
قرارداد تعمیر و نگهداري
شماره:

تاریـخ:

09126451847این قرارداد حســـــب مواد 10 و 19 قانون مدنی ف یمابین آقاي فرید والی به شماره تلفن 09369539808 -  

بعنوان کارفرما از طرفی دیگر...................................................................................................  بعنوان پیمانکار از یک طرف و               

به آدرس: .............................................................................................................................................................................................................

طبق مفاد و مواد ذیل منعقد میگردد.........................................................................  و به شماره تلفن: 

5-3) در صورت نیاز دستگا هها به لوازم یدکی و خرید کلیه اقالم مصـــــرفی (از قبیل گاز فریون، ازت، سیم جوش و کلیه قطعات از قبیل 

کمپرسـور، خازن، برد و سـایر قطعات الکترونیکی و مکانیکی و ...) تامین هزینه بر عهده کارفرما و مراحل خرید بر عهده پیمانکار م یباشـد.

5-1) کارفرما مکلف است مبلغ قرارداد را مطابق با ماده2 قرارداد پرداخت نماید.

5-2) هنگام انجام کار بر روي دستگا ههاي مورد قرارداد، حضور نماینده کارفرما الزامی است.

ماده5 - تعهدات کارفرما

4-1) سرویس، شستشو، شارژ گاز تکمیلی، تست، عی بیابی، تغییر فصل سیستم.

ماده3 - مکان انجام کار  ........................................................................................................................................................................................

4-2) پیمانکار متعهد م یگردد کلیه سیست مها را دو مرتبه در طی سال چک کند.

.................................................مبلغ  (به عدد) ریال بعنوان پی شپرداخت و همزمان با عقد قرارداد دریافت م یگردد و الباقی مبلغ به صـــورت ماهیانه 

(به عدد) ریال) به شماره کارت 6037691629467689 به نام فرید والی پرداخت م یگردد. ................................................. (هرماه: 

ماده1 - موضوع قرارداد

...................  ................................................ با ظرفیت .................  دستگاه  3) تعمیر و نگهداري 

...................  ................................................ با ظرفیت .................  دستگاه  1) تعمیر و نگهداري 

.............................................................................. (به عدد) ریال  (به حروف) ریال م یباشد،.................................................  مبلغ کل قرارداد سالیانه معادل 

که به شرح زیر دریافت م یگردد.

ماده4 - تعهدات پیمانکار

ماده2 - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

...................  ................................................ با ظرفیت .................  دستگاه  2) تعمیر و نگهداري 
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طـرفین تائید مـی نماید که از کلیه موارد و کیفیات این قـرارداد کامال آگاه بوده و هیچگونه امـر مجهول و مبهمـی بـراي وي وجود ندارد و

در حین اجراي قرارداد نمی تواند به صرف عدم اطالع متعذر گردد.

ماده6 - فورس ماژور

در صورتیکه اختالفی بین خریدار و فروشنده بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجراي موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و یا تعبیر هر یک از 

موارد قرارداد و اسناد و و مدارك پیوست آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع را از راه توافق حل نمایند ابتدا در کمیســـیونی مرکب از 

باالترین مقامات مســــــئول کارفرما و پیمانکار مطرح و در صورتیکه این کمیســــــیون نتواند اختالف را رفع نماید از طریق مراجعه به

مراجع صالحه قانون جمهوري اسالمی ایران حل و فصل خواهد شد.

ماده11 - نسخ قرارداد

ماده9 - اسقاط خیارات

چنا نچه حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتشــفشـــان و ... در زمان قرارداد، مانع اجراي قرارداد شود طرفین تا رفع حالت فور سماژور الزامی

به انجام تعهدات خویش در قرارداد نداشته و زمان فور سماژور به مدت قرارداد اضافه گردیده یا قرارداد با توافق طرفین فسخ م یگردد.

ماده7 - فسخ قرارداد

چنا نچه کارفرما به هر دلیل از ادامه روند قرارداد منصــرف گردد کلیه مبلغ پی شپرداخت دریافت شده بعنوان خســـارت از سوي کارفرما

به نفع پیمانکار ضبط خواهد گردید.

ماده8 - حل اختالف

حقوق و تکالیف طرفین صـرفاً همان اسـت که در این قرارداد آمده اسـت؛ بنابراین جز در موارد قید شـده در این قرارداد هیچ از یک طرفین 

تحت هیچ عنوان حق و ادعایی بر طرف دیگر نخواهد داشت و به فرض اینکه مطرح شود خود بخود محکوم به رد خواهد شد.

این قرارداد در 11 ماده و دو نسخه تنظیم و در محل اجراي کار منعقد گردید.

ماده10 - اجراي قوانین
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