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قرارداد
به استناد کمیسیون معاامت ماما  ......ماو

 ، .............اﯾﻦ مواﻓﻘﺖﻧامه به ﻫمﺮا دﯾﮕﺮ مﺪا ك اﻟﺤاﻗﯽ آنکه ﯾﮏ مﺠموﻋه ﻏیﺮﻗابﻞ ﺗﻔﮑیﮏ

اسﺖ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗااااااﺮا داد ﻧامیﺪ مﯽمود ،ﻓیمااااااابیﻦ شرﮐﺖ ﺳرمایهﮔﺬاري مﺴﮑﻦ تهران به مما ﺛﺒﺖ  ،269170به مناسه مﻠﯽ
 10103074333و کﺪ اﻗتﺼادي  411111863484به ﻧماﯾنﺪﮔﯽ آﻗاﯾان ﻋﺒاس ﻗﺪﯾﺮي به ﻋنوان ﻧاﺋﺐ ﺋیﺲ ﻫیﺌﺖ مﺪﯾﺮ و ﻋﻠﯽ ما ﺣیﺪ ي
بهﻋنوان مﺪﯾﺮﻋامﻞ و ﻋﻀو ﻫیﺌﺖ مﺪﯾﺮ که د اﯾﻦ ﻗﺮا داد خریدار ﻧامیﺪ مﯽمود از ﯾﮏ طاﺮ و ماﺮکﺖ  .............................به مما ﺛﺒﺖ
 ،.....................باااااااااااااااااه مناسه مﻠﯽ  .............................و کﺪ اﻗتﺼادي  ....................................باااااااااااااااااه ﻧماﯾناااااااااااااااااﺪﮔﯽ
 ................................................................................................که د اﯾﻦ ﻗﺮا داد فروشننده ﻧامیﺪ مﯽمود از طاﺮ دﯾﮕﺮ ،مطااب مﻘﺮ ا و مﺮاﯾطﯽ
که د اسناد و مﺪا ك اﯾﻦ ﻗﺮا داد منﺪ ج مﺪ اسﺖ منعﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ماده ( )1منوضوع قرارداد
خﺮﯾﺪ د ب و ﭘنﺠﺮ  UPVCمو د ﻧیاز با ﻧشان ﺗﺠا ي وﯾﻦ ﺗﮏ ( )WinTechبه ﻫمﺮا میشه دو جﺪا  ،ﯾﺮاق ،اﺗﺼاات و مﻠووماا ﭘاﺮو
بنﻔشه 2مﺮکﺖ سﺮماﯾه ﮔذا ي مسﮑﻦ ﺗهﺮان ،بهش آد س ،مهﺮ جﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾشه ،ﻓاز چها م ،خیابان ﺗوﺣیﺪ جناوبﯽ ،چهاا ا ا ﻏاوان ،خیاباان
ﻓا ابﯽ ،خیابان ﺣﮑمﺖ ،ﭘﺮو بنﻔشه  2مطاب با مشخﺼا ﻓنﯽ و ضوابط منﺪ ج د مﺪا ك موضوع ماد ( )2ﻗﺮا داد.
تبصره ( :)1ﻓﺮومنﺪ از مﺤﻞ ﭘﺮو به دﻗﺖ بازدﯾﺪ ﻧمود و ضمﻦ بﺮ سﯽ ﻧﻘشه ﻫاي معما ي از کم و کیاف کاا آﮔااﻫﯽ کاماﻞ کساﺐ ﻧماود
اسﺖ ،ﻟذا ﻫیچﮕوﻧه ادﻋاﺋﯽ د اﯾﻦ خﺼوص ﭘذﯾﺮﻓته ﻧخواﻫﺪ بود.

ماده ( )2مدارک و اﺳناد قرارداد
اﯾﻦ ﻗﺮا داد مامﻞ اسناد و مﺪا ك زﯾﺮ اسﺖ:
 -2-1مواﻓﻘﺖ ﻧامه ﺣاضﺮ
 -2-2اسناد و مﺪا ك ﻓﺮومنﺪ (ﭘیوسﺖ مما )3
 -2-2-1کپﯽ کا مﻠﯽ و مناسنامه اﻋﻀاء ﻫیا مﺪﯾﺮ صاﺣﺒان امﻀا مﺠاز (اماخاص ﺣﻘاوﻗﯽ) و کپاﯽ کاا مﻠاﯽ و مناسانامه
(امخاص ﺣﻘیﻘﯽ)
 -2-2-2کپﯽ اساسنامه و آﮔهﯽ ﺗاسیﺲ
 -2-2-3کپﯽ آخﺮﯾﻦ آﮔهﯽ ﺗغییﺮا
 -2-2-4کپﯽ ﭘﺮواﻧه معتﺒﺮ ﺗوﻟیﺪ ،ساخﺖ ﯾا طﺮاﺣﯽ و موﻧتا از صناﯾع و معادن ﻓﺮومنﺪ
 -2-2-5ﺗاﯾیﺪﯾه ﻫاي ﺗوﻟیﺪ مﺤﺼوت از مﺮاجع ذﯾﺼتح (ﮔواﻫینامه استاﻧﺪا د ،سازمان ﻧظاام مهنﺪساﯽ ،مﺮکاو ﺗﺤﻘیﻘاا مساﮑﻦ،
ﮔواﻫینامه ﻫا و )...
 -2-2-6ا اﺋه ﺗاﯾیﺪﯾه ﻫاي ﻓنﯽ ،ﮔواﻫینامه استاﻧﺪا د ،ﮔواﻫینامه از مﺮاجع ذﯾﺼتح و مشخﺼاا ﻓناﯽ دساتﮕاﻫهاي ماﺮکﺖ ﺗاامیﻦ
کننﺪ میشه ﻫاي مو د ﻧیاز ﭘﺮو .
 -2-3اسناد بﺮآو د ﯾاﻟﯽ و بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي (ﭘیوسﺖ مما )1
2

-2-4
-2-5
-2-6
-2-7

جﺪول مﻘادﯾﺮ و مشخﺼا ﻓنﯽ خﺼوصﯽ(ﭘیوسﺖ مما )2
اسناد ﻓﺮآﯾنﺪ ا جاع کا (ﭘیوسﺖ مما )4
مﺒاﺣث  22ﮔاﻧه مﻘﺮ ا مﻠﯽ ساختمان ،مشخﺼا ﻓنﯽ ﻋمومﯽ ،ﻧشﺮﯾا  ،دستو اﻟعمﻠها و استاﻧﺪا دﻫاي ﻓنﯽ جا ي کشو
ساﯾﺮ مستنﺪا و ﻓﺮمﺖ ﻫاي مو د ﻧظﺮ خﺮﯾﺪا

تبصره( :)2اسناد و مﺪا ك موبو و ﭘیوسﺖﻫاي دﯾﮕﺮ ﻗﺮا داد و ﻫﺮﮔوﻧه ﺗواﻓ ﻧامه ،صو ﺗﺠﻠسه و به طو کﻠﯽ ﻫاﺮ سانﺪ دﯾﮕاﺮي کاه د طاول
مﺪ اجﺮاي ﻗﺮا داد ﺗنظیم و به امﻀاء طﺮﻓیﻦ سیﺪ بامﺪ ،جوء تﯾنﻔﮏ اﯾﻦ ﻗﺮا داد مﺤسوب مﯽﮔﺮدد.
تبصره( :)3د صو

وجود دوﮔاﻧﮕﯽ بیﻦ اسناد و مﺪا ك ،اﯾﻦ مواﻓﻘتنامه بﺮ دﯾﮕﺮ اسناد و مﺪا ك اوﻟوﯾﺖ دا د و ﻫﺮﮔا دوﮔااﻧﮕﯽ مﺮباو باه

مشخﺼا ﻓنﯽ بامﺪ اوﻟوﯾﺖ به ﺗﺮﺗیﺐ با مشخﺼا ﻓنﯽ خﺼوصﯽ(ﭘیوسﺖ مما  )2و ضوابط وزا صمﺖ ،سازمان مﻠﯽ اساتاﻧﺪا د ،ساازمان
ﻧظام مهنﺪسﯽ ،مﺮکو ﺗﺤﻘیﻘا ا  ،مسﮑﻦ و مهﺮسازي و مشخﺼا ﻋمومﯽ خواﻫﺪ بود و اﮔﺮ مﺮبو به بهاي کا بامﺪ ﻧﺮ موضوع ماد ( )3بﺮ
دﯾﮕﺮ اسناد و مﺪا ك ﻗﺮا داد اوﻟوﯾﺖ دا د.

ماده ( )3مبلغ قرارداد
مﺒﻠااااا ﻗااااﺮا داد طﺒاااا ﺗواﻓاااا بااااا ﻓﺮوماااانﺪ و بااااﺪون د ﻧظااااﺮ ﮔااااﺮﻓتﻦ ماﻟیااااا بااااﺮ ا ز

اﻓااااوود بﺮابااااﺮ بااااا

 )...............................................................................................................(........................................ﯾال مﯽبامﺪ.
 -3-1مﺒﻠا ﻓوق اﻟذکﺮ بﺼو ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ بود بﺪﯾهﯽ اسﺖ صو ﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ بﺮ اساس صو ﺗﺠﻠسا ﺗﺤوﯾﻞ کات و بﺮ مﺒناي ﻗیماﺖ ﻫااي واﺣاﺪ
منﺪ ج د ﭘیوسﺖ مما ( )1مﺤاسﺒه و متك ﻋمﻞ ﻗﺮا خواﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -3-2چناﻧچه د ﺣیﻦ اﻧﺠام کا ﺗغییﺮاﺗﯽ د مشخﺼا ﻓنﯽ اﯾﺠاد و از طﺮ خﺮﯾﺪا به ﻓﺮومنﺪ ابتغ ﮔﺮدد ،ما به اﻟتﻔاو ﻫوﯾنهﻫا باا ﺗواﻓا
طﺮﻓیﻦ مﺤاسﺒه و ﻋنﺪ اﻟووم به ﺣساب ﻓﺮومنﺪ ﭘﺮداخﺖ خواﻫﺪ مﺪ.
 -3-3د صو وجود ﮔواﻫینامه معتﺒﺮ ﺛﺒﺖﻧام د ﻧظام ماﻟیاا باﺮ ا ز اﻓاوود باﺮاي ﻓﺮومانﺪ و ا اﺋاه آن باه خﺮﯾاﺪا  ،مﺒﻠاا ماﻟیاا باﺮ
ا ز اﻓوود ﭘﺲ از ا اﯾه ﻓاکتو سمﯽ و مستنﺪا مﺮبوطه جﺪاﮔاﻧه ﭘﺮداخﺖ خواﻫﺪ مﺪ.
 -3-4مﺒﻠا ﻗﺮا داد به ﺗشخیص خﺮﯾﺪا با ﻧﺮ واﺣﺪ ،ﺗا سﻘف  %25ﻗابﻞ اﻓواﯾش و به ﻫﺮ میوان ﻗابﻞ کاﻫش مﯽ بامﺪ.
 -3-5ﻗیمتهاي اﯾﻦ ﻗﺮا داد ﺛابﺖ بود و مامﻞ ﻫیچﮔوﻧه ﺗعﺪﯾﻞ ﯾا اﻓواﯾش ﻗیمﺖ ،مابه اﻟتﻔاو مﺼاﻟح ،ماباه اﻟتﻔااو ﻧاﺮ ا ز ،جﺒاﺮان اﻓاواﯾش
ﻗیمﺖ ﺣامﻞﻫاي اﻧﺮ ي ،جﺒﺮان اﻓواﯾش ﺗعﺮﻓهﻫاي ﮔمﺮکﯽ و ﻏیﺮ ﻧخواﻫﺪ بود و ﭘﺮداخﺖ کﻠیه ﺣﻘوق دوﻟتﯽ مﺮبو باه اﯾاﻦ ﻗاﺮا داد باه
ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽبامﺪ.
ماده ( )4پیش پرداخﺖ
معادل ( 15ﭘاﻧود ) د صﺪ از مﺒﻠا اوﻟیه ﻗﺮا داد با د خواسﺖ ﻓﺮومنﺪ و د ﻗﺒال ا اﺋه ﺗﻀمیﻦ معتﺒﺮ (ضماﻧتنامه باﻧﮑﯽ ﯾا ﻫینه مﻠﮑﯽ)
ﭘﺮداخﺖ خواﻫﺪ مﺪ.
ماده ( )5نحوه پرداخﺖ
-5-1

 .ﻧﺤو ﭘﺮداخﺖ ﻗﺮا داد به صو  )..........................................................(.........................................ﯾال به صو ﻧﻘﺪ (معادل..............د صﺪ
مﺒﻠا کﻞ) و  ).......................................................................(...........................................................ﯾال به صو ﺗهاﺗﺮ(معادل  ......................د صﺪ
مﺒﻠا کﻞ) با واﺣﺪ .........................ﭘﺮو ..................................با مشخﺼا معﺮﻓﯽ مﺪ د ﭘیوسﺖ مما ( )3مﯽبامﺪ.
3

 -5-2با ﻋناﯾﺖ به مﻔاد ماد ( )3ﻗﺮا داد ،کﻞ مﺒﻠا به مﺮح زﯾﺮ د وجه ﻓﺮومنﺪ ﻗابﻞ ﭘﺮداخﺖ بود و ﻓﺮومانﺪ ضامﻦ آﮔااﻫﯽ کاماﻞ ،ﺗماامﯽ
مﺮاﯾط زﯾﺮ و منﺪ ج د اﯾﻦ ﻗﺮا داد ا ﭘذﯾﺮﻓﺖ:
(10 -5-3د ) د صﺪ از کﻞ مﺒﻠا ﻗﺮا داد ،ﭘﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجناس موضوع ﻗﺮا داد د بﻠوك ﻫاي  Aبﺮابﺮ مشخﺼا ﻓنﯽ(مطاب ﭘیوسﺖ مما )2
و صو ﺗﺠﻠسه ﺗﺤوﯾﻞ کات ،ﻗابﻞ ﭘﺮداخﺖ مﯽ بامﺪ.
(10 -5-4د ) د صﺪ از کﻞ مﺒﻠا ﻗﺮا داد ،ﭘﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجناس موضوع ﻗﺮا داد د بﻠوك ﻫاي  Cبﺮابﺮ مشخﺼا ﻓنﯽ (مطاب ﭘیوساﺖ ماما
 )2و صو ﺗﺠﻠسه ﺗﺤوﯾﻞ کات ،ﻗابﻞ ﭘﺮداخﺖ مﯽ بامﺪ.
(10 -5-5د ) د صﺪ از کﻞ مﺒﻠا ﻗﺮا داد ،ﭘﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجناس موضوع ﻗﺮا داد د بﻠوك ﻫاي  Aبﺮابﺮ مشخﺼا ﻓنﯽ (مطاب ﭘیوساﺖ ماما
 )2و صو ﺗﺠﻠسه ﺗﺤوﯾﻞ کات ،ﻗابﻞ ﭘﺮداخﺖ مﯽ بامﺪ.
 -5-6ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ ﭘﺲ از ا سال و ﺗﺤوﯾﻞ کﻞ موضوع ﻗﺮا داد ،با ﮔیﺮي ،ﺣمﻞ ،ﻧﺼﺐ و ﮔت کﻠیه د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫااي  UPVCکﻠیاه
بﻠوك ﻫا ،صو ﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ ا د ﻓﺮمﺖ مو د ﻧظﺮ خﺮﯾﺪا و بﺮ اساس منﺪ جا ﭘیوسﺖ ماما ( )1ﺗنظایم و ﺗﺤوﯾاﻞ خﺮﯾاﺪا ﻧماﯾاﺪ.
مابﻘﯽ مطاﻟﺒا ﻓﺮومنﺪ ﭘﺲ از سیﺪﮔﯽ ﺗوسط خﺮﯾﺪا و کسﺮ ﻋﻠﯽ اﻟﺤساب ﻫاي ﭘﺮداختﯽ و جﺮاﯾم اﺣتماﻟﯽ د وجه ﻓﺮومنﺪ ﭘﺮداخﺖ
خواﻫﺪ مﺪ.
 -5-7ﭘیش ﻓﺮو ﯾا ﻓﺮو و ﯾا ﻫﺮ ﻧوع واﮔذا ي واﺣﺪﻫاي ﺗهاﺗﺮي اختﺼاص ﯾاﻓته به اﯾﻦ ﻗﺮا داد به ﻫﺮ ﻧﺤو ممﮑﻦ منو به صﺪو مﺠوز واﮔذا ي
از سوي خﺮﯾﺪا مﯽ بامﺪ و ﻓﺮومنﺪ ﭘیش از آن ﺣ ﭘیش ﻓﺮو  ،ﻓﺮو  ،ﺗهاﺗﺮ ،ﭘیش ﺛﺒﺖ ﻧام ،ز و ﯾا اﻧﺠام ﻫﺮﮔوﻧه ﻓﺮآﯾنﺪي که منﺠﺮ به
اخذ وجه ﯾا اﯾﺠاد ﺗعهﺪ د بﺮابﺮ امخاص ﺛاﻟث ﮔﺮدد ا ﺗﺤﺖ ﻫیچ مﺮاﯾطﯽ ﻧخواﻫﺪ دامﺖ .صﺪو مﺠوز ﻓﺮو واﺣﺪﻫاي ﺗهاﺗﺮي بﺮ اساس
صو ﺗﺤساب ﻫاي ﺗاﯾیﺪ مﺪ ﻓﺮومنﺪ بﺮ مﺒناي ﺗﺤوﯾﻞ اﻗتم و ﺗﺠهیوا مو د ﻧیاز(موضوع ﻗﺮا داد) و اﯾﻔاي کامﻞ ﺗعهﺪا ﻓﺮومنﺪ د ﺣمﻞ
و ﻧﺼﺐ کﻠیه اﻗتم موضوع ﻗﺮا داد اﻧﺠام خواﻫﺪ ﭘذﯾﺮﻓﺖ.
ماده( )6ﮐﺴورات قانونی
ﭘﺮداخﺖ کﻠیه ﺗعهﺪا و کسو ا ﻗاﻧوﻧﯽ اﻋم از ﻋوا ض ،ماﻟیا  ،بیمه و ﺣﻘوق ﻗاﻧوﻧﯽ منﺤﺼﺮاً به ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ باود و خﺮﯾاﺪا د اﯾاﻦ خﺼاوص
ﻫیچﮔوﻧه ﺗعهﺪ و مسﺌوﻟیتﯽ ﻧخواﻫﺪ دامﺖ.
ماده ( )7مدت قرارداد
مﺪ ﻗﺮا داد از ﺗا ﯾخ ابتغ ،بﺮاي ﺗﺤوﯾﻞ ﺗمامﯽ اﻗتم مو د معامﻠه د مﺤﻞ کا خاﻧه ﻓﺮومنﺪ  ،ﺣﺪاکثﺮ (2دو) ما ممسﯽ باود و ﻓﺮومانﺪ موظاف
اسﺖ کﻞ اﻗتم موضوع ﻗﺮا داد ا مطاب بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي د ﭘیوسﺖ مما ( )1و مشخﺼا ﻓنﯽ خﺼوصﯽ د ﭘیوسﺖ مما ( )2ﺗﺤوﯾاﻞ خﺮﯾاﺪا
ﻧماﯾﺪ.
تبصره( :)5مﺪ زمان اﯾﻦ ماد ﺗابع ﺗغییﺮا اﺣتماﻟﯽ ﺣﺠم کا بود و متناسﺐ با کاﻫش ﯾا اﻓواﯾش ﺣﺠم کا موضوع ﻗﺮا داد ،کاﻫش ﯾاا اﻓاواﯾش
خواﻫﺪ ﯾاﻓﺖ.
ماده ( )8تأخیرات غیر مجاز
 -8-1د صو ﺗیﮑه ﻓﺮومنﺪ ﻧتواﻧﺪ ﺗمام ﯾا بخشﯽ از اجناس موضوع ﻗﺮا داد ا د مﺪ زمان مﻘﺮ د ماد ( )7ﺗأمیﻦ ﻧماﯾﺪ ،خﺮﯾﺪا مﯽﺗواﻧاﺪ باه
ازاي ﻫﺮ وز ﺗأخیﺮ د اﻧﺠام ﺗعهﺪا  ،به میوان ( 1.5ﯾﮏ و ﻧیم) د صﺪ از صو ﺗﺤساب مﺮبوطه ا به ﺣساب بﺪﻫﮑا ي ﻓﺮومانﺪ منظاو و از
مﺤﻞ مطاﻟﺒا ﯾا از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ وي کسﺮ و بﺮدامﺖ ﻧماﯾﺪ.
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د صو ﺗیﮑه ﺗأخیﺮ د ﺗأمیﻦ ﺗمام ﯾا بخشﯽ از مو د معامﻠه ،مطاب بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي د ﭘیوسﺖ ماما ( ،)1بایش از ( 5ﭘان)) وز باه
-8-2
طول اﻧﺠامﺪ ،ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ کسﺮي ﻫاي مو د ﻧیاز خﺮﯾﺪا ا از مﺒﺪأ دﯾﮕﺮي ﺗأمیﻦ ﻧماﯾﺪ .د ﻏیﺮ اﯾنﺼو خﺮﯾﺪا أسا مﯽﺗواﻧﺪ ﻧسﺒﺖ
به خﺮﯾﺪ کسﺮي ﻫاي مو د ﻧیاز از کا خاﻧه مو د ﻧظﺮ خود اﻗﺪام و کﻠیه ﻫوﯾنه ﻫاي مﺮبوطه ا با اﺣتساب ( 15ﭘاﻧود ) د صﺪ باتسﺮي به ﺣساب
بﺪﻫﮑا ي ﻓﺮومنﺪ منظو ﻧماﯾﺪ.
ماده ( )9تضمیﻦ انجام تعهدات
ﻫمومان با امﻀاي ﻗﺮا داد و بﺮاي ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪا ﻧامﯽ از آن ،ﻓﺮومنﺪ مﯽ باﯾسﺖ ﺗﻀمیﻦ مو د ﻗﺒول خﺮﯾﺪا به میوان ( 12دوازد )
د صﺪ مﺒﻠا اوﻟیه ﻗﺮا داد ،د ﻓﺮمﺖ مو د ﺗاﯾیﺪ وي ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ.
ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪا ﭘﺲ از اﺗمام ﺗعهﺪا و ا سال آخﺮﯾﻦ ﭘا اجناس از سوي ﻓﺮومنﺪ  ،ﺗنظیم صو ﺗﺠﻠسه ﺗﺤوﯾﻞ کات ،ا اﺋه ﮔواﻫﯽ ﻫااي
استاﻧﺪا د مﺮبوطه به ﻫمﺮا صو ﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ ،و ا اﺋه ﺗاﺋیﺪ کتﺒﯽ دستﮕا ﻧظا بﺮاي ﺗمام مﻘادﯾﺮ ﺗﺤوﯾﻞ مﺪ و ﭘاﺲ از ﭘاﯾاان دو ﺗﻀامیﻦ
مشﺮوح د ماد ( )10با ا اﺋه د خواسﺖ کتﺒﯽ از سوي ﻓﺮومنﺪ و منو به اﺣﺮاز ﺗﺮاز ماﻟﯽ مثﺒﺖ به وي مستﺮد خواﻫﺪ مﺪ.
ماده ( )10دوره تضمیﻦ ،ضمانﺖ(ﮔارانتی) و خدمات پس از فروش
-10-1

دو ﺗﻀمیﻦ مشتمﻞ بﺮ ﺣسﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪا  ،ستمﺖ و ﻋمﻠﮑﺮد صﺤیح و مناسﺐ کﻠیه مﺼاﻟح خﺮﯾﺪا ي مﺪ موضوع ﻗﺮا داد بﺮاي مﺪ

(12دوازده) ماه شمﺴی از طﺮ ﻓﺮومنﺪ ﺗﻀمیﻦ مﯽ ﮔﺮدد.
 -10-2ضماﻧﺖ (ﮔا اﻧتﯽ) ﺗعوﯾض بﺮاي ﺗغییﺮ ﻧگ چها چوب ﻫا به مﺪ (5ﭘن)) سال ،ﺗعوﯾض بﯽ ﻗیﺪ و مﺮ ﯾاﺮاق آت  GSAباه ماﺪ 5
(ﭘن)) سال و صﺤﺖ ﻋمﻠﮑﺮد میشه ﻫاي دو جﺪا به ﻟﺤاظ ﻋﺪم بخا ﮔﺮﻓتﮕﯽ به مﺪ د ( )10سال ،ﻧاگ ﭘﺮوﻓیاﻞ ﻫااي  UPVCباه ماﺪ 5
(ﭘن)) سال ،ا اﺋه خﺪما ﭘﺲ از ﻓﺮو به مﺪ (5ﭘن)) سال و خﺪما اﯾﮕان به مﺪ ( 6مش) ما جهاﺖ ﮔات د ب و ﭘنﺠاﺮ ﻫاا از ﺗاا ﯾخ
صو ﺗﺠﻠسه ﺗﺤوﯾﻞ کات ﺗوسط ﻓﺮومنﺪ ضماﻧﺖ و به صو ا اﺋه کا ﮔا اﻧتﯽ معتﺒﺮ ا اﺋه مﯽ ﮔﺮدد.
 -10-3ﻫﺮﮔا د دو ﺗﻀمیﻦ ،ﺣسﺐ ﺗشخیص ﻧماﯾنﺪ خﺮﯾﺪا  ،معاﯾﺐ ﯾا ﻧﻘاﯾﺼﯽ د کا ﻫا مشاﻫﺪ مود ،که ﻧامﯽ از ﻋﺪم ﻋاﯾﺖ مشخﺼا به
مﺮح مذکو د ﻗﺮا داد و منﻀما آن ﯾا ﻗﺼو و اﻫمال ﻓﺮومنﺪ بامﺪ ،ﻓﺮومنﺪ مﮑﻠف اسﺖ آن معاﯾﺐ ا طﯽ مﺪﺗﯽ که خﺮﯾﺪا ﺗعیایﻦ مﯽکناﺪ
به ﻫوﯾنه خود ﻓع ﻧماﯾﺪ .د صو استنﮑا ﻓﺮومنﺪ  ،خﺮﯾﺪا مﯽﺗواﻧﺪ اسا ً ﻧسﺒﺖ به اصتح و ﻓع معاﯾﺐ و ﻧﻘااﯾص اﻗاﺪام و ﻫوﯾناه آن ا باه
اضاﻓه  %15از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ ﯾا ﻫﺮ ﻧوع مطاﻟﺒا ﻓﺮومنﺪ ﻧود خود بﺮدامﺖ و ﯾا به ﻫﺮ طﺮﯾ مﻘتﻀﯽ دﯾﮕﺮ مطاﻟﺒه و وصول ﻧماﯾﺪ و ﻓﺮومنﺪ ﺣ
ﻫیچﮔوﻧه اﻋتﺮاض ﯾا ادﻋاﯾﯽ ﻧخواﻫﺪ دامﺖ.
ماده ( )11ﺳپرده حﺴﻦ انجام ﮐار
( 10 -11-1د ) د صﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮداخﺖ به ﻓﺮومنﺪ به ﻋنوان ﺗﻀمیﻦ ﺣسﻦ اﻧﺠام کا د ﻧود خﺮﯾاﺪا ﻧﮕهاﺪا ي ماﯽ ماود .آزاد ساازي ﻧیماﯽ از
ﺗﻀمیﻦ مذکو ﭘﺲ از اﺗمام ﺗعهﺪا ﻓﺮومنﺪ د ﺗأمیﻦ و ﺗﺤوﯾﻞ کﻠیه مﺼاﻟح و مﻠووما مو د ﻧیاز ﭘﺮو و ﺗﺼوﯾﺐ صو وضعیﺖ ﻗطعاﯽ و
باﻗیماﻧﺪ آن ﭘﺲ از سپﺮي مﺪن دو ﺗﻀمیﻦ آزاد خواﻫﺪ مﺪ.
 -11-2د صو ﺗﯽکه د طول مﺪ اجﺮاي ﭘﺮو و ﯾا ﭘﺲ از ﺗأمیﻦ و ﺗﺤوﯾﻞ ﻫﺮ بخش از مﺼاﻟح و مﻠووماا  ،ﻧواﻗﺼاﯽ د کاا مشااﻫﺪ ﮔاﺮدد و
ﻓﺮومنﺪ د مﺪ ﺗعییﻦمﺪ از سوي خﺮﯾﺪا  ،ﻧسﺒﺖ به ﻓع ﻧواﻗص اﻗﺪام ﻧنماﯾﺪ ،خﺮﯾﺪا أسا ﻧسﺒﺖ به ﻓع ﻧﻘص اﻗاﺪام و ﻫوﯾناهﻫاي آن ا
بهاضاﻓه (15ﭘاﻧود ) د صﺪ ،از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ و مطاﻟﺒا ﻓﺮومنﺪ  ،به ﻧﻔع خود کا سازي مﯽﻧماﯾﺪ و ﻓﺮومنﺪ ﺣ ﻫﺮﮔوﻧه اﻋتﺮاضﯽ ا د اﯾاﻦ
مو د از خود سﻠﺐ و ساﻗط ﻧمود.
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ماده ( )12دﺳتگاه نظارت
به منظو ﻧظا بﺮ ﺣسﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪا ﻓﺮومنﺪ و ﺗﺤوﯾﻞ به موﻗع و ساﻟم اجناس و ﺗﺠهیوا موضوع ﻗاﺮا داد ،معاوﻧاﺖ ﻓناﯽ و اجﺮاﯾاﯽ ماﺮکﺖ
سﺮماﯾه ﮔذا ي مسﮑﻦ ﺗهﺮان ،به ﻋنوان دستﮕا ﻧظا ﺗعییﻦ مﯽﮔﺮدد .ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ د ﻫﺮ مﺮﺣﻠه از اﻧﺠاام ﺗعهاﺪا ﻗاﺮا دادي ،موضاوع
اﻧﺠام ﺗعهﺪ ا به ﺗاﺋیﺪ دستﮕا ﻧظا بﺮساﻧﺪ .بﺪﯾهﯽ اسﺖ ﭘﺲ از ﺗاﺋیﺪ دستﮕا ﻧظا  ،مﺒاﻟا مﻘﺮ د ﻗﺮا داد به ﻓﺮومانﺪ ﻗاباﻞ ﭘﺮداخاﺖ خواﻫاﺪ
بود .اﯾﻦ امﺮ کامتً مو د ﻗﺒول طﺮﻓیﻦ اسﺖ و ﻓﺮومنﺪ ﺣ ﻫﺮﮔوﻧه اﯾﺮاد و اﻋتﺮاض ا از خود سﻠﺐ و ساﻗط ﻧمود.
ماده ( )13تعهدات فروشنده
 -13-1ﻓﺮومنﺪ ﭘیش از امﻀاي ﻗﺮا داد اﻗﺮا مﯽ ﻧماﯾﺪ که از کﻠیه مﻘﺮ ا و ضوابط وزا صمﺖ ،سازمان استاﻧﺪا د ،مﺮکو ﺗﺤﻘیﻘا ا  ،مسﮑﻦ
و مهﺮسازي ،ﻧظام مهنﺪسﯽ استان ﺗهﺮان و ساﯾﺮ مﺒادي ذﯾﺮبط و مﺮکﺖ وﯾﻦ ﺗﮏ()WinTechد ا ﺗﺒا با موضاوع ﻗاﺮا داد آﮔااﻫﯽ کاماﻞ
کسﺐ ﻧمود و خود ا مﻠوم به ﻋاﯾﺖ آﻧها مﯽ داﻧﺪ ،ﻟذا جﺒﺮان کﻠیه زﯾان وا د باه خﺮﯾاﺪا ﻧاماﯽ از ﻋاﺪم آﮔااﻫﯽ از مﻔااد ﻓاوق باﺮ ﻋهاﺪ
ﻓﺮومنﺪ مﯽ بامﺪ.
 -13-2ﻓﺮومنﺪ متعهﺪ و مﻠتوم ﮔﺮدﯾﺪ موضوع ﻗﺮا داد ا طﺒ مﺮاﯾط و اوصا و مشخﺼا منﺪ ج د اﯾﻦ ﻗﺮا دادو ضماﺋم آن ،به طو صﺤیح و
ساﻟم و بﺪون ﻋیﺐ و ﻧﻘص و بﯽ ﻫیچ ﻋذ و بهاﻧه اي د ﺗا ﯾخ ﻫاي مﻘﺮ ﻗﺮا دادي د ﻗﺒال صو ﺗﺠﻠسه ﺗﺤوﯾﻠﯽ به خﺮﯾﺪا ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ ،به
ﻧﺤوي که مو د معامﻠه د اختیا و ﺗﺼﺮ خﺮﯾﺪا ﻗﺮا ﮔﺮﻓته و ﻫﺮ ﮔوﻧه ﺗﺼﺮ ماﻟﮑاﻧه بﺮاي خﺮﯾﺪا ﻓﺮاﻫم و ممﮑﻦ بامﺪ.
 -13-3ﻓﺮومنﺪ ﭘیش از امﻀاي ﻗﺮا داد اﻗﺮا مﯽ ﻧماﯾﺪ که امتیاز ﻓﺮو با ﻧشان ﺗﺠا ي مﺼاﻟح ﺗﺤوﯾﻠﯽ ا به طﺮق مﻘتﻀﯽ ﻧظیﺮ دامتﻦ ﻋامﻠیاﺖ
ﻓﺮو  ،خﺮﯾﺪ امتیاز و ﻧظاﯾﺮ آن از کا خاﻧ ه ﻫاي مﺒﺪأ اخذ ﻧمود و کﻠیه ﺣﻘوق مادي و معنوي کا خاﻧه ﻫاي مﺒﺪأ ا ﻋاﯾﺖ ﻧمود اساﺖ
و ﺗا ﭘاﯾان مﺪ اﯾﻦ ﻗﺮا داد ﻧسﺒﺖ به ﺗمﺪﯾﺪ آﻧها اﻗﺪام خواﻫﺪ ﻧمود .ﻟذا مسﺌوﻟیﺖ اظها ا خت واﻗع بﺮ ﻋهاﺪ ﻓﺮومانﺪ باود و ماﯽ
باﯾسﺖ کﻠیه زﯾان وا د به خﺮﯾﺪا ﻧامﯽ از ﻋﺪم ﻋاﯾﺖ مﻔاد ﻓوق ا ﻧیو جﺒﺮان ﻧماﯾﺪ.
 -13-4ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ کﻠیه مﺼاﻟح و مﻠووما مو د ﻧیاز موضوع ﻗﺮا داد ا بﺮ اساس بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي مﺼوب ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ.
 -13-5اﻧﺪاز ﮔیﺮي ابعاد ﭘنﺠﺮ ﻫا د مﺤﻞ ﭘﺮو بﺮ ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽ بامﺪ.
 -13-6اﻧﺠام مﺤاسﺒا طﺮاﺣﯽ تزم جهﺖ اجﺮاي د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫاي  UPVCبﺮ اساس آخﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾش دستو اﻟعمﻞ ﻫا و مشخﺼا ﻓنﯽ مﺮکﺖ
وﯾﻦ ﺗﮏ( )WinTechبا ﻫماﻫنﮕﯽ با مهنﺪس طﺮاح و ﻧاظﺮ ﭘﺮو  ،مﺮکﺖ د جﻠسا دﻓاع و ﭘیﮕیﺮي ﺗا مﺮﺣﻠه ﺗﺼوﯾﺐ جوﺋیاا و د ج
د ﻧﻘشه ﻫاي اجﺮاﺋﯽ و ﻫمچنیﻦ ﺗهیه ﻧﻘشه ﻫاي ماپ بﺮ ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽ بامﺪ .باباﺖ ا اﺋاه خاﺪما ﻓاوق ﻫوﯾناه جﺪاﮔاﻧاه اي باه
ﻓﺮومنﺪ ﭘﺮداخﺖ ﻧخواﻫﺪ مﺪ.
 -13-7ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ مﺮﺣﻠه اﻗﺪام به ساخﺖ د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫاي  UPVCبﻠاوك ﻫاا ،طﺒﻘاا و واﺣاﺪﻫاي ﭘاﺮو ﻧﻘشاه ﻫاا و
ساﻧﺪ و سپﺲ اﻗﺪام به ساخﺖ و ﺗﺤوﯾﻞ آﻧها ﻧماﯾﺪ.
مشخﺼا ﻓنﯽ مﺮبوطه ا به ﺗاﯾیﺪ دستﮕا ﻧظا
 -13-8ﺣﻔظ و ﺣﺮاسﺖ از وساﯾﻞ و ﺗﺠهیوا ﻓﺮومنﺪ د مﺤﻞ ﭘﺮو بﺮ ﻋهﺪ وي بود و خﺮﯾﺪا از اﯾﻦ بابﺖ ﻫیچﮕوﻧه مسﺌوﻟیتﯽ ﻧﺪا د.
 -13-9با ﺗوجه به ا ﺗﺒا ﻗﺮاداد خﺮﯾﺪ و ﭘیمان ﺣمﻞ و اجﺮا مﺼاﻟح ،مسﺌوﻟیﺖ ﺣﻔظ و ﻧﮕهﺪا ي از کﻠیه اﻗتم ا ساﻟﯽ ﺗا زمان اﺗمام ﻋمﻠیا اجﺮا و
ﺗﺤوﯾﻞ کا  ،بﺮ ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽ بامﺪ.
 -13-10ﻓﺮومنﺪ موظف مو د معامﻠه ا صﺤیح و ساﻟم ،بﺪون کم و کاسﺖ ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ .ﻫمچنیﻦ موظف اسﺖ ﺗهمیﺪا تزم به منظاو ﭘﺮﻫیاو
از ﻫﺮﮔوﻧه خسا ا ﻧامﯽ از با ﮔیﺮي ،ﺣمﻞ ،با اﻧﺪازي و ﺣمﻞ د طﺒﻘا د ﻧظﺮ بﮕیﺮد.
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 -13-11ﻓﺮومنﺪ ﭘیش از امﻀاي ﻗﺮا داد اﻗﺮا مﯽﻧماﯾﺪ که ﻧشان ﺗﺠا ي مﺼاﻟح مو د استﻔاد دا اي استاﻧﺪا د و ساﯾﺮ مﺪا ك ﻓنﯽ د ا ﺗﺒاا باا
موضوع ﻗﺮا داد مﯽبامﺪ و خود ا مﻠوم به ﺗمﺪﯾﺪ آﻧها د طول مﺪ ﻗﺮا داد مﯽداﻧﺪ ،ﻟذا جﺒﺮان کﻠیه زﯾان وا د به خﺮﯾﺪا ﻧامﯽ از ﻋﺪم
صﺤﺖ ﯾا ﺗمﺪﯾﺪ مﻔاد ﻓوق بﺮ ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽبامﺪ.
 -13-12ﻓﺮومانﺪ موظاف اساﺖ کﻠیاه مﺼااﻟح و مﻠووماا ماو د ﻧیااز ا طﺒا مشخﺼاا ﻓناﯽ و جوﺋیاا اجﺮاﯾاﯽ و ﻋماومﯽ ماﺮکﺖ وﯾاﻦ
ﺗﮏ( )WinTechﺗهیه و ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ.
 -13-13ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ مﺼاﻟح و مﻠووما مازاد بﺮ ﻧیاز ﭘﺮو ا ﭘﺲ از اﺗمام ﻋمﻠیا ﻧﺼﺐ به ﻫوﯾنه خود از کا ﮔا خا ج ﻧماﯾﺪ.
 -13-14ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ ﺗمام مﺼاﻟح مو د ﻧیاز ﺗوﻟیﺪ ا از مﺒادي مو د ﺗأﺋیﺪ وزا صمﺖ ،سازمان استاﻧﺪا د و مو د ﺗأﺋیاﺪ خﺮﯾاﺪا ﺗهیاه
ﻧماﯾﺪ.
 -13-15ضﺮو ي اسﺖ کﻠیه اﻗتم و ﺗﺠهیوا ﻗﺒﻞ از با ﮔیﺮي از مﺤﻞ کا خاﻧه ﻓﺮومنﺪ به مﺤﻞ ﭘﺮو به وﯾﺖ و ﺗاﯾیﺪ خﺮﯾاﺪا ﯾاا ﻧماﯾناﺪ وي
سیﺪ و مﺮاﺗﺐ صو ﺗمﺠﻠﺲ ﮔﺮدد.
 -13-16ﻓﺮومنﺪ متعهﺪ مﯽﮔﺮدد ﺗا ﯾﮏ ﻧسخه از کﻠیه مﺪا ك ﻓنﯽ و ﻧتاﯾ) آزماﯾشﻫااي اﻧﺠاام ماﺪ اﻋام از آزمااﯾشﻫااي کنتاﺮل کیﻔیاﺖ و
آزماﯾشﻫاي ﺗعییﻦ خواص مﮑاﻧیﮑﯽ و میمیاﯾﯽ مﺮﺗﺒط با موضوع ﻗﺮا داد ا از کا خاﻧهﻫاي مﺒﺪأ اخذ و د اختیا خﺮﯾﺪا ﻗﺮا دﻫﺪ.
 -13-17خﺮﯾﺪا مﯽﺗواﻧﺪ د ﻫﺮ مﺮﺣﻠه از مﺪ ﻗﺮا داد ﯾا ﭘﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجناس و ﺗﺠهیوا خﺮﯾﺪا ي به ﺗشخیص خود ﻧسﺒﺖ به اﻧﺠام آزماﯾش-
ﻫاي کنتﺮل کیﻔﯽ اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ .د صو ﻋﺪم اﻧطﺒاق ﻧتاﯾ) با ﭘیشﻓﺮضﻫاي ﺗوﻟیﺪ و مﺪا ك و مشخﺼا ﻓنﯽ خﺼوصﯽ و ﻋﺪم ﺗواﻧااﯾﯽ
ﻓﺮومنﺪ د اﺛﺒا کیﻔیﺖ م ﺼاﻟح ﺗﺤوﯾﻠﯽ ،مسﺌوﻟیﺖ با ﮔیﺮي ،ﺣمﻞ و ﻋود مﺤموﻟه مو د ﻧظﺮ ،جاﯾﮕوﯾنﯽ مﺤموﻟاه جﺪﯾاﺪ و جﺒاﺮان
کﻠیه خسا ا وا د به خﺮﯾﺪا اﻋم از اﯾﺠاد ﺗأخیﺮ د اجﺮاي ﭘﺮو و ماﻧناﺪ آن باﺮ ﻋهاﺪ ﻓﺮومانﺪ خواﻫاﺪ باود ،د اﯾنﺼاو ﻫوﯾناه
آزماﯾشﻫاي کنتﺮل کیﻔﯽ اﻧﺠام مﺪ و آزماﯾشﻫاي مﺠﺪد ﻧیو بﺮ ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ خواﻫﺪ بود.
 -13-18ﻓﺮومااانﺪ متعهاااﺪ و مﻠتاااوم ﮔﺮدﯾاااﺪ موضاااوع ﻗاااﺮا داد ا طﺒااا ماااﺮاﯾط و اوصاااا و مشخﺼاااا مناااﺪ ج د ﭘیوساااﺖ
مما ( )2اﯾﻦ ﻗﺮا داد و ضماﺋم آن ا ،به طو صﺤیح و سااﻟم و باﺪون ﻋیاﺐ و ﻧﻘاص و باﯽﻫیچ ﻋاذ و بهاﻧاهاي د ﺗا ﯾخﻫااي مﻘاﺮ
ﻗﺮا دادي د ﻗﺒال صو جﻠسه ﺗﺤوﯾﻞ کات به خﺮﯾﺪا ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ ،به ﻧﺤويکه مو د معامﻠه د اختیا و ﺗﺼاﺮ خﺮﯾاﺪا ﻗﺮا ﮔﺮﻓتاه و
ﻫﺮﮔوﻧه ﺗﺼﺮﻓا ماﻟﮑاﻧه بﺮاي خﺮﯾﺪا ﻓﺮاﻫم و ممﮑﻦ بامﺪ و استاﻧﺪا دﻫاي مﺮبوطه ا د ماﺪ ﻗاﺮا داد و ﺗﺤاﺖ ﻧظاا خﺮﯾاﺪا ا اﺋاه
ﻧماﯾﺪ.
 -13-19ﻓﺮومنﺪ با امﻀاء اﯾﻦ ﻗﺮا داد ﺗﺼﺮﯾح و ﺗأکیﺪ ﻧمود که موضوع ﻗﺮا داد ازﻟﺤاظ مشخﺼا ﻓنﯽ طﺒ ﭘیوسﺖ ماما ( )2اﯾاﻦ ﻗاﺮا داد و
ساﯾﺮ جها منﺪ ج د آن ﻓاﻗﺪ ﻫﺮﮔوﻧه امﮑال و ماﻧع ﻗاﻧوﻧﯽ و ادا ي و صنﻔﯽ و ﻏیﺮ مﯽبامﺪ ،ﻟاذا د صاو باﺮوز ﻫﺮﮔوﻧاه اماﮑال و
ماﻧع ،مﮑﻠف و متعهﺪ به جوابﮕوﯾﯽ و ﻓع امﮑال و ماﻧع ،به ﻧﺤوي که امﮑان بهﺮ بﺮدا ي بﺮاي خﺮﯾﺪا ﻓﺮاﻫم ﮔﺮدد ،مﯽبامﺪ.
 -13-20ﻓﺮومنﺪ متعهﺪ و مﻠتوم مﯽﮔﺮدد د صو مستﺤ ﻟﻠغیﺮ د آمﺪن کﻞ ﯾا بعض از مﺒیع ،ﺛمﻦ معامﻠه و خسا ا و ﻏﺮاما متعﻠﻘه ا باه
خﺮﯾﺪا مستﺮد و ﭘﺮداخﺖ ﻧماﯾﺪ.
 -13-21د صو د خواسﺖ کتﺒﯽ خﺮﯾﺪا ﺣﻀو مﺪﯾﺮﻋامﻞ مﺮکﺖ ﻓﺮومنﺪ ﯾا ﻧماﯾنﺪ ﺗاماتختیا وي د جﻠسا ﻓیمابیﻦ اﻟواماﯽ اساﺖ و د
صو

ﻋﺪم ﺣﻀو  ،به ازاي ﻫﺮ جﻠسه ،مﺒﻠغﯽ معادل ﻧیم وز ﺗأخیﺮ ﻏیﺮمﺠاز از ﻓﺮومنﺪ کسﺮ خواﻫﺪ مﺪ.

 -13-22ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ ﻫﺮﮔا خﺮﯾﺪا  ،ﻗﺼﺪ بازدﯾﺪ از مﺮاﺣﻞ ساخﺖ ،د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫاي موضوع ﻗاﺮا داد ا داماته باماﺪ ،ﻫمﮑاا ي تزم
بعمﻞ آو د.
 -13-23ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ ( 5ﭘن)) وز ﭘﺲ از مﺒادﻟه ﻗﺮا داد ،بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي ﺗوﻟیﺪ و ﺗﺤوﯾﻞ خود ا با د ﻧظاﺮ ﮔاﺮﻓتﻦ ﺗاأﺛیﺮ کﻠیاه ﻋواماﻞ
(مامﻞ ﻧیﺮوي اﻧساﻧﯽ ،مﺼاﻟح و ﺗﺠهیوا  ،مامیﻦ آت و ابوا ) مطاب با بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي ﭘﺮو (ﭘیوسﺖ مما  )1و طﺒ ﻧظﺮ و ﻓﺮماﺖ
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مو د ﻗﺒول خﺮﯾﺪا د ﻗاﻟﺐ بﺮﻧامه  MSPﺗنظیم و جهﺖ بﺮ سﯽ کتﺒاً به خﺮﯾﺪا ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ .خﺮﯾﺪا ﭘﺲ از بﺮ سﯽ و اﻋمال ﻧظﺮ ،بﺮﻧامه
زماﻧﺒنﺪي ا جهﺖ ﭘیﮕیﺮي به ﻓﺮومنﺪ ابتغ مﯽﻧماﯾﺪ.
تبصره( :)6د صو

استنﮑا ﻓﺮومنﺪ از اجﺮاي اﯾﻦ بنﺪ ،خﺮﯾﺪا مﯽ ﺗواﻧﺪ أسا ً ﻧسﺒﺖ به ﺗهیه بﺮﻧامه زمان بنﺪي اجﺮاي ﻋمﻠیا اﻗﺪام ﻧمود

و آن ا جهﺖ اجﺮا به ﻓﺮومنﺪ ابتغ ﻧماﯾﺪ و مﺒﻠا ( 100،000،000صﺪ میﻠیون) ﯾال به ﻋنوان جﺮﯾمه ﻗطعﯽ به ﺣساب بﺪﻫﮑا ي ﻓﺮومنﺪ
منظو ﻧماﯾﺪ .د اﯾﻦ صو بﺮﻧامه زمان بنﺪي ابتﻏﯽ از سوي خﺮﯾﺪا  ،مﺒناي اجﺮاي ﻋمﻠیا موضوع ﻗﺮا داد بود و ﻓﺮومانﺪ ﺣا ﻫﺮﮔوﻧاه
اﻋتﺮاض د اﯾﻦ خﺼوص ا از خود سﻠﺐ وساﻗط مﯽ ﻧماﯾﺪ.
 -13-24ﻓﺮومنﺪ موظف اسﺖ د ﭘاﯾان ﻗﺮا داد ،صو ﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ ا بﺮ اساس مﻘادﯾﺮ اجﺮا مﺪ د مﺤﻞ و صو ﺗﺠﻠسا ﺗأﺋیﺪ مﺪ ﺗﺤوﯾﻞ کاات
ﺗهیه و ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ ،ﭘﺮ کﻠیه مﺼاﻟح مﺼﺮﻓﯽ بعهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽبامﺪ.
 -13-25ﻓﺮومنﺪ به ﻫیچ وجه ﺣ اﻧتﻘال جوﺋﯽ و ﯾا کﻠﯽ موضوع ﻗﺮا داد به ﻏیﺮ ا ،بﺪون مواﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠﯽ و کتﺒﯽ خﺮﯾﺪا ﻧﺪا د.
 -13-26د ﭘنﺠﺮ ﻫاﯾﯽ که امﮑان ساخﺖ و ا سال ﯾﮏ ﺗﮑه ﭘنﺠﺮ (به دﻟیﻞ طول زﯾاد و ﯾا ﭘنﺠﺮ ﻫاي ال) وجود ﻧاﺪا د ،ﻓﺮومانﺪ ماﯽ باﯾساﺖ
ﭘیش بینﯽ ﭘﺮوﻓیﻞ اضاﻓﯽ جهﺖ کوﭘﻞ ﻧمودن ا بنماﯾﺪ.
تبصره( :)7ﻫوﯾنه ا اﺋه ﺗمامﯽ خﺪما منﺪ ج د بنﺪﻫاي ﻓوق د ﭘیشنهاد ﻗیمﺖ ﻟﺤاظ ﮔﺮدﯾﺪ و اضاﻓه ﭘﺮداختﯽ د اﯾﻦ خﺼوص اﻧﺠام ﻧخواﻫاﺪ
مﺪ.
ماده ( )14تعهدات خریدار
 -14-1ﭘﺮداخﺖ صو ﺣساب ﻓﺮومنﺪ مطاب با ماد (.)5
 -14-2د صو ﻋﺪم آمادﮔﯽ ﭘﺮو جهﺖ اﻧﺠام مﻔاد ﻗﺮا داد ،خﺮﯾﺪا کتﺒا مﺮاﺗﺐ ا به ﻓﺮومنﺪ اﻋتم مﯽ ﻧماﯾﺪ و زماان مناساﺐ باه ماﺪ
ﻗﺮا داد اضاﻓه مﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ زمان ﻧﺒاﯾﺪ از ( 3سه) ما ممسﯽ ﺗﺠاوز کنﺪ.
 -14-3ﺗهیه و ﺗﺪا ك مﺤﺪود مسﻘف و اﻋتم کتﺒﯽ به ﻫمﺮا آد س آن ظﺮ مﺪ ﺣﺪاکثﺮ بیسﺖ وز ﭘﺲ از اﻧعﻘاد اﯾﻦ ﻗﺮا داد به ﻋهﺪ
خﺮﯾﺪا مﯽ بامﺪ .بﺪﯾهﯽ اسﺖ اجناس موجود د مﺤﺪود مسﻘف به صو اماﻧﺖ د اختیا ﻓﺮومنﺪ ﺗا زمان ﻧﺼﺐ ﻗﺮا خواﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ماده ( )15حنل اختالف
 -15-1د صو بﺮوز ﻫﺮﮔوﻧه اختت د ﺗﻔسیﺮ ﯾا اجﺮاي مﻔاد اﯾﻦ ﻗﺮا داد به جو ماد ( ،)16طﺮﻓیﻦ د مﺮﺣﻠه اول ﺗت خواﻫناﺪ کاﺮد ﺗاا باﺮ
اساس مﻔاد ﻗﺮا داد و مذاکﺮ و ﺗعامﻞ با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اختت ا ﺣﻞ ﻧماﯾنﺪ .د صو ﻋﺪم ﺣﺼول ﺗواﻓ ظﺮ دو ﻫﻔته ،با ا جاع اماﺮ باه داو
مﺮضﯽاﻟطﺮﻓیﻦ ،ﺣﻞ اختت به ﻋمﻞ خواﻫﺪ آمﺪ .أي داو مﺮضﯽاﻟطﺮﻓیﻦ بﺮاي طﺮﻓیﻦ ﻗطعاﯽ و تزماتجاﺮا مﯽباماﺪ .ضامنا ﺗاا ﺗعیایﻦ
ﺗﮑﻠیف موضوع اختت  ،ﻓﺮومنﺪ موظف به اجﺮاي ﺗعهﺪا خود مﯽ بامﺪ.
 -15-2مﺪ داو ي دو ( )2ما ﺗمام ممسﯽ از ﺗا ﯾخ ا جاع امﺮ به داو مﺮضﯽاﻟطﺮﻓیﻦ مﯽبامﺪ.
 -15-3ابتغ أي داو از طﺮﯾ ﭘسﺖ ﭘیشتاز سﻔا مﯽ دو ﻗﺒﻀه با د ج موضوع بﺮ وي ﭘاکاﺖ ﻧاماه ،باه ﻧشااﻧﯽ طاﺮﻓیﻦ ،ماذکو د مااد ()17
صو خواﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -15-4مﺮ داو ي ﺣاضﺮ ،مواﻓﻘﺖﻧامهاي مستﻘﻞ بﺮاي ﻗﺒول داو ي ﺗﻠﻘﯽ و د صو ﻓساخ ،ابطاال و ﯾاا باهطو کﻠﯽ اﻧﺤاتل ﻗاﺮا داد ﺣاضاﺮ،
کماکان معتﺒﺮ و تزماتجﺮا خواﻫﺪ بود.
 -15-5ا جاع موا د اختت به داو مﺮضﯽاﻟطﺮﻓیﻦ موجﺐ ﺗوﻗف اﻧﺠام ﺗعهﺪا ﻗﺮا دادي طﺮﻓیﻦ ﻧﺒود و طﺮﻓیﻦ متعهﺪﻧاﺪ کماکاان ﻧساﺒﺖ باه
اﻧﺠام ﺗعهﺪا مذکو و اجﺮاء و ادامه آن اﻗﺪام ﻧماﯾنﺪ.
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ماده ( )16شرایط فﺴخ قرارداد
د موا د ذﯾﻞ خﺮﯾﺪا مﯽﺗواﻧﺪ بﺪون ﻧیاز به اﻧﺠام ﺗشﺮﯾﻔا ﻗاﻧوﻧﯽ و ﻗﻀاﯾﯽ و صﺮﻓاً با ا سال ( 1ﯾﮏ) اخطا کتﺒﯽ باا ﭘساﺖ سﻔا ماﯽ باه آد س
منﺪ ج د ماد ( ،)17ﻗﺮا داد ا بﺼو ﯾﮑطﺮﻓه ﻓسخ ﻧماﯾﺪ:
 -16-1د صو ﺗﯽکه به ﻧﺤوي بﺮاي خﺮﯾﺪا ﺛابﺖ ﮔﺮدد که ﻓﺮومنﺪ ﻗاد به اﻧﺠام ﺗمامﯽ ﯾا بخشﯽ از ﺗعهﺪا مطاب باا بﺮﻧاماه زمانبناﺪي و مﻔااد
ﻗﺮا داد ﻧمﯽبامﺪ.
 -16-2ﺗأخیﺮ بیش از (15ﭘاﻧود ) وز د ﺗوﻟیﺪ و ﺗﺤوﯾﻞ مو د معامﻠه و مﻠووما مو د ﻧیاز د ﻫﺮ بﻠوك از ﭘﺮو مطاب با بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي.
 -16-3ﻋﺪم اﻧﺠام دستو کا ﻫا و دستو ا دستﮕا ﻧظا بهمنظو ﻓع ﻧﻘاﯾص کا ﻫاي اﻧﺠاممﺪ معیوب د زمان مﻘﺮ .
 -16-4اﻧتﻘال ﻗﺮا داد به مخص ﯾا امخاص ﺛاﻟث (اﻋم از ﺣﻘیﻘﯽ ﯾا ﺣﻘوﻗﯽ) بﺪون اخذ مﺠوز ﻗﺒﻠﯽ و کتﺒﯽ از خﺮﯾﺪا .
 -16-5اﻧﺤتل ،و مﮑستﮕﯽ و ﯾا ﻟغو امتیاز ﻓﺮومنﺪ .
 -16-6د صو ﺗیﮑه ﻓﺮومنﺪ ﻧتواﻧﺪ به ﺗعهﺪا ﻗﺮا دادي ،با کیﻔیﺖ و کمیﺖ موضوع ﻗﺮا داد ﻋمﻞ ﻧماﯾﺪ.
 -16-7ﻋﺪم ﺗواﻧاﺋﯽ ﻓﺮومنﺪ د اﺛﺒا اﻧطﺒاق و ﺗوﻟیﺪ ﯾا کیﻔیﺖ مﺼاﻟح مﺼﺮﻓﯽ و مﻠووما ﺗﺤوﯾﻠﯽ باا مشخﺼاا ﻓناﯽ ،ضاوابط اساتاﻧﺪا د و
مﻘﺮ ا مﺮﺗﺒط با موضوع ﻗﺮا داد.
د اﯾااﻦ صااو ﺗﻀاامیﻦ اﻧﺠااام ﺗعهااﺪا بااه ﻧﻔااع خﺮﯾااﺪا ضااﺒط ﮔﺮدﯾااﺪ و خﺮﯾااﺪا ﺣاا خواﻫااﺪ دامااﺖ ﺗااا وجااه اﻟتااوام بااه مااﺮح
ماد ( )8ا از ﻓﺮومنﺪ مطاﻟﺒه ﯾا از مﺤﻞ مطاﻟﺒا  ،ﺗﻀامیﻦ و سپﺮد ﻫاي وي کسﺮ ﻧماﯾﺪ.
ماده ( )17نشانی طرفنیﻦ
 -17-1ﻧشاﻧﯽ خﺮﯾﺪا  :ﺗهﺮان  -میﺪان وﻧﮏ  -خیابان ﮔاﻧﺪي  -اﻧتهاي خیابان بیسﺖ وﯾﮑم  -ﭘتك  – 3مﺮکﺖ سﺮماﯾه ﮔاذا ي مساﮑﻦ ﺗهاﺮان -
ﺗﻠﻔﻦ 88885561-62 :
 -17-2ﻧشاﻧﯽ ﻓﺮومنﺪ ………………………………………………………………………………………………………. :
تبصره( :)8ﻫﺮﮔوﻧه اخطا ﯾه ،مﮑاﺗﺒه و او اق از طﺮﯾ ﭘسﺖ سﻔا مﯽ به ﻧشاﻧﯽﻫاي ﻓوق اﻟذکﺮ ،ابتغمﺪ مﺤسوب مﯽﮔﺮدد ،مﮕاﺮ آﻧﮑاه ﺗغییاﺮ
ﻧشاﻧﯽ ﻗﺒتً و ﺣﺪاکثﺮ ظﺮ  48ساﻋﺖ به طﺮ مﻘابﻞ اﻋتم مﺪ بامﺪ ،که د اﯾﻦ صو

ﻧشاﻧﯽ جﺪﯾﺪ به ﻋنوان اﻗامتﮕا ﺗﻠﻘﯽ خواﻫﺪ مﺪ.

ماده ( )18مفاد قرارداد
اﯾﻦ ﻗﺮا داد د ﺗا ﯾخ ……………… مشتمﻞ بﺮ  18ماده و  8تبصره و در  9صفحه به جز ضمایم و پیوﺳﺖ هناي مربوطنه در ﺳنه
نﺴخه در شرﮐﺖ ﺳرمایه ﮔﺬاري مﺴﮑﻦ تهران ﺗنظیم مﺪ که کﻠیه ﻧسخ دا اي ا ز

ﯾﮑسان و د ﺣﮑم واﺣﺪ مﯽبامنﺪ و ﻓﺮومنﺪ اﻗاﺮا باه

ﺗسﻠیم ﯾﮏ ﻧسخه از آن ا ﻧمود.
فروشنده
……………………………………
……………..

…………………………

…………………..

……………………….

خریدار
شرﮐﺖ ﺳرمایه ﮔﺬاري مﺴﮑﻦ
علی شاه حیدري
مدیر عامل و عضو هیئﺖ

عباس قدیري
نایب رئیس هیئﺖ مدیره

مدیره
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برآورد ریالی و برنامه زمانبندی
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برنامه زمانبندی تحویل اقالم موضوع قرارداد

تعداد

واحد

برنامه زمانبندي قرارداد فروش

برنامه زمانبندي قرارداد حمل و نصب

 30وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

 60وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد
 65وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

بلوک

نوع ﮐاال

A1

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

B3

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

 35وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

B1

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

 40وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

 70وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

C2

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

 45وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

 75وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

B2

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

 50وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

 80وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

A2

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

 55وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

 85وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

A3

د ب و ﭘنﺠﺮ ﻫايUPVC

متﺮ مﺮبع

 60وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

 90وز ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮا داد

توضیحات

11

پیوست شماره 2

مقادیر و مشخصات فنی خصوصی
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مشخصات فنی درب و پنجره های UPVC
 -1ﻧوع ﭘﺮوﻓیﻞ :ﻧشان ﺗﺠا ي وﯾﻦ ﺗﮏ( W640 )WinTechو  W260ﺗﮏ ﯾﻞ کشوﯾﯽ
 -2ﺗوﻟیﺪ ﺗوسط دستﮕا  2سﺮ ﯾا  4سﺮ ﺗمام اﺗوماﺗیﮏ صو ﭘذﯾﺮد.
 Corner Cleaning -3به صو ﺗمام اﺗوماﺗیﮏ  CNCصو ﭘذﯾﺮد.
 -4ﮔاﻟواﻧیو  1.25سﺮﺗاسﺮي ﻟﺤاظ مود د خﺼوص مﮑﻞ ﯾﻦ ﻓو س ﻋاﯾﺖ استاﻧﺪا د ال اﻟوامﯽ اسﺖ.
 -5ﮔاﻟواﻧیو د مﺤﻞ بازمو د بها به صو ﯾﮏ ﺗﮑه بامﺪ.
 -6جهﺖ ﻧﺼﺐ از ﭘیچ ول بﻠتﮑﺲ  6.5میﻠیمتﺮ سﺮ ستا اي استﻔاد مود.
 -7استﻔاد از ﻓوم ﭘﻠﯽ او ﺗان جهﺖ ﻫوابنﺪي و چسﺐ سیﻠیﮑون ماستیﮏ ،جهﺖ آب بنﺪي اﻟوامﯽ اسﺖ.
 -8ﻓیﻠﺮ میشه ،ﺗنظیم میشه اختﺼاصﯽ مﺮکﺖ صو ﭘذﯾﺮد.
 -9کاﻧﮑتو از جنﺲ زاماك و د جه ﯾﮏ.
 -10تستیﮑهاي آببنﺪي متعﻠ به ﻧشان ﺗﺠا ي وﯾﻦ ﺗﮏ( )WinTechمﯽبامﺪ.
 -11میشه  4-12-6از ﻧوع ﻓﻠو ساد د جه ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ(ضخامﺖ میشه ﻫاي داخﻠﯽ 4و بیﺮوﻧﯽ 6میﻠﯽمتﺮ و ضاخامﺖ اسپیساﺮ  12میﻠﯽمتاﺮ باماﺪ و
ﻓﻀاي بیﻦ میشه ﻫا ﺗو ﯾ ﮔاز آ ﮔون به میوان استاﻧﺪا د اﻟوامﯽ اسﺖ)
 -12جهﺖ میشه ﻫاي دو جﺪا استﻔاد از چسﺐ بوﺗیﻞ ﮔﺮم و دو جوﺋﯽ ﭘﻠﯽ سوﻟﻔاﯾﺪ و ﭘود جاذب طوبﺖ ﻫمﺮا با اسپیسﺮ خم اﻟوامﯽ اسﺖ.
 -13بﺮ میشه ﺗوسط دستﮕا  CNCو مستشو به صو صنعتﯽ اﻧﺠام ﭘذﯾﺮد.
 -14ﺗو ﯾ ﮔاز آ ﮔون به صو استاﻧﺪا د اﻧﺠام ﭘذﯾﺮد.
 -15اسپیسﺮ از ﻧوع بنﺪابﻞ (خم).
 -16ضخامﺖ و ق ﮔاﻟواﻧیو مو د استﻔاد د ﭘﺮوﻓیﻞ ﻫا باﯾﺪ  1/25میﻠیمتﺮ بامﺪ.
 -17میشه دو جﺪا (10د ) سال به ﻟﺤاظ بخا ﮔﺮﻓتﮕﯽ ضماﻧﺖ ﮔﺮدد.
 -18استﻔاد از ﭘود جاذب طوبﺖ به میوان استاﻧﺪا د ضﺮو ي اسﺖ.
 -19د وﻧﺪ دوجﺪا سازي استﻔاد از چسﺐ اوﻟیه بوﺗیﻞ ﮔﺮم و چسﺐ دو جوﯾﯽ ﭘﻠﯽ سوﻟﻔاﯾﺪ د جه ﯾﮏ ضﺮو ي اسﺖ.
 -20استﻔاد از ﯾﺮاق ات د جه ﯾﮏ با ﻧشان ﺗﺠا ي .ACCADOO,VHS , GSA
 -21د مو د د ب از ﭘﺮوﻓیﻞ مخﺼوص د ب و ﯾﺮاق آت سوﯾیچﯽ استﻔاد مود.
 -22کﻠیه ﻟوتﻫا از ﻧوع ﮔت ي ﻟﺤاظ موﻧﺪ و جهﺖ د بها و ﺗﮏ ﺣاﻟته ﻫاي بﻠنﺪ ﯾﮏ ﻟوت ﻧیو اضاﻓه مود.
 -23اﻧﺠام ماستیﮏ کا ي د دو طﺮ و ﺗمام مواد مﺼﺮﻓﯽ به ﻋهﺪ ﻓﺮومنﺪ مﯽ بامﺪ.
 -24اﻧﺪاز ﮔیﺮي ﻧهاﯾﯽ جهﺖ ساخﺖ بعهﺪ ﻓﺮومنﺪ اسﺖ.
 -25ا اﺋه ﺗاﯾیﺪ کا خاﻧه جهﺖ میشه ﻫا اﻟوامﯽ اسﺖ.
 -26ﻧﺼﺐ ﺗوسط ﺗیم اجﺮاﯾﯽ مﺠﺮب با استﻔاد از چسﺐ سیﻠیﮑون ماستیﮏ اﻧﺠام مﺪ و ﻫﺮ دو طﺮ آبنﺪي ﮔﺮدد .ﻫمچنیﻦ ضﺮو ي اسﺖ بادخو ﭘان)
میﻠمتﺮ ﻟﺤاظ ﮔﺮدد.
 -27ا اﺋه ﺗاﯾیﺪﯾه کیﻔیﺖ و مﺠوز ساخﺖ از مﺮکو ﺗﺤﻘیﻘا مسﮑﻦ و مهﺮسازي جهﺖ ﭘنﺠﺮ و میشه ﻫا اﻟوامﯽ اسﺖ.
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تعهدات فروشنده:
اندازه گیری محل بازشوها و تهیه نقشه های شاپ به عهده فروشنده/پیمانکار می باشد.فروشنده/پیمانکار موظف است نقشه های شاپ و طراحی شده طبق استاندارد و الزامات فنی به تایید خریدار/کارفرما برساند.حفظ و حراست از تجهیزات و مصالح مربوط به موضوع قرارداد بر عهده فروشنده/پیمانکار می باشد. تهیه کلیه ملزومات و اقالم مورد نیاز جهت اجرای عملیات به طور کامل و اجرای صحیح کار مطابق با نقشه های اجرایی و نظر خریدارتحویل کار به خریدارطبق ضوابط فنیتخلیه و حمل مصالح به کارگاه و در داخل کارگاه و حمل به طبقات بعهده فروشنده می باشد. -مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده به مقاطع اجرا شده پروژه و سایر جرایم ناشی از حوادث احتمالی و عملیات اجرائی.
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اسناد و مدارک فروشنده
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پیوست شماره 4

اسناد فرآیند ارجاع کار
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