
 تاریخ : ..........
 شماره : ..........

 
 قرارداد خدمات

 

صـادي ............... بـه ...........کد اقت شماره ثبت این قرارداد بین .............. از واحدهاي تابعه شرکت سهامی عام ............. و ............... به

ی شـود از یـک طـرف و مـما نامیـده .............. که منبعد در این قرارداد کارفرنمایندگی مهندس ................ ( مدیریت) به آدرس....

....... کـه . تلفـن .................ه ..چـ......... کو.. بـه آدرس..آقاي .................. فرزند .................. شماره شناسـنامه ................ صـادره از .......

 یمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .منبعد در این قرارداد پ

 ) موضوع قرارداد 1ماده 

 عبارت است از : دمونتاژ , افزایش ارتفاع فلش تاور کرن و شارژ مجدد به شرح زیر : 

 مونتاژ کامل تاور کرن د -1-1

 تعمیر و نواقص موجود ( شامل نواقص برقی و مکانیکی )  -1-2

 متر  12قطعات فابریک ( اصلی ) فلش به میزان خرید  -1-3

 متر  9ن خرید قطعات فابریک ( اصلی ) جهت افزایش ارتفاع به میزا -1-4

 آنکاراژ ساخت مهار -1-5

 ونتاژ کامل تاور کرن م -1-6

 تور بـه سـطحساعته شبانه روز ) جهت انتقـال بـتن و آرمـا 24ساعته (  8وري ماهیانه به صورت سه شیفته خدمات اپرات -1-7

 + متري و انجام امور محوله دیگر طی مدت قرارداد .  00/63+ تا ارتفاع 0/0قالب لغزان از ارتفاع 

 ) مدت قرارداد  2ماده 

 روز به شرح زیر تعیین می گردد . 75مدت انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 

 روز جهت دمونتاژ و مونتاژ کامل تاور کرن  45مدت  -2-1

 اري جهت اپراتوري کروز  30مدت  -2-2

 )  مبلغ قرارداد 3ماده 

 ریال به شرح زیر تعیین می گردد : 44000000مبلغ موضوع قرارداد 

 ریال  10500000موضوع قرارداد مبلغ  1-1جهت بند  -3-1

 ریال  500000داد مبلغ موضوع قرار 1-2جهت بند  -3-2

 ریال  8000000داد مبلغ موضوع قرار 1-3جهت بند  -3-3

 ریال  8000000موضوع قرارداد مبلغ  1-4جهت بند  -3-4
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 ریال  500000داد مبلغ موضوع قرار 1-5جهت بند  -3-5

 ریال  10500000موضوع قرارداد مبلغ  1-6جهت بند  -3-6

 ریال  6000000موضوع قرارداد مبلغ  1-7جهت بند  -3-7

 )  نحوه پرداخت 4ماده 

کـزي بـه به عنوان علی الحساب در قبال اخذ چک شماره ............. عهده بانک رفـاه کـارگران شـعبه مر ردادمبلغ قرا 25% -4-1

سـترد ه پیمانکار مبریال به پیمانکار پرداخت خواهد شد. چک مزبور در پایان کار و پس از تأیید ناظر قرارداد  11000000مبلغ 

 خواهد شد . 

 امل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد . رارداد پس از اتمام کمبلغ ق  75% -4-2

ظـارت نأییـد دسـتگاه ت: مبلغ خرید قطعات با ارائه فاکتور معتبر ( بدون کسر بیمه و مالیات ) و تحویل در محل کار با  2تبصره 

 در واحد بازرگانی قابل پرداخت می باشد . 

 ) کسورات قانونی 5ماده 

ه قـانون مالیـات هـاي مسـتقیم کسـر و بـه حسـاب ادار 104به عنوان مالیات موضوع ماده  %5یمانکار ت پاز کلیه مطالبا -5-1

 دارایی واریز خواهد شد . 

ن به عالوه یک نهم هفت درصد مبلغ به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمـه بـه عنـوا %7لبات پیمانکار از کلیه مطا -5-2

اب از سـازمان قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصـا حسـ 38اده سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع م

 تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید . 

 )  تضمین حسن انجام کار 6ماده 

رده تضـمین نـوان سـپبـه ع .. ریـال ......... از طرف پیمانکار چک شماره ............... عهده بانک .............. شعبه ........ خ ........به مبلـغ

 ردید . حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید نظارت  مسترد خواهد گ

 ) ناظرین قرارداد  7ماده 

 از طرف کارفرما آقاي مهندس ..........+..........  به عنوان دستگاه نظارت  تعیین می گردند . 

 تأخیر  ) خسارت 8ماده 

نوان خسارت کسر ع( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به   %1در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاي هر یک روز تأخیر 

ت وارده خواهـد روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافـت کلیـه خسـارا 10و چنانچه تأخیر بیش از 

ر یـک روز بـه ر روز تـأخیدر اجراي قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء ه بود .  چنانچه بروز تأخیر

 مدت قرارداد افزوده خواهد شد . 

 ) فسخ قرارداد  9ماده 
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ار یگـر بـا اخطـددر صورت عدم اجراي تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف 

بـه  ین قـرارداداکتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کل 

 عهده طرف مقابل خواهد بود . 

 ) حوادث غیرمترقبه  10ماده 

بـه  از شـش مـاه در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش

 طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد . 

 ) حل اختالف ( حکمیت و داوري )  11ماده 

رفین ماینـدگان طـنز طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکـب از هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي مفاد این قرارداد ابتدا ا

رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شـد و در صـورت عـدم 

 و الزمطعـی قتوافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوري تعیین خواهـد شـد . رأي داور 

 االجراء است . 

 ) سایر شرایط قرارداد  12ماده 

زم به اجراي قوانین کار و بیمه هاي اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود مـی باشـد و موظـف اسـت پیمانکار مل -12-1

 ماید . نا تسلیم رمکارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعالمیه مربوطه را به کارف

اشی نظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب پیمانکار مو -12-2

 از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد . 

 ا مراعات نماید . پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما ر -12-3

ستگاه فنی دستگاه نظارت به عهده پیمانکار و در صـورت نیـاز با تأیید د 1-5و  1-4و  1-3ن قطعات مربوط به بند تأمی -12-4

 .  خواهد بود به جرثقیل و قطعات اضافه تأمین آن به عهده کارفرما می باشد . تشخیص قطعات اضافه به عهده دستگاه نظارت

 ز اجراي قرارداد به عهده پیمانکار می باشد . بزار و لوازم کار مورد نیااتأمین کلیه  -12-5

 ان پیمانکار و همچنین تهیه غذاي مورد نیاز آنها به عهدههـــزینه ایـــاب و ذهاب کارکن -12-6

 پیمانکار است . 

 .  ه خسارات و زیان هاي وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجراي قرارداد به عهده وي خواهد بودجبران هرگون -12-7

ه بایست افزایش ارتفاع و همچنین فلش تاور کرین را به گونه اي انجام دهـد کـه حـداقل در سـه نقطـه بـ پیمانکار می -12-8

 امکان دسترسی به پاکت حاوي بتن و آرماتور باشد .  IIمتري جهت بتن ریزي سیلوي شماره  7فاصل حداقل 

خسارات و آسـیب رسـیدن بـه مصـالح و ابـزار  جلوگیري از وارد شدن پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر الزم را براي -12-9

ات دارد خسـار واگذاري به وي از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خـالف کارفرمـا حـق

 وارده را محاسبه و از صورت وضعیت هاي پیمانکار کسر نماید . 
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 م یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیـــر نخواهــد یمانکار حق واگذاري تماپ -12-10

 داشت . 

ا پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه حسـاب از سـوي سـازمان تـأمین بتسویه حساب  -12-11

 اجتماعی خواهد بود . 

 ه و آن را رعایت نماید . قانون کار توجه داشت 13مانکار موظف است به مفاد ماده پی -12-12

سویه تر ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوي وي به کارفرما الزامی است و بدون آن در پایان کا -12-13

 حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود . 

م را از طریق بازرسی مجـوز ورود و هت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وي پیمانکار می بایست مجوز الزج -12-14

 خروج با مهلت معین صادر گردد . 

کـار رگونه فساد اخالقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانهکارفرما با  -12-15

 می باشد . 

ی بایست در حداقل زمان ممکـن نسـبت بـه ر صورت بروز هرگونه اشکال فنی در زمان عملیات بتن ریزي پیمانکار مد -12-16

 رفع عیوب اقدام نماید تا در عملیات بتن ریزي وقفه ایجاد نگردد . 

ه ظف است قبل از نصب قطعات , نو و فابریک بودن آن را به رؤیت دستگاه نظـارت رسـانده و پـس از تهیـپیمانکار مو -12-17

 صورت جلسه تأیید کاال نسبت به نصب اقدام نماید . 

 ) اقامتگاه  13ده ما

شـود و  بل رسـانیدهاقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطالع طرف مقا

ع ذر عـدم اطـالعـمادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابالغ شده محسـوب و 

 شد . مسموع نخواهد 

 ) مواد و نسخ 14ماده 

 ی باشد . اراي حکم واحد مدماده و دو تبصره و دو نسخه در کارخانه ............... تنظیم گردیده و هر نسخه آن  14این قرارداد در 

 

 

 کارفرما 

 پیمانکار ...............        ......................  
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