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    م  دا 
  تامین مصالح سقف عرشه فوالديقرارداد

» کارفرمـا « که در این قرارداد ****** به سمت مدیر عامل به نشانی ****** با نمایندگی آقاي ******شـرکت  بین  این قرارداد   
 بـه  ****** بـا شـماره ملـی    ****** با نمایندگی آقـاي  ****** با شناسه ملی ******شرکت  شود از یک طرف و        نامیده می 

 دارنـده امـضاي مجـاز و    ****** مـورخ  ******سمت مدیر عامل شرکت که به موجب آگهی مندرج در روزنامـه رسـمی شـماره       
شود از طرف دیگـر، طبـق شـرایط زیـر منعقـد       نامیده می» پیمانکـار « که در این قرارداد ******باشد، به نشانی   تعهدآور شرکت می  

 .  گردد می
 موضوع قرارداد-1 ماده

عرشـه   شـامل  »******سقف عرشه فـوالدي پـروژه سـاختمان    مورد نیاز   مصالح  و تحویل   خرید   تامین،«قرارداد عبارت است از     موضوع  
ناپـذیر ایـن قـرارداد     مندرج در پیوست شماره یـک کـه جـزء جـدایی    هاي  و نقشه مطابق با مشخصات فنی مـیخ   فوالدي، فالشینگ و گل 

 .  باشد می

 تحویلمحل -2 ماده
 .  باشد می ****** قراردادموضوع تحویل محل 
 مدت قراردادتاریخ تنفیذ و -3 ماده

 .  باشد  میروز) ده (10و مدت آن  نافذ و الزم االجراء بوده پرداخت به فروشنده پیشتاریخ این قرارداد از 
مـدت   بـراي  خریـدار  و موافقت فروشنده، تمدید مدت زمان مندرج در این ماده به درخواست فروشندهدر موارد خارج از قصور       -1 تبصره

 .  پذیر است شود، امکان مناسبی که با توافق طرفین تعیین می
 مبلغ قرارداد-4 ماده
 .  باشد می احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزودهبدون  ریال  ******  این قرارداد کلمبلغ
 دستگاه نظارت-5 ماده

کـه در ایـن قـرارداد     ******نـدس  آقـاي مه عهـده  ه  ب،پیمانکار طبق این قراردادتعهدات صحیح  از طرف کارفرما نظارت بر اجراي       
   .شود، واگذار گردیده است  نامیده می»دستگاه نظارت«

 و در باشـد   مـی خریـدار  به عهـده  هاي الزم و هزینه آزمایشبه عهده دستگاه نظارت  کنترل کیفیت و مشخصات فنی مصالح    -2 تبصره
مـصالح مناسـب   بـا  ایگزینی جـ سارت وارد شـده و  صورت مغایرت با نتایج آزمایشگاه مورد تایید طرفین، فروشنده موظف به جبران خـ             

 .  باشد می
 نحوه پرداخت به پیمانکارپرداخت و  پیش-6 ماده

ه یـک فقـره تـضمین    یدر مقابل ارا عنوان پیش پرداخته بدرصد کل مبلغ قرارداد ) هشتاد و پنج (85معادل   ریال ******مبلغ  -6-1
   .شود مین به پیمانکار پرداخت میه تضی از تاریخ ارایک روزمورد قبول کارفرما، حداکثر ظرف مدت 

 .  گردد  به خریدار پرداخت میبالفاصله پس از تحویل مصالحدرصد کل مبلغ قرارداد ) پانزده (15 معادل ریال  ******مبلغ-6-2
 دوره تضمین-7 ماده

 . ن مـی نمایـد   تـضمی ، از تـاریخ گـواهی تحویـل   ماه) یک (1 موضوع  قرارداد را براي مدت مصالحفروشنده کارایی و کیفیت و سالمت     
 موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات   مصالحچنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در             

تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیـب و نقـصی کـه بـه عملکـرد خریـدار                   
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 نـسبت بـه تعـویض    ،شنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم قابلیـت تعمیـر        مرتبط نباشد، فرو  
 . اقدام نمایدالحصم

 ضمانت انجام تعهدات-8 ماده
 مبلـغ  درصد) پنج( 5 معادل خریدار تضمین مورد قبول ، قراردادي مکلف است همزمان با امضافروشندهمنظور تضمین انجام تعهدات،    ه  ب

 .  نماید تسلیم خریداربه را قرارداد 
قضاي ان سی روز پس ازحداکثر ، ظرف مدت    -6ماده    -1-6 پرداخت مندرج در بند       نامه پیش    و ضمانت  تضمین انجام تعهدات   -3 تبصره

   .گردد ترد میبه پیمانکار مس دستگاه نظارتدوره تضمین و با تأیید 
 مالیات بر ارزش افزوده-9 ماده

 .  باشد  میخریدار قرارداد به عهده موضوعپرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با -9-1
 موارد خاتمه یا فسخ قرارداد-10 ماده

، قـرارداد فـسخ   شد، پس از پایان مهلت اخطـار کتبـی هفـت روزه    قادر به انجام تعهدات موضوع این قرارداد نبا     فروشندهدر صورتی که    
هاي پیمانکار بـه عنـوان وجـه     نامه در این صورت کارفرما متناسب با میزان خسارت وارده نسبت به وصول یا ضبط ضمانت  .  خواهد شد 

 .  التزام اقدام خواهد نمود
 مرجع حل اختالف-11 ماده

ذاکره و توافـق، محـاکم دادگـستري    در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي این قرارداد و عدم حل و فصل آن از طریق مـ             
 .  شهر اصفهان صالح به رسیدگی خواهند بود

 )فورس ماژور(حوادث قهریه -12 ماده
 از مسئولیت مبراست، مشروط بر آنکه اینگونـه  فروشندهسوزي و جنگ،  ادث قهریه مانند سیل، زلزله، آتش   ودر مورد تاخیرات ناشی از ح     

ه و ثالثا ترك فعـل محقـق در بـروز آن مـوثر     د خارج بوفروشندهوگیري یا رفع آن از عهده بینی بوده، ثانیا جل     حوادث اوال غیرقابل پیش   
 خریـدار  را از بروز حوادث مطلع و تمدید مدت و یا خاتمه دادن قرارداد را از خریدار در اسرع وقت   فروشنده ،در چنین حالتی  .  نبوده باشد 
گیـرد و   شنهادها در صورت تایید، یا زمان مناسبی را براي تمدید در نظـر مـی   پس از حصول اطالع و بررسی پی  خریدار.  نماید  تقاضا می 

 .  رساند  میفروشندهتمه داده و به اطالع ایا قرارداد را خ
 نشانی طرفین-13 ماده

 ******: نشانی کارفرما-13-1
 ******: تلفن
 ******: نمابر

 ******: نشانی پیمانکار-13-2
 ******: تلفن
 ******: نمابر
، نـشانی جدیـد خـود را بـه طـرف      حداکثر ظرف مدت پانزده روزقرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید    هر گاه یکی از طرفین       -4 تبصره

شـده   شـود و دریافـت   تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می            .  دیگر اعالم نماید  
 .  گردد تلقی می
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 نسخ قراداد-14 ماده
 در شهر اصفهان تهیه و تنظیم شده و هر یک از نسخ حکـم واحـد را    پیوست1  و  تبصره 4،   ماده 14تمل بر   شم  نسخه 3این قرارداد در    

بدیهی است هرگونه تصور، قرار و برداشت شفاهی در خصوص مندرجات مـذکور در  .  دارد و پس از امضا بین طرفین قرارداد مبادله شد      
 .  می موارد توافقات کتبی طرفین معتبر استشود و تما این قرارداد میان طرفین ملغی اعالم می

***** 
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 پیوست شماره یک
 مشخصات فنی مصالح سقف عرشه فوالدي-1
 عرشه فوالدي-1-1

 .  شود ساخته می) 1( میلیمتر از ورق گالوانیزه تولید شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با پروفیل شکل 8/0عرشه فوالدي به ضخامت 

 
 فالشینگ-1-2

 میلیمتر تولید شرکت فوالد امیرکبیـر کاشـان بـا    8/0 بندي اضالع باز از ورق گالوانیزه به ضخامت براي قالب) Pour Stop(فالشینگ 
 .  شود ساخته می) 2(پروفیل شکل 

 
 میخ گل-1-3

 .  گردد شود و با سرامیک متناسب ارایه می  تولید میISO 13918و بر اساس ) 3(مشخصات شکل  و میخ استاندارد با ابعاد گل

 
 ها نقشه و طرح تیرریزي سقف-2
 


