوار متعهد می شود افراد تحت پوشش شرکت خود را از هر جهت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث بهرده،
در صورتی که هر یک از افراد تحت پوشش شهرکت مزبهور در حهین کهار دچهار حادثهه اي شهوند ،کارفرمها ههی گونهه مسهوولیتی
نخواهدداشت.
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-5-4پیمانوار متعهد می شود کار موضوع قرارداد را خود شخصاً یا افراد استخدامی در شرکت پیمانوار انجام دهند ،و از واگذاري و یا
محول نمودن تمام یا قسمتی از کار به دیگري یا شرکت و خسار وارده ناشی از آن را از پیمانوار مطالبه نماید.
-5-5پیمانوار متعهد می شود هرگونه تغییر را قبل از اجرا کتباً به کارفرما اطالع و پس از موافقت کارفرما اقدام به اجرا نماید.
-5-6پیمانوار متعهد می شود هر هفته یک بار پس از بازدید از موضوع قرارداد  ،چگونگی کارکرد موضوع قرارداد و وضعیت فنی آن
را به کارفرما بطور کتبی گزارش نماید.
-5-7پیمانوار متعهد می شود در صور تاخیر در اجراي قرارداد روزانه مبلغ  ..........................ریهال از محهل پرداخهت هها او
توسط کارفرما به عنوان خسار دیرکرد کسر نشود.
-5-8پیمانوار در قبال حسن انجام تعهدا خویش مبلغ  ..........................ریال یک فقره چک /ضمانت نامه بهانوی تحویهل
کارفرما داده تا در صور تخلف و قصور بعد از اعالم نظر کارشناس رسمی دادگستري بتواند خسارا وارده خود را از محل چهک یها
ضمانت نامه بانوی دریافت دارد.

ماده - 6وظایف و تعهدات کارفرما
-6-1کارفرما متعهد می شود کلیه اجناس و قطعا مورد نیاز در برگ ضمیمه این قرارداد را خود شخصهاً تهیهه یها هزینهه آن را بهه
پیمانوار پرداخته تا او تهیه نماید.
-6-2کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در موعد مقرر به پیمانوار پرداخت نماید.
-6-3کارفرما متعهد می شود نسبت به هزینه ها لوازم یا هزینه هاي که درضمیمه ذکرآن رفت تاخیر نمایهد  ،بهه اجهر پیمانوهار را
بدون کم و کاست پرداخت نماید  ،و هی مسوولیتی را متوجه پیمانوار نداند.

ماده - 7مرجع حل اختالف
هرگاه به هر دلیلی در تفسیر مفاد قرارداد اختالفی بروز دهد بدواً از طریق مذاکرا اصالحی حهل و فصهل ،درغیهر ایهن صهور بهه
شوراي حل اختالف مراجعه و داراي شوراي حل اختالف قطعی خواهدبود.

ماده - 8نسخ قرارداد
این قرارداد در  8ماده و سه نسخه تنظیم هر کدام از نسخ داراي حوم واحد می باشد و بعد از امضاء و مبادله براي طرفین الزم االجرا
خواهدبود.

پیمانکار

کارفرما
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