بسمه تعالی
قرارداد

تبرید :

 -1موضوع قرارداد :
اجزای پزٍصُ تبسیسبت ثزلی
 -2کارفرما :
ضزکت  /آلبی

ثِ ضوبرُ ضٌبسٌبهِ  /ضوبرُ ثجت :

صبزرُ اس  /تبرید ثجت :

ثِ آزرس :
 -3پیمانکار :
آلبی

ثِ ضوبرُ ضٌبسٌبهِ :

زارای پزٍاًِ کست  /هجَس ضوبرُ

صبزرُ ار :
هَرخ :

 -4مدت قرارداد :
 -5مبلغ قرارداد:
ثز اسبس فْزست ثْبی سبل

ضَرای ثزلکبراى اتحبزیِ صٌف الکتزیک ضیزاس کِ ثپیَست لزارزاز هی ثبضس ٍ ثِ رٍیت طزفیي رسیسُ

است هحبسجِ هی گززز.
 -6تعهدات پیمانکار :
 الف  :پیوبًکبر هَظف است ثز اسبس ًمطِ ارائِ ضسُ اس طزف کبرفزهب کِ ثِ ٍسیلِ ًبظز تبسیسبت ثزلی سبذتوبى تْیِ ٍ تبییس ضسُ ثبضس ثِاًجبم ػولیبت ثزلی ثپززاسز .زر صَرت ػسم حضَر ًبظز ( زر سبذتوبى ّبی کَچک کِ فؼال هطوَل حضَر ًبظز ًوی ثبضس ) ثب رػبیت کلیِ
هَارز استبًسارز ٍ ایوٌی ٍ رضبیت کبرفزهب ثِ کبر هطغَل ضَز.
 ة  :پیوبًکبر هَظف است ّز گًَِ تغییزات احتوبلی کِ زر ًم طِ یب پیطٌْبز کبرفزهب ثَجَز آیس ثب هجَس کتجی ًبظز تبسیسبت ٍ رضبیتکبرفزهب اًجبم زّس.
 ج  :پیوبًکبر ثِ ّیچ ٍجِ هجب س ثِ استفبزُ اس لَاسم غیز استبًسارز زر پزٍصُ ًوی ثبضس حتی ثب ًظز کبرفزهب یب ًبظز تبسیسبت. ز  :پیوبًکبر هجبس ًیست زر صَرت آهبزُ ثَزى ضزایط ازاهِ کبر زر سبذتوبى هَرز ًظز ثیص اس یک ّفتِ کبر را تؼطیل ًوبیس.هگز زر صَرتیکِ ثَسیلِ ًبظز تبسیسبت ثزلی اس ازاهِ کبر جلَگیزی ضَز.
 ر :پیوبًکبر هَظف است حساکثز  5رٍس پس اس اػالم آهبزگی کبرفزهب ٍ هْیب ثَزى ضزایط کبر ٍ ٍسبیل هَرز ًیبس ضزٍع ثِ کبر ًوبیس. -7تعهدات کارفرما:
 الف  :کبرفزهب هَظف است صَرت ٍضؼیت تْیِ ضسُ هزاحل هرتلف پزٍصُ را زر اسزع ٍلت پس اس کسز  10زرصس ثؼٌَاى حسي اجزای کبرثِ پیوبًکبر پززاذت ًوبیس.
 ة  :کبرفزهب هَظف است زستوشز ّزگًَِ تغییزات  ،زٍثبرُ کبری زر لسوت ّبی اجزاء ضسُ را ثطَر کبهل ًسجت ثِ ّوبى آیتن ثِ پیوبًکبرپززاذت ًوبیس.
 ج  :کبرفزهب هَظف است زر صَرت اضبفِ ضسى تؼساز ضؼلِ یب زیگز هَارز زر ًمطِ یب پیطٌْبز اٍلیِ زر حیي اجزای کبر ثِ هجلغ کل لزارزازثز اسبس فْزست ثْبی پیَست اضبفِ ًوَزُ ٍ زر صَرت ٍضؼیت ثب صَرتحسبة ثِ پیوبًکبر پززاذت ًوبیس.

-

ز  :کبرفز هب هَظف است کلیِ ٍسبیل هَرز ًیبس ثز اسبس ًمطِ یب صَرت زرذَاستی پیوبًکبر تْیِ ًوَزُ ٍ زر اذتیبر پیوبًکبر لزار زّس .زر
صَرتی کِ لَاسم هصزفی اس طزف پیوبًکبر ذزیساری ضَز هجلغ فبکتَر ثِ اضبفِ

زرصس ثِ پیوبًکبر پززاذت ًوبیس.

 -8شرایط عمومی قرارداد :
 الف  :زر صَرتی کِ کبرفزهب ثِ زالیل لبًًَی ٍ هٌطمی ت صوین گزفت کِ اس پیوبًکبر هجزی لزارزاز ذلغ یس ًوَزُ ٍ ازاهِ ػولیبت را ثِپیوبًکبر زیگز ٍاگذار ًوبیس هی ثبیست اس کبر اجزا ضسُ صَرت ثززاری ضسُ ٍ پس اس پززاذت کلیِ حك ٍ حمَق پیوبًکبر ثب ًظز کبرضٌبس
اتحبزیِ صٌف ا لکتزیک ضیزاس ٍ تْیِ ٍ تٌظین صَرت جلسِ ازاهِ پزٍصُ را ثِ پیوبًکبر زیگز ٍاگذار ًوبیس.
 ة  :زر صَرتی کِ پیوبًکبر اس ازاهِ کبر سزپیچی ًوَزُ ٍ یب پس اس زٍ ثبر زػَت اس طزف کبرفزهب ٍ پس اس زُ رٍس زر هحل پزٍصُ حبضز ًطسکبرفزهب هی ثبیست پس اس صَرت ثززاری ٍ تْیِ صَرتجلسِ ٍ گشارش ثِ اتحبزیِ کبر را ثِ پیوبًکبر زیگز ٍاگذار ًوبیس.
 ج  :فْزست ثْبی ضَرای ثزلکبراى اتحبزیِ صٌف الکتزیک جْت کبر زر هحسٍزُ ضْز ضیزاسهی ثبضس ٍ زر صَرتی کِ هحل کبر ذبرج اس ضْزضیزاس ثبضس ثب تَافك طزفیي لیوت گذاری هی گززز.
 ز  :زر صَرتی کِ ّزگًَِ اذتالفی فی هبثیي کبرفزهب ٍ پیوبًکبر پیص آیس زر هزحلِ اٍل ثب هذاکزُ ثیي طزفیي ٍ زر هزحلِ ثؼسی ثب ًظزهسئَلیي اتحبزیِ صٌف الکتزیک ثبیس حل ٍ فصل گززز.
 -9تسویه حساب نهایی :
پس اس اتوبم پزٍصُ ٍ تبییس هٌْسس ًبظز  ،کبرفزهب هَظف است کل هجلغ لزارزاز را حس اکثز ظزف  15رٍس پس اس زریبفت صَرت حسبة ثِ
پیوبًکبر پززاذت ًوبیس .ایي هجلغ ضبهل  10زرصس حسي اًجبم کبر ًیش هی ضَز.

اهضبء ٍ اثز اًگطت

اهضبء ٍ اثز اًگطت

کبرفزهب

پیوبًکبر

