قرارداد بازسازی منزل مسکونی
اين تفاهم نامه فیمابین جناب آقای /سرکار خانم ( .................................................که از اين پس کارفرما نامیده مي شود) باا
شماره کد ملي  .......................................................................و شاماره تماا  ...................................................................................و
آدر  ................................................................................................................................................................و جناااب آقااای /ساارکار
خاااانم ..........................................................باااا شاااماره کاااد ملاااي  .............................................................و شاااماره تماااا
آدر
و
.............................................
( ...........................................................................................................................................................که از اين پس مجری نامیاده ماي
شود) منعقد مي گردد .با امضای اين تفاهم نامه مجری متعهد مي شود بر مبنای تعهدات ذکر شده ،يک واحد آپارتماا
مسااایوني باااه ن ااااني ............................................................................................................................................................................
بازسازی و نوسازی نمايد.
در اين قرارداد تامین کننده و خريدار جنس مجری/کارفرما مي باشد.
ماده  -1موضوع:
 )1بازسازی و نوسازی يک باب واحد مسیوني
ماده  -2تعهدات مجری:
 )1مجری مسئول تامین وسايل اياب و ذهاب و ابزار و تجهیزات ماورد نیااز بارای اجارای اماور باوده و کارفرماا
مسئولیتي در خصوص تامین اين موارد نخواهد داشت.
 )2مجری متعهد به استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت مي باشد و همچنین ميبايست نخاله ها و مصالح با
استفاده در محل کارفرما را حداکثر ظرف مدت  72ساعت از محل کارفرما خارج نمايد.
 )3مجری متعهد است از کارگرا و همیارا معتمد و حرفهای استفاده نماياد و مسائولیت کیفیات اجراياي باه
عهده مجری خواهد بود.
 )4مجری متعهد مي گردد در صورت تخلف و يا خسارت به محل کارفرماا ،مسائولیت آ را بار عهاده گرفتاه و
جبرا نمايد.
 )5هزينه اجرت کلیه عوامل اجرايي پروژه و تهیه غذا برای پرسنل مقیم بر عهده مجری ميباشد.
 )6در صورت بروز هر گونه م یل و يا مواجه با موارد غیر متعارف ،مجری موظف است کلیه موارد را باه کارفرماا
اط ع داده و در صورت تايید اي ا نسبت به رفع م یل اقدام نمايند.
 )7تهیه و تامین قطعات و اق م مورد نیاز و مصالح در زما بندی تعیین شده بر عهده خريدار(مجری يا کارفرما)
ميباشد.
 )8در صورتییه تامین کننده و يا خريدار اجنا و اق م ،مجری باشد ،مي بايست کیفیت ،برناد و ساقف قیمات
جنس يا کاال توسط طرفین م خص شده و پیوست اين قرارداد شود و در صورت تمايل به خرياد اجناا باا
مبلغ باالتر ،مازاد هزينه بر عهده کارفرما ميباشد.
 )9در صورتییه طرح يا ايده م تری مطابق با الزامات استاندارد کار نباشد ،مجری مي بايست در هنگاام پاذير
و عقد قرارداد از پذير آ امتناع نمايد.
 )10مجری متعهد مي شود به صورت روزانه محیط م اعات و منزل کارفرما را نظافت نمايد.
 )11مجری متعهد مي شود درآمد حاصل از فرو ضايعات محل بازسازی را به کارفرما پرداخت نمايد.
تبصره :در صورتي که فرو ضايعات توسط مجری انجام شود ،مبلغ  20درصد از محل فرو متعلاق باه مجاری
خواهد بود.
 )12مجری موظف به حفظ حريم و اط عات شخصي کارفرما باوده و تخطاي از آ پیگارد قاانوني در بار خواهاد
داشت.

ماده  -3تعهدات کارفرما :
)1

)2
)3
)4

کارفرما مسئول پاسخگويي به عوامل شهرداری و ساير دستگاههای اجرايي در خصوص امر بازسازی ميباشد و
مجری در اين خصوص تعهدی نخواهد داشت .همچنین کارفرما مسئولیت هماهنگي با ساير اهالي سااختما
جهت اجرای پروژه بازسازی از ساعت  8صبح الي  18بعد از ظهر مي باشد.
کارفرما موظف ميباشد در هر فاز از پروژه ،نقطه نظرات خود را قبل از شروع فاز بعدی کار باه مجاری اطا ع
رساني نمايد.
کارفرما متعهد مي شود چنانچه بر اسا توافق ،خريدی توسط مجری انجاام شاود ،هزيناه آ را بار اساا
فاکتور و با در نظر گرفتن  .............درصد باالبود پرداخت نمايد.
کارفرما موظف به پرداخت تعهدات مالي مقرر شده مطابق ماده  6قرارداد ميباشد و در صورت عدم پرداخات،
مجری ميتواند ادامه کار را متوقف نمايد.

ماده  -4شرح کار:
شرح کار

مسئول

زمان شروع

زمان پایان

خريد اق م
تهیه طرح  3بعدی کار
تخريب و خارج کرد نخاله ها
لوله ک ي آب ،فاض ب ،رادياتورها و پییج
لوله ک ي گاز
ديوار ک ي
سیم ک ي برق و تلفن
ايزوگام
نصب کاشي ،سرامیک و سنگ ،قرنیز
گچیاری و گچبری
ساخت و نصب کابینت و کمد ديواری
نقاشي/کاغذديواری
نصب کفپو
تعويض درب و پنجره
نصب شیرآالت ،توالت و روشويي و ...
نصب اق م برقي
کانال ک ي کولر و هواکش
سایر درخواست های مشتری شامل :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ماده  -5تیم اجرایی:
 1نفر ناظر
ساير نیروهای فني توسط مجری تامین و اعزام خواهند شد.
ماده  -6نحوه پرداخت:
اجرت مجری معادل  ..................................................................توما خواهد بود.
 )1مبلغ  ...................................................توما به عنوا پیش پرداخت همزما با انعقاد اين تفاهم ناماه باه مجاری
پرداخت ميشود.
 )2مبلاااغ  ...............................................توماااا اجااارت مجاااری پاااس از پاياااا فااااز  1قااارارداد شاااامل
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 ...........................................پرداخت مي شود.
 )3مابقي تعهدات مالي پروژه معادل  ................................................توما پس از اتماام و تحويال و امضاای طارفین
مبني بر حسن انجام کار و اتمام قرارداد مي بايست پرداخت گردد.
 )4تعهدات مالیاتي تنها به تبع امضای قراردادها ايجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالیاتي برای طارفین
ايجاد نخواهد کرد.
تبصره  :پرداخت مبالغ مندرج در اين ماده به شرط انجام کلیه امور مندرج شده و حصول رضاايت کارفرماا باوده و
کارفرما به غیر موارد م خص شده در اين ماده هیچگونه مبلغي تحت هیچ عنواني در طول اجارای اماور پرداخات
نخواهد کرد .در صورت ارايه درخواستي خارج از موضوع تفاهم نامه ابتدا برآورد فني و ريالي توسط مجری اعا م و
پس از تايید کارفرما در تفاهم نامه در قالب متمم درج خواهد شد .عدم درج موضوعات تغییر يا توساعه در قارارداد
هیچگونه تعهدی برای طرفین ايجاد نخواهد کرد.
 )5طرفین قرارداد ميتوانند جهت تضمین خدمات و اطمینا از روند اجرای قرارداد تضاامین الزم(معاادل مبلاغ
قرارداد) را نزد  ..................................................به عنوا مرضي الطارفین باه صاورت امانات قارارداده و در اتماام
قرارداد و جلب رضايت طرفین ،تضامین خود را تحويل بگیرند.
ماده  -7مدت:
 )1مدت تفاهم نامه از زما امضاء ( ................روز) تعیین ماي شاود و در صاورت تااخیر از زماا تعیاین شاده،
مجری مي بايست روزانه مبلغ  ...................هزارتوما به عنوا وجه التزام به کارفرما پرداخت نمايد.
 )2در صورت ديرکرد بیش از  7روز در تامین اجنا و اق م و  ...که بر عهاده کارفرماا ماي باشاد ،کارفرماا ماي
بايست روزانه مبلغ  .......................هزارتوما به عنوا وجه التزام به مجری پرداخت نمايد.
تبصره :تاخیرات متاثر از ديرکرد در خريد اجنا  ،اق م و  ...توساط کارفرماا در محاسابه جريماه مجاری توساط
کارفرما لحاظ نخواهد شد.
ماده -8
اين تفاهم نامه در  2نسخه و  8ماده در تاريخ  ......................................به امضاء طرفین رسیده و از تااريخ امضااء نافاذ ماي
باشد .امید است در ظل توجهات خداوند متعال و همفیری و همیاری متقابل ،نتايج ارزشمندی حاصل گردد.
کارفرما
نام و ناام خانوادگي:
امضااء:

مجری
نام و ناام خانوادگي:
امضااء:

