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ث    قرارداد  واحد  چهارمیل اردستان سازگاری و رشد نهالگلخاهن اجرا  و  احدا

 

به شرح ذیل فیمابین   ..................مورخ ...................  پیرو تشکیل کمیسیون معامالت به شماره   ......................این قرارداد در تاریخ         

، آدرس ...............، فرزند : ................ ، به شماره شناسنامه .................می خاص( به نمایندگی آقای شرکت کشاورزی فجر اصفهان )سها

و به نمایندگی  ..شناسه ملی .....................با کد اقتصادی                         ...........................و شرکت  کارفرماکه منبعد  ........................

به آدرس:              ......................، همراه : ............... کد ملی:                       ، تلفن:  ....................، فرزند: ................ قانونی 

 عقد می گردد.  به شرح زیر من پیمانکاراز طرف دیگر به عنوان   ................................
 

 ( موضوع قرارداد : 1ماده 
تجهیزات و ملحقات مطابق کلیه  متر مربع با 2688به مساحت گلخانه سازگاری و رشد نهال ه اندازی یک واحد امونتاژ و ر، اجرا ، نصب 

 لی گلخانه از طرف ای اجرایی نصب و تجهیزات تحویهو نقشه  (1ت شماره س) پیو ارائه شده در مناقصه مشخصات فنیبا دفترچه 
 

درصد کاهش و یا افزایش با قیمتهای توافق شده  25قرارداد براساس درخواست کارفرما تا حداکثر   حجم تغییرات ناشی از   1تبصره 

 مجاز بوده و الزم االجرا می باشد. 
 

 قرارداد :  مدت ( 2ماده 
فروشنده و پیمانکار وسط تاجرا و خرید از آنجایی که عماًل قرارداد . روز توافق گردید  70به مدت  مدت قرارداد از زمان عقد قرارداد

 می باشد .       ......................عملکرد و اجرای تعهدات هر دو قرارداد به عهده شرکت  نواقصحدی انجام می شود عواقب ناشی از وا

 ( مبلغ قرارداد : 3ماده 
مورد توافق قرار گرفت که کسورات بیمه و ریال  ( ............................)............................ د مبلغ مبلغ کل قرارداد به ازای انجام موضوع قراردا

  از آن کسر خواهد شد طبق محاسبات کارفرما 

 ( نحوه پرداخت : 4ماده 
ید کارفرما و دستگاه نظارت و ئه همراه تاپرداخت مبلغ قرارداد منوط به اتمام کامل کار ، اخذ صورت مجلس تحویل کار به کارفرما ب

 روز پس از تایید صورت مجلس تحویل می باشد .  15حداکثر  ،ارائه تسویه حساب بیمه و مالیات

درصد کار با موافقت کارفرما و تایید دستگاه نظارت امکان پذیر  50علی الحساب یا مساعده منوط به پیشرفت  وجه پرداخت هرگونه

 است.  
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 : ( دستگاه نظارت 5ماده 
عنوان ناظر تعیین گردیده و پرداخت هر گونه وجهی در به  ......................................، اجرا و مونتاژ گلخانه احداثبه منظور کنترل فنی   

. از آنجایی که مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان در احداث سازه می باشد کارفرما منوط به تایید ایشان و پیمانکاروجه 

ایت دستور العملها و توصیه های های گلخانه در سطح استان اصفهان به عنوان دستگاه حکومتی نقش ناظر عالی را ایفا می نماید رع

 آنها  الزم االجرا می باشد. 
 

 : ( تعهدات پیمانکار 6ماده 
موضوع قرارداد را بر اساس استانداردهای ذکر شده در پیوست  اجرایاذعان می دارد توان علمی، فنی و مالی  پیمانکار(   1-6

 ا مشخصات این قرارداد را دارا می باشد. شماره یک داشته و از لحاظ حقوقی مجوزات الزم تولید گلخانه ب

رایط ش ونقل،ها، شرایط اقلیمی، وضعیت طبیعی منطقه، وضعیت حملها، آئین نامهنماید که از نقشهیمانکار تعهد میپ (2-6

گذارد اطالع  های مربوطه اثر میانبارکردن مصالح و دسترسی به کارگاه، آب، برق و تمام مواردی که به نحوی در عملیات و هزینه

کند. بنابراین کامل داشته و هر گونه عدم موفقیت برای دستیابی به اطالعات فوق وی را از مسئولیت اجرا و انجام کار مبرا نمی

آالت و امکاناتی که برای شروع و ادامه کار الزم باشد و پیمانکار باید ضمن بازدید از منطقه و بررسی کامل شرایط کار، از نوع ماشین

 سایر مواردی که ممکن است به نحوی در عملیات این قرارداد الزم شود،  اطالع حاصل نماید. نیز

کند که تمام اطالعات مربوط به خطرات، اتفاقات و شرایط خاص ناشی از اجرای کار را حاصل ید و تصدیق مییپیمانکار تأ (3-6 

ه است. کلیه اطالعاتی که از طرف دستگاه نظارت به همراه اسناد نموده و در موقع تنظیم پیشنهاد خود کلیه موارد را در نظرگرفت

مناقصه و یا بطور جداگانه در اختیار پیمانکار گذارده میشود فقط جنبه راهنمایی و همکاری داشته و پیمانکار باید به مسئولیت و 

 د.هزینه خود کلیه آنها را کنترل و ارزیابی نمای

و تجدید بنای قسمت و یا همه کاری را که اشتباهاً پیاده شده باشد را  تعویضتواند دستور در هر زمان می ستگاه نظارتد(  4-6

از این بابت، مکلف به اجرای فوری دستور دستگاه  قراردادو پیمانکار بدون حق طرح دعوی خسارت با تمدید مجاز مدت   صادر

 خواهد بود. نظارت

گیرد را تمیز نگاه داشته و از خود و همچنین انبارهایی که مورد استفاده قرار میپیمانکار بایستی در تمام اوقات، محیط کار ( 5-6

 . مواد زاید جلوگیری نمایدو  تجمع زباله

هنگامی که دستگاه نظارت و یا نماینده وی بخواهد در مورد عملیات انجام شده اقدام به تنظیم صورتمجلس کار بنماید، ( 6-6

های الزم را معمول  ر وی باید در وقت مقرر در محل حضور یافته و اطالعات الزم را تسلیم و همکاریداپیمانکار یا نماینده صالحیت

 دارد. در صورت عدم حضور پیمانکار و یا نماینده وی، صورتمجلسی که توسط دستگاه نظارت تنظیم میشود معتبر خواهد بود.

از دیگر که به محیط کارگاه وارد میشوند و یا در آنجا مشغول به پیمانکار مسئول ایمنی کلیه کارگران و سایر اشخاص مج( 7-6  

، لذا در صورت بروز هر گونه حادثه را بعمل آوردمورد نیاز کار هستند خواهد بود و در تأمین ایمنی آنها باید کلیه اقدامات ضروری 

  پیمانکار مسئول آن بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت . 
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کل مبلغ قرارداد( از خدمات مورد احتیاج را  %25(کارفرما در هر زمان حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبی )حداقل 9-6

تغییر داده و بعضی خدمات را حذف یا اضافه نماید. در اینصورت حق الزحمه پیمانکار نیز متناسب  با کار و هزینه و تعهدات ایجاد 

 فق طرفین قرار گیرد کسر یا اضافه خواهد شد.شده به ترتیبی که مورد توا

آینده به گلخانه اضافه نماید الزم است  ررا در زمان اجرا یا دنظر دارد دیگر تجهیزات گلخانه که کارفرما در  جایی( از آن10-6

نصب سیستم من باب مثال  ،تمهیدات و پیش بینی های الزم را جهت نصب و راه اندازی آنها در زمان اجرا انجام داده باشد مانکاریپ

 و غیره  فن و پد و گرمایش

 حقوقی ندارد.  به هیچ وجه حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را به اشخاص حقیقی و پیمانکار  (11-6

ا است پیمانکار نماینده خود ر ) محل پروژه ( الزم چهارمیل( به منظور تحویل اجناس و لوازم سازه گلخانه از انبار واحد 12-6

 جهت تحویل و امضاء اوراق خروجی انبار به صورت مکتوب به کارفرما معرفی نماید . 

 به عهده پیمانکار می باشد .  مربوطهخورد وخوراک پرسنل و  ای جانبی شامل ایاب و ذهابه ( کلیه هزینه13-6

ر مجاز پیمانکار به صورت تاخیر غی در، نیاز مبرم شرکت به این گلخانه جهت تولید نهال با پایه کشت بافتیبه دلیل ( 14-6

 ار در وجه کارفرما پرداخت شود.باید توسط پیمانک میلیون ريال 20ا و تایید ناظر به ازای هر روز تاخیر مبلغ تشخیص کارفرم

       2اده روز پس از تاریخ عقد این قرارداد درچارچوب م 3( پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمانبندی اجرای کار حداکثر تا 15-6

 ) مدت قرارداد ( و تسلیم آن به کارفرما می باشد . 

 . است( حفظ و حراست از وسایل و تجهیزات خود و آنچه از انبار تحویل گرفته شده 16-6
 

 : ( تعهدات کارفرما 7ماده 
ه شده توسط فروشنده لوازم ارائستر گلخانه و حفر پروفیل های مورد نیاز گلخانه مطابق با پالن ب( تسطیح و آماده سازی  1-7

 دور گلخانه  سانتی متر 60ای به ارتفاع  به همراه دیواره ) پیوست یک (گلخانه 

 این قرارداد  4است کتبی پیمانکار مطابق با ماده و( پرداخت حق الزحمه پیمانکار  بر اساس درخ2-7

 ( 2پیوست شماره ) فروشندهکارفرما و   ( تامین سازه و تجهیزات مورد نیاز گلخانه بر اساس قرارداد فیمابین3-7

 ( انتخاب دستگاه نظارت و بکارگیری آن 4-7

 بر اساس امکانات موجود کارفرما چهارمیل( اسکان پرسنل اجرایی پیمانکار در واحد 5-7
 

 ( حسن انجام کار : 8ماده 
بوده که   (ریال................مبلغ )قرارداد  کل مبلغ  معادلپس از نصب گلخانه که  شمسیاه م 12دوره تضمین موضوع قرارداد فوق         

گردد که پس از پایان  می کارفرماتحویل  کار پیمانبعنوان تضمین از سوی در وجه شرکت کشاورزی فجر اصفهان فقره چک طی یک 

  .خواهد شد داده عودتپیمانکار به طرح  از بهره برداری پیدر  اجرای پروژهبه شرط بی نقص بودن دوره تضمین 

مطابق با استانداردهای روز دنیا نسبت به اجرای طرح اقدام نموده و کار خود را تضمین گردد  متعهد می پیمانکار   : 2تبصره

نماید. در غیر این صورت، پس از تایید دستگاه نظارت و کارفرما پیمانکار موظف به رفع نواقص به وجود آمده و پرداخت کلیه 

  واهد بود.هزینه های مربوطه خ
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مکلف است با  پیمانکار مشاهده گردد بی دقتی پیمانکار باشد ناشی از  در دوره تضمین معایب و نواقصی که چنانچه : 3تبصره

می تواند راساً نسبت به رفع کارفرما در غیر این صورت  .نسبت به رفع آن اقدام نماید روز 3ظرف مدت  کارفرما اعالم کتبی 

درصد به عنوان خسارت از مبلغ سپرده حسن انجام کار و یا هر تضمین دیگر  20عیوب اقدام و مبالغ هزینه شده را به اضافه 

  .ایدبرداشت نم پیمانکار 
 

 ( ضمائم قرارداد : 9ماده 
 ( 1( مشخصات فنی )پیوست شماره 1-9

 ( 2( قرارداد خرید لوازم و تجهیزات  )پیوست شماره 2-9
 

 ( حل اختالف : 10ماده 
ش در صورت بروز هر گونه اختالف در خصوص تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن رای ناظر عالی استانی آقای مهندی رئیس زاده مدیر بخ

  .عنوان داور مرضی الطرفین الزم االجراء خواهد بودباغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان و یا نماینده ایشان به 
 

 ( حوادث قهری و غیر مترقبه : 11ماده 
بر صحت  الیناظر عدر موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر برای یکی از طرفین قرارداد غیر ممکن باشد تنها در صورت تایید      

ماه پس از اعالم ختم  یک صورت دستگاه نظارت ظرف نموضوع طرف ذیربط می تواند فسخ قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند در ای

  .الزم این عمل صورت پذیرد یتسلیم می نماید تا پس از رسیدگی ها کارفرما حساب الزم جهت تسویه را تهیه و به  صورت قرارداد، 
 

 خ قرارداد: (  فس12ماده 
 است. کارفرما موضوع موجب حق فسخ برای  ،چنانچه موضوع قرارداد مطابق با مشخصات مندرج در قرارداد نباشد  (1-12    

 است. کارفرما قادر به انجام تعهدات خود و نیز انجام موضوع قرارداد نباشد موارد فسخ برای  پیمانکار چناچه (  2-12    

 به عهده پیمانکار  می باشد.  8ماده موارد فوق جبران ضرر و زیان خریدار عالوه بر ضبط تعهدات مندرج در در هریک از  ( 3-12    

روستای  –محل انعقاد قرارداد در دفتر واحد شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان واقع درنطنز ( محل انعقاد قرارداد : 13ماده   

 رحمت آباد می باشد

 
 

           به همراه ضمائم مربوطه  تبصره 3ماده و  12قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی بوده که در این  :نسخ قرارداد 

  .نسخه دارای اعتبار واحد می باشد دوتنظیم و هر  دو نسخهدر  (جزءالینفک قرارداد)
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