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قرارداد
پیرو قرارداد مدیریت ساخت فیمابین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و صندوق سرمایه گذاری زمین و سااخممان گ این شاهر ری باه
شماره  ،11443مورخ  1395/09/20و به اسمناد کمیسیون معامالت شماره  ......مورخ  ، .............این موافﻘتگامه به ﻫمراه دی ر مدارك اﻟﺤاقﯽ
آنکه یﮏ مﺠموﻋه ﻏیرقابﻞ تﻔکیﮏ است و از این پﺲ قااارارداد گامیده مﯽشود ،فیماااابین شرکت سرمایﻪﮔﺬاری مﺴﮑن تهران به شماره
ﺛﺒت  ،269170به شناسه مﻠﯽ  10103074333و کد اقمﺼادی  411111863484به گمایندگﯽ آقایان ﻋﺒاس قدیری به ﻋنوان گاﺋﺐ رﺋیﺲ
ﻫیﺌت مدیره و ﻋﻠﯽ شاه ﺣیدری بهﻋنوان مدیرﻋامﻞ و ﻋﻀو ﻫیﺌت مدیره که در این قاارارداد خریدددار گامیده مﯽشود از یﮏ طاار و شاارکت
 .............................به شماره ﺛﺒت  ،.....................باااااه شناسه مﻠﯽ  .............................و کد اقمﺼادی  ....................................باااااه گماینااااادگﯽ
 ................................................................................................که در این قرارداد فروشددده گامیده مﯽشود از طار دی ر ،مطااب مﻘررات و شرایطﯽ
که در اسناد و مدارك این قرارداد مندرج شده است منعﻘد گردید.
ماده ( )1مدوضوع قرارداد
تامین و تﺤویﻞ درب داخﻠﯽ ،درب کمد دیواری ،درب ضد سرقت و درب ضد ﺣری پروژه گ این شاهرری شارکت سارمایه گاذاری مساکن
تهران ،به آدرس شهرری ،دوﻟت آباد ،خیابان شهید بروجردی ،چهارراه قدس ،گﺒش کوچه ﺣسن ابراﻫیمﯽ پروژه گ این مطااب باا مصاﺼاات
فنﯽ و ضوابط مندرج در مدارك موضوع ماده ( )2قرارداد.
تبصره ( :)1فروشنده از مﺤﻞ پروژه به دقت بازدید گموده و ضمن بررسﯽ گﻘصه ﻫای معماری از کم و کیف کارآگاﻫﯽ کامﻞ کسﺐ گموده اسات،
ﻟذا ﻫیچ وگه ادﻋاﺋﯽ در این خﺼوص پذیرفمه گاواﻫد بود.

ماده ( )2مدارک و اسداد قرارداد
این قرارداد شامﻞ اسناد و مدارك زیر است:
 -2-1موافﻘت گامه ﺣاضر
 -2-2اسناد و مدارك فروشنده(پیوست شماره )3
 -2-2-1کپﯽ کارت مﻠﯽ و شناسنامه اﻋﻀاء ﻫیات مدیره صاﺣﺒان امﻀا مﺠاز (اشااص ﺣﻘوقﯽ) و کپﯽ کارت مﻠﯽ و شناسانامه (اشاااص
ﺣﻘیﻘﯽ)
 -2-2-2کپﯽ اساسنامه و آگهﯽ تاسیﺲ
 -2-2-3کپﯽ آخرین آگهﯽ تغییرات
 -2-2-4کپﯽ پرواگه معمﺒر توﻟید ،ساخت یا طراﺣﯽ و موگماژ از صنایع و معادن فروشنده
 -2-2-5تاییدیه ﻫای توﻟید مﺤﺼوالت از مراجع ذیﺼالح (گواﻫینامه اسماگدارد ،ساازمان آتاش گصااگﯽ ،ساازمان گااام مهندساﯽ ،مرکا
تﺤﻘیﻘات مسکن ،گواﻫینامه ﻫا و )...
 -2-3اراﺋه تاییدیه ﻫای فنﯽ ،گواﻫینامه اسماگدارد و گواﻫینامه از مراجع ذیﺼالح
 -2-4اسناد برآورد ریاﻟﯽ و برگامه زماگﺒندی (پیوست شماره )1
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-2-5
-2-6
-2-7
-2-8

جدول مﻘادیر و مصاﺼات فنﯽ خﺼوصﯽ (پیوست شماره )2
اسناد فرآیند ارجاع کار (پیوست شماره )4
مﺒاﺣث  22گاگه مﻘررات مﻠﯽ ساخممان ،مصاﺼات فنﯽ ﻋمومﯽ ،گصریات ،دسموراﻟعمﻠها و اسماگداردﻫای فنﯽ جاری کصور
سایر مسمندات و فرمت ﻫای مورد گار خریدار

تبصره( :)2اسناد و مدارك م بور و پیوستﻫای دی ر قرارداد و ﻫرگوگه تواف گامه ،صورتﺠﻠسه و به طورکﻠﯽ ﻫار ساند دی اری کاه در طاول
مدت اجرای قرارداد تنایم و به امﻀاء طرفین رسیده باشد ،ج ء الینﻔﮏ این قرارداد مﺤسوب مﯽگردد.
تبصره( :)3در صورت وجود دوگاگ ﯽ بین اسناد و مدارك ،این موافﻘمنامه بر دی ر اسناد و مدارك اوﻟویت دارد و ﻫرگاه دوگااگ ﯽ مرباو باه
مصاﺼات فنﯽ باشد اوﻟویت به ترتیﺐ با مصاﺼات فنﯽ خﺼوصﯽ(پیوست شماره  )2و ضوابط وزارت صمت ،سازمان مﻠﯽ اساماگدارد ،ساازمان
گاام مهندسﯽ ،مرک تﺤﻘیﻘات راه ،مسکن و شهرسازی و مصاﺼات ﻋمومﯽ خواﻫد بود و اگر مربو به بهای کار باشد گرخ موضوع ماده ( )3بر
دی ر اسناد و مدارك قرارداد اوﻟویت دارد.
ماده ( )3مبلغ قرارداد
مﺒﻠااق قاارارداد طﺒاا توافاا بااا فروشاانده  ،بااه صااورت گاخاااﻟ

و باادون در گااار گاارفمن ماﻟیااات باار ارزش افاا وده براباار بااا

 )...............................................................................................................(........................................ریال مﯽباشد.
 -3-1مﺒﻠق فوق اﻟذکر بﺼورت تﻘریﺒﯽ بوده بدیهﯽ است صورتﺤساب گهایﯽ بر اساس صورتﺠﻠسات تﺤویﻞ کاال و بر مﺒنای قیمات ﻫاای واﺣاد
مندرج در پیوست شماره ( )1مﺤاسﺒه و مالك ﻋمﻞ قرار خواﻫد گرفت.
 -3-2چناگچه در ﺣین اگﺠام کار تغییراتﯽ در مصاﺼات فنﯽ ایﺠاد و از طر خریدار به فروشنده ابالغ گردد ،ما به اﻟمﻔاوت ﻫ ینهﻫا باا توافا
طرفین مﺤاسﺒه و ﻋند اﻟ وم به ﺣساب فروشنده پرداخت خواﻫد شد.
 -3-3در صورت وجود گواﻫینامه معمﺒر ﺛﺒتگام در گاام ماﻟیاات بار ارزش افا وده بارای فروشانده و اراﺋاه آن باه خریادار ،مﺒﻠاق ماﻟیاات بار
ارزشاف وده پﺲ از ارایه فاکمور رسمﯽ و مسمندات مربوطه جداگاگه پرداخت خواﻫد شد.
 -3-4مﺒﻠق قرارداد به تصای خریدار با گرخ واﺣد ،تا سﻘف  %25قابﻞ اف ایش و به ﻫر می ان قابﻞ کاﻫش مﯽ باشد.
 -3-5قیممهای این قرارداد ﺛابت بوده و شامﻞ ﻫیچگوگه تعدیﻞ یا اف ایش قیمت ،مابه اﻟمﻔاوت مﺼاﻟح ،ماباه اﻟمﻔااوت گارخ ارز ،جﺒاران افا ایش
قیمت ﺣامﻞﻫای اگرژی ،جﺒران اف ایش تعرفهﻫای گمرکﯽ و ﻏیره گاواﻫد بود و پرداخت کﻠیه ﺣﻘوق دوﻟمﯽ مربو باه ایان قارارداد باه
ﻋهده فروشنده مﯽباشد.
ماده ( )4پیش پرداخت
معادل ( 15پاگ ده) درصد از مﺒﻠق اوﻟیه قرارداد با درخواست فروشنده و در قﺒال اراﺋه تﻀمین معمﺒر (ضماگمنامه باگکﯽ یا رﻫینه مﻠکﯽ)
پرداخت خواﻫد شد..
ماده ( )5نحوه پرداخت
 -5-1گﺤااوه پرداخاات قاارارداد بااه صااورت )................................................................................(.........................................ریااال بااه صااورت گﻘااد
(معادل..............درصد مﺒﻠق کﻞ) و  ).......................................................................(...........................................................ریال به صورت تهاتر(معاادل
 ......................درصد مﺒﻠق کﻞ) با واﺣد .........................پروژه ..................................با مصاﺼات معرفﯽ شده در پیوست شماره ( )3مﯽباشد.
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 -5-2فروشنده موظف است پﺲ از ارسال و تﺤویﻞ ﻫر باش یا کﻞ موضوع قرارداد ،صورتﺤساب مربوطه را در فرمت مورد گاار خریادار و بار
اساس مندرجات پیوست شماره ( )1تنایم و تﺤویﻞ خریدار گماید .فروشنده ماﯽ بایسات ﻫماراه باا ﻫار صورتﺤسااب ،کﻠیاه مادارك و
مسمندات الزم گایر صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ کاال و رسید اگﺒارﻫای مورد تایید خریدار را تﺤویﻞ خریدار گماید .صورتﺤسااب مربوطاه پاﺲ از
رسیدگﯽ توسط خریدار و کسر ﻋﻠﯽ اﻟﺤساب ﻫای پرداخمﯽ و اﻋمال جرایم و خسارات اﺣمماﻟﯽ ،مﺒﻠق تایید شده گهایﯽ صورتﺤسااب باه
ﻋنوان بسماگکاری تهاتری (ﻋﻠﯽ اﻟﺤساب خرید واﺣد) گ د خریدار ﺛﺒت گردیده و درصد گﻘدی اﺣمماﻟﯽ آن به ﺣساب فروشانده منااور و
ظر مدت (30سﯽ) روز کاری از تاریخ تایید در وجه فروشنده کارسازی خواﻫد شد.
-5-3
-5-4
-5-5
-5-6
-5-7

-5-8

با ﻋنایت به مﻔاد ماده ( )3قرارداد ،کﻞ مﺒﻠق به شرح زیر در وجه فروشنده قابﻞ پرداخت بوده و فروشانده ضامن آگااﻫﯽ کاماﻞ ،تماامﯽ
شرایط زیر و مندرج در این قرارداد را پذیرفت:
( 5پنج) درصد از کﻞ مﺒﻠق قرارداد ،پﺲ از تﺤویﻞ اجناس موضوع قرارداد در بﻠوك  1و  6برابر مصاﺼات فنﯽ (مطااب پیوسات شاماره
 )2و صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ کاال ،قابﻞ پرداخت مﯽ باشد.
( 5پنج) درصد از کﻞ مﺒﻠق قرارداد ،پﺲ از تﺤویﻞ اجناس موضوع قرارداد در بﻠوك ﻫای  2و  5برابار مصاﺼاات فناﯽ (مطااب پیوسات
شماره  )2و صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ کاال ،قابﻞ پرداخت مﯽ باشد.
( 5پنج) درصد از کﻞ مﺒﻠق قرارداد ،پﺲ از تﺤویﻞ اجناس موضوع قرارداد در بﻠوك ﻫای  3و  4برابار مصاﺼاات فناﯽ (مطااب پیوسات
شماره  )2و صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ کاال ،قابﻞ پرداخت مﯽ باشد.
فروشنده موظف است پﺲ از ارسال و تﺤویﻞ کﻠیه بﻠوك ﻫای موضوع قرارداد ،صورتﺤساب گهایﯽ را در فرمت ماورد گاار خریادار و بار
اساس مندرجات پیوست شماره ( )1تنایم و تﺤویﻞ خریدار گماید .مابﻘﯽ مطاﻟﺒات فروشنده پﺲ از رسیدگﯽ توسط خریدار و کسر ﻋﻠﯽ
اﻟﺤساب ﻫای پرداخمﯽ و جرایم اﺣمماﻟﯽ در وجه فروشنده پرداخت خواﻫد شد.
پیش فروش یا فروش و یا ﻫر گوع واگذاری واﺣدﻫای تهاتری اخمﺼاص یافمه به این قرارداد به ﻫر گﺤاو ممکان مناو باه صادور مﺠاوز
واگذاری از سوی خریدار مﯽ باشد و فروشنده پیش از آن ﺣ پیش فروش ،فروش ،تهاتر ،پیش ﺛﺒت گام ،رزرو یا اگﺠام ﻫرگوگه فرآینادی
که منﺠر به اخذ وجه یا ایﺠاد تعهد در برابر اشااص ﺛاﻟث گردد را تﺤت ﻫیچ شرایطﯽ گاواﻫد داشات .صادور مﺠاوز فاروش واﺣادﻫای
تهاتری بر اساس صورتﺤساب ﻫای تایید شده فروشنده بر مﺒنای تﺤویﻞ اقالم و تﺠهیا ات ماورد گیاز(موضاوع قارارداد) و ایﻔاای کاماﻞ
تعهدات فروشنده در ﺣمﻞ و گﺼﺐ کﻠیه اقالم موضوع قرارداد اگﺠام خواﻫد پذیرفت.

ماده( )6کﺴورات قانونی
پرداخت کﻠیه تعهدات و کسورات قاگوگﯽ اﻋم از ﻋوارض ،ماﻟیات ،بیمه و ﺣﻘوق قاگوگﯽ منﺤﺼراً به ﻋهده فروشنده بوده و خریدار در ایان خﺼاوص
ﻫیچگوگه تعهد و مسﺌوﻟیمﯽ گاواﻫد داشت.
ماده ( )7مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ ابالغ ،برای تﺤویﻞ تمامﯽ اقالم مورد معامﻠه در مﺤﻞ کارخاگاه فروشانده ،ﺣاداکرر ( 2دو) مااه شمساﯽ باوده و فروشانده
موظف است کﻞ اقالم موضوع قرارداد را مطاب برگامه زماگﺒندی در پیوست شماره ( )1و مصاﺼات فنﯽ خﺼوصﯽ در پیوست شاماره ( )2تﺤویاﻞ
خریدار گماید.
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تبصره( :)5مدتزمان این ماده تابع تغییرات اﺣمماﻟﯽ ﺣﺠم کار بوده و ممناسﺐ با کاﻫش یا اف ایش ﺣﺠم کار موضوع قرارداد ،کاﻫش یاا افا ایش
خواﻫد یافت.
ماده ( )8تأخیرات غیر مجاز
 -8-1در صورتیکه فروشنده گمواگد تمام یا باصﯽ از اجناس موضوع قرارداد را در مدت زمان مﻘرر در ماده ( )7تأمین گماید ،خریدار مﯽتواگاد باه
ازای ﻫر روز تأخیر در اگﺠام تعهدات ،به می ان ( 1.5یﮏ و گیم) درصد از صورتﺤساب مربوطه را به ﺣساب بدﻫکاری فروشانده منااور و از
مﺤﻞ مطاﻟﺒات یا از مﺤﻞ تﻀامین وی کسر و برداشت گماید.
 -8-2در صورتیکه تأخیر در تأمین تمام یا باصﯽ از مورد معامﻠه ،مطاب برگامه زماگﺒندی در پیوست شماره ( ،)1بیش از ( 5پنج) روز باه طاول
اگﺠامد ،فروشنده موظف است کسری ﻫای مورد گیاز خریدار را از مﺒدأ دی ری تأمین گماید .در ﻏیر اینﺼورت خریدار رأسا مﯽتواگد گساﺒت
به خرید کسری ﻫای مورد گیاز از کارخاگه مورد گار خود اقدام و کﻠیه ﻫ ینه ﻫای مربوطه را با اﺣمساب ( 15پااگ ده) درصاد باالساری باه
ﺣساب بدﻫکاری فروشنده مناور گماید.
ماده ( )9تضمین انجام تعهدات
ﻫم مان با امﻀای قرارداد و برای تﻀمین اگﺠام تعهدات گاشﯽ از آن ،فروشنده مﯽ بایست تﻀمین مورد قﺒول خریدار به می ان ( 12دوازده)
درصد مﺒﻠق اوﻟیه قرارداد ،در فرمت مورد تایید وی تسﻠیم گماید.
تﻀمین اگﺠام تعهدات پﺲ از اتمام تعهدات و ارسال آخرین پارت اجناس از سوی فروشنده ،تنایم صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ کاال ،اراﺋه گواﻫﯽ ﻫاای
اسماگدارد مربوطه به ﻫمراه صورتﺤساب گهایﯽ ،و اراﺋه تاﺋید کمﺒﯽ دسم اه گاارت برای تمام مﻘادیر تﺤویﻞ شده و پاﺲ از پایاان دوره تﻀامین
مصروح در ماده ( )10با اراﺋه درخواست کمﺒﯽ از سوی فروشنده و منو به اﺣراز تراز ماﻟﯽ مرﺒت به وی مسمرد خواﻫد شد.
ماده ( )10دوره تضمین ،ضمانت(ﮔارانتی) و خدمات پس از فروش
 -10-1دوره تﻀمین مصممﻞ بر ﺣسن اگﺠام تعهدات ،سالمت و ﻋمﻠکرد صﺤیح و مناسﺐ کﻠیه مﺼاﻟح خریداری شده موضوع قرارداد بارای مادت
( 12دوازده) ماه شمﺴی از طر فروشنده تﻀمین مﯽ گردد.
 -10-2ﻫرگاه در دوره تﻀمین ،ﺣسﺐ تصای گماینده خریدار ،معایﺐ یا گﻘایﺼﯽ در کارﻫا مصاﻫده شود ،که گاشﯽ از ﻋدم رﻋایت مصاﺼاات باه
شرح مذکور در قرارداد و منﻀمات آن یا قﺼور و اﻫمال فروشنده باشد ،فروشنده مکﻠف است آن معایﺐ را طﯽ مدتﯽ کاه خریادار تعیاین
مﯽکند به ﻫ ینه خود رفع گماید .در صورت اسمنکا فروشنده ،خریدار مﯽتواگد رأسا ً گسﺒت به اصاالح و رفاع معایاﺐ و گﻘاای اقادام و
ﻫ ینه آن را به اضافه  %15از مﺤﻞ تﻀامین یا ﻫر گوع مطاﻟﺒات فروشنده گ د خود برداشت و یا به ﻫر طری مﻘمﻀﯽ دی ر مطاﻟﺒه و وصاول
گماید و فروشنده ﺣ ﻫیچگوگه اﻋمراض یا ادﻋایﯽ گاواﻫد داشت.
ماده ( )11سپرده حﺴن انجام کار
( 10 -11-1ده) درصد از ﻫر پرداخت به فروشنده به ﻋنوان تﻀمین ﺣسن اگﺠام کار در گ د خریدار گ هداری مﯽ شود .آزاد سازی گیمﯽ از تﻀمین
مذکور پﺲ از اتمام تعهدات فروشنده در تأمین و تﺤویﻞ کﻠیه مﺼاﻟح و مﻠ ومات ماورد گیااز پاروژه و تﺼاویﺐ صاورت وضاعیت قطعاﯽ و
باقیماگده آن پﺲ از سپری شدن دوره تﻀمین آزاد خواﻫد شد.
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 -11-2درصورتﯽکه در طول مدت اجرای پروژه و یا پﺲ از تأمین و تﺤویﻞ ﻫر بااش از مﺼااﻟح و مﻠ وماات ،گواقﺼاﯽ در کاار مصااﻫده گاردد و
فروشنده در مدت تعیینشده از سوی خریدار ،گسﺒت به رفع گواق اقدام گنماید ،خریدار رأسا گسﺒت به رفع گﻘ اقدام و ﻫ ینهﻫای آن را
بهاضافه (15پاگ ده) درصد ،از مﺤﻞ تﻀامین و مطاﻟﺒات فروشنده ،به گﻔع خود کارسازی مﯽگماید و فروشنده ﺣا ﻫرگوگاه اﻋمراضاﯽ را در
این مورد از خود سﻠﺐ و ساقط گمود.
ماده ( )12دستگاه نظارت
به مناور گاارت بر ﺣسن اگﺠام تعهدات فروشنده و تﺤویﻞ به موقع و ساﻟم اجناس و تﺠهی ات موضوع قارارداد ،معاوگات فناﯽ و اجرایاﯽ شارکت
سرمایه گذاری مسکن تهران ،به ﻋنوان دسم اه گاارت تعیین مﯽگردد .فروشنده موظف است در ﻫر مرﺣﻠه از اگﺠاام تعهادات قاراردادی ،موضاوع
اگﺠام تعهد را به تاﺋید دسم اه گاارت برساگد .بدیهﯽ است پﺲ از تاﺋید دسم اه گاارت ،مﺒاﻟق مﻘرر در قرارداد به فروشانده قاباﻞ پرداخات خواﻫاد
بود .این امر کامالً مورد قﺒول طرفین است و فروشنده ﺣ ﻫرگوگه ایراد و اﻋمراض را از خود سﻠﺐ و ساقط گمود.
ماده ( )13تعهدات فروشدده
 -13-1فروشنده پیش از امﻀای قرارداد اقرار مﯽ گماید که از کﻠیه مﻘررات و ضوابط وزارت صمت ،سازمان اسماگدارد ،مرک تﺤﻘیﻘات راه ،مسکن
و شهرسازی ،گاام مهندسﯽ اسمان تهران ،سازمان آتش گصاگﯽ و سایر مﺒادی ذیربط در ارتﺒا با موضوع قرارداد آگاﻫﯽ کامﻞ کساﺐ گماوده و
خود را مﻠ م به رﻋایت آگها مﯽ داگد ،ﻟذا جﺒران کﻠیه زیان وارده به خریدار گاشﯽ از ﻋدم آگاﻫﯽ از مﻔاد فوق بر ﻋهده فروشنده مﯽ باشد.
 -13-2فروشنده ممعهد و مﻠم م گردید موضوع قرارداد را طﺒ شرایط و اوصا و مصاﺼات مندرج در این قراردادو ضماﺋم آن ،به طور صﺤیح و
ساﻟم و بدون ﻋیﺐ و گﻘ و بﯽ ﻫیچ ﻋذر و بهاگه ای در تاریخ ﻫای مﻘرر قراردادی در قﺒال صورتﺠﻠسه تﺤویﻠﯽ به خریدار تسﻠیم گماید ،به
گﺤوی که مورد معامﻠه در اخمیار و تﺼر خریدار قرار گرفمه و ﻫر گوگه تﺼر ماﻟکاگه برای خریدار فراﻫم و ممکن باشد.
 -13-3فروشنده پیش از امﻀای قرارداد اقرار مﯽ گماید که اممیاز فروش برگد مﺼاﻟح تﺤویﻠﯽ را به طرق مﻘمﻀﯽ گایار داشامن ﻋامﻠیات فاروش،
خرید اممیاز و گاایر آن از کارخاگه ﻫای مﺒدأ اخذ گموده و کﻠیه ﺣﻘوق مادی و معنوی کارخاگه ﻫای مﺒدأ را رﻋایت گماوده اسات و تاا پایاان
مدت این قرارداد گسﺒت به تمدید آگها اقدام خواﻫد گمود .ﻟذا مسﺌوﻟیت اظهارات خال واقع بر ﻋهده فروشنده بوده و مﯽ بایست کﻠیاه زیاان
وارده به خریدار گاشﯽ از ﻋدم رﻋایت مﻔاد فوق را گی جﺒران گماید.
 -13-4فروشنده موظف است کﻠیه مﺼاﻟح و مﻠ ومات مورد گیاز موضوع قرارداد را بر اساس برگامه زماگﺒندی مﺼوب تﺤویﻞ گماید.
 -13-5اگدازه گیری ابعاد درب و کمدﻫا در مﺤﻞ پروژه بر ﻋهده فروشنده مﯽ باشد.
 -13-6فروشنده موظف است قﺒﻞ از ﻫر مرﺣﻠه اقدام به ساخت درب و کمد بﻠوك ﻫا ،طﺒﻘات و واﺣدﻫای پاروژه ،گﻘصاه ﻫاا و مصاﺼاات فناﯽ
مربوطه را به تایید دسم اه گاارت رساگده و سپﺲ اقدام به ساخت و تﺤویﻞ آگها گماید.
 -13-7ﺣﻔظ و ﺣراست از وسایﻞ و تﺠهی ات فروشنده در مﺤﻞ پروژه بر ﻋهده وی بوده و خریدار از این بابت ﻫیچ وگه مسﺌوﻟیمﯽ گدارد.
 -13-8با توجه به ارتﺒا قرارداد خرید و پیمان ﺣمﻞ و اجرا مﺼاﻟح ،مسﺌوﻟیت ﺣﻔظ و گ هداری از کﻠیه اقالم ارساﻟﯽ تا زمان اتمام ﻋمﻠیات اجرا
و تﺤویﻞ کار ،بر ﻋهده فروشنده مﯽ باشد.
 -13-9فروشنده موظف مورد معامﻠه را صﺤیح و ساﻟم ،بدون کم و کاست تﺤویﻞ گماید .ﻫمچنین موظف است تمهیدات الزم به مناور پرﻫی از
ﻫرگوگه خسارات گاشﯽ از بارگیری ،ﺣمﻞ ،باراگدازی و ﺣمﻞ در طﺒﻘات در گار ب یرد.

6

 -13-10فروشنده پیش از امﻀای قرارداد اقرار مﯽگماید که برگد مﺼاﻟح مورد اسمﻔاده دارای اسماگدارد و سایر مدارك فنﯽ در ارتﺒا باا موضاوع
قرارداد مﯽباشد و خود را مﻠ م به تمدید آگها در طول مدت قرارداد مﯽداگد ،ﻟذا جﺒران کﻠیه زیان وارده به خریدار گاشﯽ از ﻋدم صﺤت
یا تمدید مﻔاد فوق بر ﻋهده فروشنده مﯽباشد.
 -13-11فروشنده موظف است کﻠیه مﺼاﻟح و مﻠ ومات مورد گیاز را طﺒ مصاﺼات فنﯽ خﺼوصﯽ و ج ﺋیات اجرایﯽ مورد تایید دسم اه گااارت
تهیه و تﺤویﻞ گماید.
 -13-12فروشنده موظف است مﺼاﻟح و مﻠ ومات مازاد بر گیاز پروژه را پﺲ از اتمام ﻋمﻠیات گﺼﺐ به ﻫ ینه خود از کارگاه خارج گماید.
 -13-13فروشنده موظف است تمام مﺼاﻟح مورد گیاز توﻟید را از مﺒادی مورد تایید وزارت صمت ،سازمان اسماگدارد و مورد تاییاد خریادار تهیاه
گماید.
 -13-14ضروری است کﻠیه اقالم و تﺠهی ات قﺒﻞ از بارگیری از مﺤﻞ کارخاگه فروشنده به مﺤﻞ پروژه به رویت و تایید خریادار یاا گمایناده وی
رسیده و مراتﺐ صورتمﺠﻠﺲ گردد.
 -13-15فروشنده ممعهد مﯽگردد تا یﮏ گساه از کﻠیه مدارك فنﯽ و گمایج آزمایشﻫاای اگﺠاام شاده اﻋام از آزماایشﻫاای کنمارل کیﻔیات و
آزمایشﻫای تعیین خواص مکاگیکﯽ و شیمیایﯽ مرتﺒط با موضوع قرارداد را از کارخاگهﻫای مﺒدأ اخذ و در اخمیار خریدار قرار دﻫد.
 -13-16خریدار مﯽتواگد در ﻫر مرﺣﻠه از مدت قرارداد یا پﺲ از تﺤویﻞ اجناس و تﺠهی ات خریداری به تصای خود گسﺒت به اگﺠام آزمایش-
ﻫای کنمرل کیﻔﯽ اقدام گماید .در صورت ﻋدم اگطﺒاق گمایج با پیشفرضﻫای توﻟید و مدارك و مصاﺼات فنﯽ خﺼوصﯽ و ﻋدم تواگاایﯽ
فروشنده در اﺛﺒات کیﻔیت مﺼاﻟح تﺤویﻠﯽ ،مسﺌوﻟیت بارگیری ،ﺣمﻞ و ﻋودت مﺤموﻟه مورد گار ،جای ینﯽ مﺤموﻟاه جدیاد و جﺒاران
کﻠیه خسارات وارده به خریدار اﻋم از ایﺠاد تأخیر در اجرای پروژه و ماگناد آن بار ﻋهاده فروشانده خواﻫاد باود ،در اینﺼاورت ﻫ یناه
آزمایشﻫای کنمرل کیﻔﯽ اگﺠام شده و آزمایشﻫای مﺠدد گی بر ﻋهده فروشنده خواﻫد بود.
 -13-17فروشااانده ممعهاااد و مﻠمااا م گردیاااد موضاااوع قااارارداد را طﺒااا شااارایط و اوصاااا و مصاﺼاااات منااادرج در پیوسااات
شماره ( )2این قرارداد و ضماﺋم آن را ،به طور صﺤیح و سااﻟم و بادون ﻋیاﺐ و گﻘا و باﯽﻫیچ ﻋاذر و بهاگاهای در تاریخﻫاای مﻘارر
قراردادی در قﺒال صورتجﻠسه تﺤویﻞ کاال به خریدار تسﻠیم گماید ،به گﺤویکه مورد معامﻠه در اخمیار و تﺼار خریادار قرارگرفماه و
ﻫرگوگه تﺼرفات ماﻟکاگه برای خریدار فراﻫم و ممکن باشد و اسماگداردﻫای مربوطه را در مادت قارارداد و تﺤات گااارت خریادار اراﺋاه
گماید.
 -13-18فروشنده با امﻀاء این قرارداد تﺼریح و تأکید گمود که موضوع قرارداد ازﻟﺤاظ مصاﺼات فنﯽ طﺒ پیوست شاماره ( )2ایان قارارداد و
سایر جهات مندرج در آن فاقد ﻫرگوگه اشکال و ماگع قاگوگﯽ و اداری و صنﻔﯽ و ﻏیره مﯽباشد ،ﻟاذا در صاورت باروز ﻫرگوگاه اشاکال و
ماگع ،مکﻠف و ممعهد به جواب ویﯽ و رفع اشکال و ماگع ،به گﺤوی که امکان بهرهبرداری برای خریدار فراﻫم گردد ،مﯽباشد.
 -13-19فروشنده ممعهد و مﻠم م مﯽگردد در صورت مسمﺤ ﻟﻠغیر درآمدن کﻞ یا بعض از مﺒیع ،ﺛمن معامﻠه و خسارات و ﻏرامات ممعﻠﻘه را باه
خریدار مسمرد و پرداخت گماید.
 -13-20در صورت درخواست کمﺒﯽ خریدار ﺣﻀور مدیرﻋامﻞ شرکت فروشنده یا گماینده تاماالخمیار وی در جﻠسات فیمابین اﻟ اماﯽ اسات و در
صورت ﻋدم ﺣﻀور ،به ازای ﻫر جﻠسه ،مﺒﻠغﯽ معادل گیم روز تأخیر ﻏیرمﺠاز از فروشنده کسر خواﻫد شد.
 -13-21فروشنده موظف است ﻫرگاه خریدار ،قﺼد بازدید از مراﺣﻞ ساخت موضوع قرارداد را داشمه باشد ،ﻫمکاری الزم بعمﻞ آورد.
 -13-22فروشنده موظف است ( 5پنج) روز پﺲ از مﺒادﻟه قرارداد ،برگامه زماگﺒندی توﻟید و تﺤویﻞ خود را با درگاار گارفمن تاأﺛیر کﻠیاه ﻋواماﻞ
(شامﻞ گیروی اگساگﯽ ،مﺼاﻟح و تﺠهی ات ،ماشین آالت و اب ار) مطاب با برگامه زماگﺒندی پروژه (پیوست شماره )1و طﺒ گار و فرمات
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مورد قﺒول خریدار در قاﻟﺐ برگامه  MSPتنایم و جهت بررسﯽ کمﺒاً به خریدار تسﻠیم گماید .خریدار پﺲ از بررسﯽ و اﻋمال گار ،برگامه
زماگﺒندی را جهت پی یری به فروشنده ابالغ مﯽگماید.
تبصره( :)6در صورت اسمنکا فروشنده از اجرای این بند ،خریدار مﯽ تواگد رأسا ً گسﺒت به تهیه برگامه زمان بندی اجرای ﻋمﻠیات اقدام گموده
و آن را جهت اجرا به فروشنده ابالغ گماید و مﺒﻠق ( 100،000،000صد میﻠیون) ریال به ﻋنوان جریمه قطعﯽ به ﺣساب بدﻫکاری فروشنده
مناور گماید .در این صورت برگامه زمان بندی ابالﻏﯽ از سوی خریدار ،مﺒنای اجرای ﻋمﻠیات موضوع قرارداد بوده و فروشانده ﺣا ﻫرگوگاه
اﻋمراض در این خﺼوص را از خود سﻠﺐ وساقط مﯽ گماید.
 -13-23فروشنده موظف به تعﺒیه مﺤﻞ قﻔﻞ و زباگه درب ﻫا و گﺼﺐ ﻟوال و  ...را مطاب مصاﺼات فنﯽ تاییاد شاده اگﺠاام گمایاد.ﻫمچنین تماام
ﻫ ینه ﻫای مربو به پیچ ،پرچ و ﻟوال و ...در قیمت ﻫا ﻟﺤاظ شده و خریدار از این بابت ﻫیچ وگه پرداخمﯽ گاواﻫد داشت.
 -13-24فروشنده موظف است در پایان قرارداد ،صورتﺤساب گهایﯽ را بر اساس مﻘادیر اجرا شده در مﺤﻞ و صورتﺠﻠسات تأﺋید شده تﺤویﻞ کااال
تهیه و تﺤویﻞ گماید ،پرت کﻠیه مﺼاﻟح مﺼرفﯽ بعهده فروشنده مﯽباشد.
 -13-25فروشنده به ﻫیچ وجه ﺣ اگمﻘال ج ﺋﯽ و یا کﻠﯽ موضوع قرارداد به ﻏیر را ،بدون موافﻘت قﺒﻠﯽ و کمﺒﯽ خریدار گدارد.
تبصره( :)7ﻫ ینه اراﺋه تمامﯽ خدمات مندرج در بندﻫای فوق در پیصنهاد قیمت ﻟﺤاظ گردیده و اضافه پرداخمﯽ در این خﺼوص اگﺠام گاواﻫاد
شد.
ماده ( )14تعهدات خریدار
 -14-1پرداخت صورت ﺣساب فروشنده مطاب با ماده (.)5
 -14-2در صورت ﻋدم آمادگﯽ پروژه جهت اگﺠام مﻔاد قرارداد ،خریدار کمﺒا مراتﺐ را به فروشنده اﻋالم مﯽ گمایاد و زماان مناساﺐ باه مادت
قرارداد اضافه مﯽگردد .این زمان گﺒاید از ( 3سه) ماه شمسﯽ تﺠاوز کند.
 -14-3تهیه و تدارك اگﺒار مناسﺐ (مسﻘف و مﻘﻔﻞ) و اﻋالم کمﺒﯽ به ﻫمراه آدرس آن ظر مدت ﺣداکرر بیست روز پﺲ از اگعﻘاد این قرارداد به
ﻋهده خریدار مﯽ باشد .بدیهﯽ است اجناس موجود در اگﺒار به صورت اماگت در اخمیار فروشنده تا زمان گﺼﺐ قرار خواﻫد گرفت.
ماده ( )15حدل اختالف
 -15-1در صورت بروز ﻫرگوگه اخمال در تﻔسیر یا اجرای مﻔاد این قرارداد به ج ماده ( ،)16طرفین در مرﺣﻠه اول تالش خواﻫناد کارد تاا بار
اساس مﻔاد قرارداد و مذاکره و تعامﻞ با یکدی ر اخمال را ﺣﻞ گمایند .در صورت ﻋدم ﺣﺼول تواف ظر دو ﻫﻔمه ،با ارجاع امار باه داور
مرضﯽاﻟطرفین ،ﺣﻞ اخمال به ﻋمﻞ خواﻫد آمد .رأی داور مرضﯽاﻟطرفین برای طرفین قطعاﯽ و الزماالجارا مﯽباشاد .ضامنا تاا تعیاین
تکﻠیف موضوع اخمال  ،فروشنده موظف به اجرای تعهدات خود مﯽ باشد.
 -15-2مدت داوری دو ( )2ماه تمام شمسﯽ از تاریخ ارجاع امر به داور مرضﯽاﻟطرفین مﯽباشد.
 -15-3ابالغ رأی داور از طری پست پیصماز سﻔارشﯽ دو قﺒﻀه با درج موضوع بر روی پاکات گاماه ،باه گصااگﯽ طارفین ،ماذکور در مااده ()17
صورت خواﻫد گرفت.
 -15-4شر داوری ﺣاضر ،موافﻘتگامهای مسمﻘﻞ برای قﺒول داوری تﻠﻘﯽ و در صورت فساخ ،ابطاال و یاا باهطورکﻠﯽ اگﺤاالل قارارداد ﺣاضار،
کماکان معمﺒر و الزماالجرا خواﻫد بود.
 -15-5ارجاع موارد اخمال به داور مرضﯽاﻟطرفین موجﺐ توقف اگﺠام تعهدات قراردادی طرفین گﺒوده و طرفین ممعهدگاد کماکاان گساﺒت باه
اگﺠام تعهدات مذکور و اجراء و ادامه آن اقدام گمایند.

8

ماده ( )16شرایط فﺴخ قرارداد
در موارد ذیﻞ خریدار مﯽتواگد بدون گیاز به اگﺠام تصریﻔات قاگوگﯽ و قﻀایﯽ و صرفاً با ارسال ( 1یﮏ) اخطار کمﺒﯽ با پست سﻔارشاﯽ باه آدرس
مندرج در ماده ( ،)17قرارداد را بﺼورت یکطرفه فسخ گماید:
 -16-1درصورتﯽکه به گﺤوی برای خریدار ﺛابت گردد که فروشنده قادر به اگﺠام تمامﯽ یا باصﯽ از تعهدات مطاب باا برگاماه زمانبنادی و مﻔااد
قرارداد گمﯽباشد.
 -16-2تأخیر بیش از ( 15پاگ ده) روز در توﻟید و تﺤویﻞ مورد معامﻠه و مﻠ ومات مورد گیاز در ﻫر بﻠوك از پروژه مطاب با برگامه زماگﺒندی.
 -16-3ﻋدم اگﺠام دسمور کارﻫا و دسمورات دسم اه گاارت بهمناور رفع گﻘای کارﻫای اگﺠامشده معیوب در زمان مﻘرر.
 -16-4اگمﻘال قرارداد به شا یا اشااص ﺛاﻟث (اﻋم از ﺣﻘیﻘﯽ یا ﺣﻘوقﯽ) بدون اخذ مﺠوز قﺒﻠﯽ و کمﺒﯽ از خریدار.
 -16-5اگﺤالل ،ورشکسم ﯽ و یا ﻟغو اممیاز فروشنده.
 -16-6در صورتیکه فروشنده گمواگد به تعهدات قراردادی ،با کیﻔیت و کمیت موضوع قرارداد ﻋمﻞ گماید.
 -16-7ﻋدم تواگاﺋﯽ فروشنده در اﺛﺒات اگطﺒاق روش توﻟید یا کیﻔیت مﺼاﻟح مﺼرفﯽ و مﻠ ومات تﺤویﻠﯽ باا مصاﺼاات فناﯽ ،ضاوابط اساماگدارد و
مﻘررات مرتﺒط با موضوع قرارداد.
در ایاان صااورت تﻀاامین اگﺠااام تعهاادات بااه گﻔااع خریاادار ضااﺒط گردیااده و خریاادار ﺣاا خواﻫااد داشاات تااا وجااه اﻟماا ام بااه شاارح
ماده ( )8را از فروشنده مطاﻟﺒه یا از مﺤﻞ مطاﻟﺒات ،تﻀامین و سپرده ﻫای وی کسر گماید.
ماده ( )17نشانی طرفدین
 -17-1گصاگﯽ خریدار :تهران  -میدان وگﮏ  -خیابان گاگدی  -اگمهای خیابان بیست ویکم  -پالك  – 3شرکت سرمایه گاذاری مساکن تهاران -
تﻠﻔن 88885561-62 :
 -17-2گصاگﯽ فروشنده………………………………………………………………………………………………………. :
تبصره( :)8ﻫرگوگه اخطاریه ،مکاتﺒه و اوراق از طری پست سﻔارشﯽ به گصاگﯽﻫای فوق اﻟذکر ،ابالغشده مﺤسوب مﯽگردد ،م ار آگکاه تغییار
گصاگﯽ قﺒالً و ﺣداکرر ظر  48ساﻋت به طر مﻘابﻞ اﻋالم شده باشد ،که در این صورت گصاگﯽ جدید به ﻋنوان اقامم اه تﻠﻘﯽ خواﻫد شد.
ماده ( )18مفاد قرارداد
این قرارداد در تاریخ  1400 /....../......مصممﻞ بر  18ماده و  8تبصره و در  9صفحﻪ بﻪ جز ضمایم و پیوست های مربوطﻪ در سﻪ نﺴدهﻪ
در شرکت سرمایﻪ ﮔﺬاری مﺴﮑن تهران تنایم شده که کﻠیه گسخ دارای ارزش یکسان و در ﺣکم واﺣد مﯽباشند و فروشنده اقرار باه تساﻠیم
یﮏ گساه از آن را گمود.
فروشدده
……………………………………
……………..

…………………………

…………………..

……………………….

خریدار
شرکت سرمایﻪ ﮔﺬاری مﺴﮑن
علی شاه حیدری
مدیر عامل و عضو هیئت

عباس قدیری
نایب رئیس هیئت مدیره

مدیره
9

پیوست شماره 1
برآورد ریالی و برنامه زمانبندی

10

برنامﻪ زمانبددی تحویل اقالم موضوع قرارداد
بلوک

1

2

3

4

5

6

نوع درب

تعداد

واحد

برنامﻪ زمانبددی قرارداد فروش برنامﻪ زمانبددی قرارداد حمل و نصب

درب ﻫای ضد سرقت

41

ﻋدد

 15روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 20روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

159

ﻋدد

 22روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 27روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣری

18

ﻋدد

 29روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 34روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

336.33

ممر مربع

 35روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد سرقت

41

ﻋدد

 30روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 35روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

154

ﻋدد

 37روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 42روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣری

18

ﻋدد

 44روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 49روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

313.63

ممر مربع

 50روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 55روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد سرقت

35

ﻋدد

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 45روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

133

ﻋدد

 47روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 52روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣری

18

ﻋدد

 54روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 59روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

209.62

ممر مربع

 60روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 65روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد سرقت

36

ﻋدد

 35روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

150

ﻋدد

 42روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 47روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣری

21

ﻋدد

 49روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 54روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

346.1

ممر مربع

 55روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 60روز پﺲ از ﻋﻘد قراراداد

درب ﻫای ضد سرقت

37

ﻋدد

 25روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 30روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

147

ﻋدد

 32روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 37روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣری

18

ﻋدد

 39روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 44روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

291.87

ممر مربع

 45روز پﺲ از ﻋﻘد قراراداد

 50روز پﺲ از ﻋﻘد قراراداد

درب ﻫای ضد سرقت

25

ﻋدد

 20روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 25روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

100

ﻋدد

 27روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 32روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣری

18

ﻋدد

 34روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 39روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

170.15

ممر مربع

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 45روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

توضیحات

11

پیوست شماره 2

مقادیر و مشخصات فنی خصوصی
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درب ضد سرقت
ردیف

گوع درب

تیپ

طول

ارتﻔاع

تعداد کﻞ

1

S C .D.1

T02

1.1

2.20

215

توضیﺤات
درب ضد سرقت ایراگﯽ درجه یﮏ فﻠ ی طرح دار چﻫارچوب وﻟن ه ازورق 1/5میﻠیممربا برش
ﻟی ری وزوایای فارسﯽ برشده -پوشش فﻠ ی با رگگ اﻟکمرواسماتیﮏ کوره ای مﻘاوم  -دارای دو
قﻔﻞ سه زباگه -وزن بین  80اﻟﯽ  110کیﻠوگرم-رگگ چهارچوب قهوه ای سوخمه به ﻋرض 14
ساگمﯽ ممر-رگگ درب مطاب با گموگه تایید شده کارفرما-یراق آالت از گوع درجه یﮏ ایراگﯽ یا
مصابه  -ﻟوالی ساچمه ای -اسمﻔاده از گواردزدگیر،کیپ بندﻋای صدادار،گردوﻏﺒار -مﺠه به
چصمﯽ با زاویه دید باال

جمع کل

 215عدد
درب ضد حریق

ردیف

گوع درب

تیپ

طول

ارتﻔاع

تعداد کﻞ

1

F R .D.1

T01

1.1

2.20

111

توضیﺤات
درب ضد ﺣری پیش ساخمه دارای گواﻫینامه و تاییده ی سازمان آتش گصاگﯽ واصاﻟت کاال-رگگ
کرم یا طوسﯽ روشن از گوع پوشش رگگ اﻟکمرواسماتیﮏ پودری کوره ای -دارای السمیﮏ دودبند
و ﻫوابند -ترجیﺤا بدون آسماگه به ﻫمراه سیسمم خودبسمه شو -یراق آالت از گوع درجه یﮏ
ایراگﯽ یا مصابه
 111عدد

جمع کل
درب داخلی
ردیف

گوع درب

تیپ

طول

ارتﻔاع

تعداد کﻞ

1

W D.D.1

T01

0.94

2.10

418

2

W D.D.1

T02

0.79

2.00

425

ردیف

گوع درب

1

W D.C

توضیﺤات
درب اتاق ﻫای خواب
درب با قاب چوبﯽ با چوب روسﯽ با روکش اچ دی ا  3میﻞ طرح دار و شﺒکه زگﺒوری شکﻞ
ﻫاگیکام یراق آالت از گوع درجه یﮏ ایراگﯽ یا مصابه (تهیه دسم یره و قﻔﻞ توسط کارفرما اگﺠام
مﯽ پذیرد)
درب سرویﺲ ﻫای بهداشمﯽ
درب با قاب چوبﯽ با چوب روس با روکش پﯽ وی سﯽ  2دﻫم میﻠیممر از سمت داخﻞ و روکش
اچ دی ا طرح دار از سمت بیرون بهمراه شﺒکه زگﺒوری شکﻞ ﻫاگیکام-یراق آالت از گوع درجه
یﮏ ایراگﯽ یا مصابه(تهیه دسم یره و قﻔﻞ توسط کارفرما اگﺠام مﯽ پذیرد)

جمع کل

843

الزم به توضیح مﯽ باشد که شکﻞ ،طرح و رگگ دربهای اتاق خواب و سرویﺲ گﺒاید از یکدی ر ممﻔاوت باشد.
درب کمد دیواری
تیپ

طول

ارتﻔاع

مساﺣت کﻞ

725.1

2.30

1,668

توضیﺤات
گ ینه  :1درب کمد دیواری -ﺣدود  1035ﻟن ه درب مطاب گار کارفرما  -جنﺲ درب از قاب
چوبﯽ و روکش  HDFطرح دار یا ساده وشﺒکه زگیوری شکﻞ ﻫاگیکام با چهار چوب  MDFبه
ضاامت  32میﻠیممر به ﻫمراه کﻠیه یراق آالت مربوطه (تهیه دسم یره و قﻔﻞ سوﺋیچﯽ و
کصویﯽ پرواگه بعهده کارفرما مﯽ باشد)
گ ینه  :2درب کمد دیواری -ﺣدود  1035ﻟن ه درب مطاب گار کارفرما  -جنﺲ درب از قاب
چوبﯽ و روکش  MDFساده شﺒکه زگیوری شکﻞ ﻫاگیکام با چهار چوب  MDFبه ضاامت 32
میﻠیممر به ﻫمراه کﻠیه یراق آالت مربوطه (تهیه دسم یره و قﻔﻞ سوﺋیچﯽ و کصویﯽ پرواگه بعهده
کارفرما مﯽ باشد)

جمع کل

 1668ممر مربع

توجه :1اگدازه ﻫا بﺼورت تﻘریﺒﯽ بوده و پیماگکار مﻠ م به اگدازه گیری پیش از ساخت مﯽ باشد.
توجه :2مناقﺼه گر موظف است گسﺒت به اراﺋه قیمت پیصنهادی ﻫر دو گ ینه مصاﺼات فنﯽ درب ﻫای کمد دیواری اقدام گماید .بدیهﯽ است مناقﺼه گ ار پﺲ از بررسﯽ
ﻫای الزم ،یکﯽ از دو گ ینه فوق را ﺣسﺐ تصای

و صالﺣدید خود اگمااب و گسﺒت به اگعﻘاد قرارداد با برگده مناقﺼه ،اقدام خواﻫد گمود.

تﺬکر :مداقصﻪ ﮔر ،موظف است پیش از تولید و ارسال کلیﻪ درب ها ،از هر مدل درب(درب های ضد سرقت ،درب های ضد حریق ،درب های داخلی ،درب
های کمدی) ،نمونﻪ ای تولید و بﻪ رویت و تایید مداقصﻪ ﮔزار رساند.
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نقشه کمدهای دیواری
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پیوست شماره 3

اسناد و مدارک فروشنده
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پیوست شماره 4

اسناد فرآیند ارجاع کار
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