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 قرارداد طراحی و اجرای

 دکوراسیون داخلی
 تاریخ : ...../...../......

 مشخصات طرفین قرارداد - 1ماده 

 ................................................................................................................................................................................ نیماب یقرارداد ف نیا 

 ................................................:و تلفن ......................................................................................................................................: یبه نشان

  نامیده می شود ارفرماکقرارداد  نیپس در ا نیکه از ا ............................... یبا کد مل/ خانم  ............................... یآقا یندگینمابه 

 طرف  کیاز 

 .........................................................................................................................................................................  ...................................... و

 ............................ و تلفن ...................................................................................................................................................... : ینشانبه 

شود  یم دهینام مانکاریپ قرارداد نیپس در ا نیکه از ا................................ ی............. با کد مل...........خانم ......./یآقا یندگیبه نما 

 گردد. یراست، منعقد مالجم االز نیطرف یکه برا ریز طیبا شرا گر،یاز طرف د

 

 موضوع قرارداد -2ماده 
 

 در محل پروژه واقع در و نصب زیو تجه یداخل ونیدکوراس یو آماده ساز ییاجرا اتیعمل ،یموضوع قرارداد عبارت است از طراح 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 مبلغ قرارداد – 3ماده 
 

  بر ارزش افزوده در مجموع به مبلغ اتیدرصد مال 9و با احتساب  الی........... ر............................................مبلغ قرارداد معادل ...... 

 .باشد یم الیر .................................................ل ..........ک

ــل ، الیهای اجرای کار ) شامل متر نهیهز هیپرداخت کل ــل و نقـ ــا ، حمـ ــرارداد هـ ــا ، قـ  و لوازم و زاتیتجه ، دستمزد هـ

 می باشد. پیمانکاربر عهده آالت و ... (  نیابزارآالت و اجاره ماش
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 : پرداخت نحوه

ـ نیبا توافق طرف الیمبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر- 1 ـت توسط  شیهمزمان با عقد قرارداد به عنوان پ  به کارفرماپرداخ

 .گردد یپرداخت م پیمانکار

ــده در جدول برنامه زمان بندی که  نییطبق مواعد تع یالباق- 2 ــت می گردد و ش ــیدهبه قرارداد پیوس  به تایید دو طرف رس

 .گردد ی، پرداخت م است

 نسـبت بـه ادامـه همکـاری کارفرما یپس از هر قسمت از مراحل طراح ایقبل از اجرا  یلیمهم : چنانچه به هر دل توجه

 . گرددیبه صاحب کار مسترد م یپرداخت کسر و الباق شیاز پ الیگردد ، مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر منصرف

صره سط در پرداخت های مقرر  ریتاخ- 1 تب شدن به مدت قرارداد چنانچه ب کارفرماتو ضافه  شد 5از  شی، عالوه بر ا  روز با

 . باشدیم کارفرمااز آن بر عهده  یعواقب ناش تیفسخ قرارداد شده و مسوول موجب

 

 مدت قرارداد – 4ماده 
 

 .باشدی...... م....................... تی............. لغا.................. خیقرارداد از تارمدت زمان  

 

 تعهدات پیمانکار – 5ماده 
 

 .قرارداد به طور کامل انجام دهد یامضا خیموظف است موضوع قرارداد را ظرف مدت ................. روز از تار مانکاریپ- 1-5 

 م، بهالز یها یجهت انجام هماهنگ نده،ینفر به عنوان نما کی ،ییاجرا اتیاز شروع عمل شیموظف است پ مانکاریپ- 2-5

 .دینما یمعرف کارفرما

 تیمسئول زیو ن ییعوامل اجرا یاز بروز حادثه برا یریجلوگ یم براالز داتیتمه یو اجرا یمنیموارد اکنترل و مراعات - 3-5

است و در  مانکاریپ یقرارداد بر عهده  نیموضوع ا ییاجرا اتیک و اشخاص ثالث در اثر عملالوارده به ام خسارت از یناش

 .نخواهد بود کارفرمامتوجه  یتیمسئول گونه چیخصوص ه نیا

 .اشخاص ثالث ندارد ایاز قرارداد را به شخص  یبخش ایتمام و  ی، حق واگذارکارفرماو موافقت  تیبدون رضا مانکاریپ- 4-5

 .دینما ییاجرا اتی، اقدام به عملکارفرما یاز سو یمالاع یموظف است در ساعات کار مانکاریپ- 5-5
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 تیآن ها قرارداد مسئول ینموده و برا مهیان خود را در مدت مشغول به کار در شرکت بموظف است کارکن مانکاریپ- 6-5

منجر به فوت گردد،  ایموقت  ایاز کارکنان دچار نقص عضو به طور دائم  کیو چنانچه در مدت قرارداد هر  دینما میتنظ یمدن

 .موارد فوق باشد یپاسخگو ستیبا یراستا م نیدر ا مانکاریپنداشته و  یتیمسئول گونه چیه کارفرما

 قانون کار را 13ص ماده الخنموده و با تیو مقررات اداره کار را نسبت به کارگران رعا نیموظف است قوان مانکاریپ- 7-5

 .دیاعمال نما

 .را ندارد گانهیاتباع ب یریقانون کار، حق به کارگ 120با استناد به ماده  مانکاریپ- 8-5

و رابطه  تیگونه مسئول چیه کارفرماکارکنان خود بوده و  یایحقوق و مزا یموظف به پرداخت تمام مانکاریپ- 9-5

 نخواهد داشت. مانکاریپ کارکنان با یمال ای یاستخدام

 

 تعهدات کارفرما – 6ماده 
 

ناظر قرارداد، نسبت به پرداخت صورتحساب  دییپس از تا مانکاریپپروژه توسط  یمتعهد است پس از هر مرحله از اجرا کارفرما 

 .دیاقدام نما یروز کار ............مدت ظرف مانکاریپ

 

 ضمانتنامه حسن انجام کار – 7ماده 
 

انجام تعهدات به  نتضمی عنوان به را قرارداد کل مبلغ .... درصد از................ زانیبه م یفقره ضمانتنامه بانک کی مانکاریپ 

پس از اتمام قرارداد و در  د،یتواند آن را به نفع خود ضبط نما یم کارفرما ،یقرارداد تخلفات سپرده که در صورت کارفرما

 عودت داده خواهد شد. مانکاریپمذکور به  نیناظر قرارداد، تضم دییتأ پس از ،یصورت انجام کامل تعهدات قرارداد

 

 کار انجام در تأخیر جرائم– 8ماده 
 

 ـدیمشخص شده ارائـه نما یاز تعهدات موضوع قرارداد را در برنامه زمان بند یقسمت اینتواند تمام و  مانکاریپکه  یدر صورت 

 ـدینما کسـر مانکاریپ یاز مبلغ کل قرارداد را از صورتحساب ها............زانیمجاز، به م ریغ ریهر روز تاخ یبه ازا تواند یمـ کارفرمـا

 باشد. یم کارفرماخسارات  هیکل جبران ملـزم بـه مانکـاریپو 

 

 الف حل اخت-9ماده 
 

 افتیدر خیروز از تار 14 یقرارداد آن بروز کند، دو طرف ط ریدر ارتباط با نقض، فسخ، اعتبار و تفس یفالاخت نیطرف نیهرگاه ب- 9-1 
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 مذاکره به کار خواهند گرفت. اگر پس از قیف از طرالخود را در جهت حل اخت یف، مساعالاز وجود اخت یاز طرف مقابل حاک هیعالاط

متشکل  یداور یشورا لیروز نسبت به تشک 10نشده باشند، ظرف مهلت  نیمابیف فالموفق بر حل اخت نیطرف ادشده،یمدت  یانقضا

دو داور منتخب، اقدام  یداور منتخب از سو کیو  مانکاریپاز طرف شرکت  دهیداور برگز کی، کارفرمااز طرف  دهیداور برگز کی از

 خواهد بود. جراالم االزطرف ها  یبرا یداور یشورا یو رأ نمود خواهند

 یداور یکه شورا نیا ای ند،ینمااقدام  یداور یشورا لیتشک ایداور  نییروز نسبت به تع 10قرارداد نتوانند در مهلت  نیاگر طرف- 9-2

 یو رأ دیمراجعه نما ییتواند به مراجع قضا یاز طرف ها م کیهر  د،یف حاصله اظهار نظر نماالروز نسبت به اخت 30در مدت  نتواند

 خواهد بود. الجرام االزاز طرف ها  کیهر  یبرا صادره

 

 فورس ماژور- 10ماده 
 

گ ر جنـینظ یبروز اغتشاشات اجتمـاع لیبه دل ایتوفان و  ل،یزلزله، س رینظ یعیمترقبه طب ریبروز حوادث غ لیهرگاه به دل 

نقض تعهدات  طیمذکور در شرا طیعدم انجام تعهدات در شرا ند،ینتوانند به تعهدات خود عمل نما نیطرفک ازـیهـر 

 مورد متعهد به انجام تعهدات پس از رفع نیخواهد بود و طرف یبه قوت خود باق قرارداد نـیشود و ا ینم یتلق یقرارداد

 فورس ماژور خواهند بود. 

خواهد بود.  نیقرارداد منوط به توافق مجدد طرف نیا یاز سه ماه طول بکشد، ادامه اجرا شیب چنانچـه مـدت فـورس مـاژور

درآمده و پس از رفع حالت فورس ماژور به قوت  قیسه ماه به حالت تعل حداکثر صورت قرارداد در مدت فورس ماژور نیدر ا

ادامه قرارداد توافق  اینسبت به خاتمه  نیماه طرف 3از  شیب ماژور خواهد بود و در صورت اسـتمرار حالـت فـورس یخود باق

تا قبل از حالت فورس ماژور  مانکاریپتوسط  شده انجـام یها تیاد فعالاست در صورت خاتمه قرارد یهیخواهند نمود. بد

 .شود یپرداخت م مانکاریپمحاسبه و به  نیطرف اریختالتام ا ندگانیتوسط نما

 

 سخ قراردادف- 11ماده 
 

 :دیتواند قرارداد را فسخ نما یم کارفرما لیذ طیدر شرا 

 انجام 1-5از تعهدات موضوع قرارداد را در مدت زمان مقرر در بند  یقسمت اینتواند تمام و  مانکاریپکه  یدر صورت- 1-11

 دهد

 ناظر قرارداد. صیدر انجام تعهدات به تشخ مانکاریپ یمال ییعدم توانا- 2-11

 .کارفرما یاز قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتب ییجز ایانتقال کل  - 3-11

 .دینما یم ورشکستگالاع ایمنحل شده  مانکاریپکه شرکت  یدر صورت- 4-11

 مانکاریپتوسط  کارفرما هیاز ناح یارسال یعدم توجه به سه اخطار کتب- 5-11
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وصول  7ه ماد نیتواند خسارت وارده را از محل تضم یم کارفرمافوق،  یاز بندها کی:در صورت محقق شدن هر  2 تبصره

 .دینما

 

 

 نسخ قرارداد – 12ماده 
 

 نی........ به امضاء طرف....... خیو در تار میدر دو نسخه متحد المتن تنظ وستیپ کیتبصره و 2ماده،  12قرارداد حاضر در  

 برخوردارند. یکسانیهر دو نسخه از ارزش  که دهیقرارداد رس

 

         

    کارفرماامضا     پیمانکارامضا 

 


