
 هذیزیت پیوبى لزارداد ًوًَْ

 

 :لزارداد طزفیي

 غیز ّ هسسْة ّازذ لزارداد هدوْػًب کَ آى ثَ هٌظن هذارک ّ اسٌبد دیگز ّ خصْصی ٬ػوْهی شزایط ُوزاٍ ثَ زبضز لزارداد

 ثَ ……… سْی شزکت اس ًوبیٌذگی ثَ.   ………………فزسًذ.  ………………آلبی ثیي …… تبریخ در است تفکیک لبثل

 یک اس شْد هی ًبهیذٍ (کبر صبزت) کبرفزهب کَ.   ………………تلفي..  ……………………………………ًشبًی

 ًشبًی ثَ ّ ……………… اس صبدرٍ …………… شٌبسٌبهَ شوبرٍ ثَ …………… فزسًذ..  ……………آلبی  طزف٬

 اس شْد هی  ًبهیذٍ هذیز اختصبر طْر ثَ لزارداد ایي در کَ ……………… تلفي. ………………………………………

  :گزدیذ هٌؼمذ سیز شزذ ثَ دیگز طزف

  :لزارداد هْضْع – یک هبدٍ

 ّ ُب ًمشَ هطبثك پزّژٍ صسیر اخزای هٌظْر ثَ … اداری – هبلی – اخزایی – فٌی هذیزیت اس است ػجبرت لزارداد هْضْع

  .است شذٍ ًبظز ّ کبر صبزت تسْیل دیگز ًسخَ دّ ّ است هذیز ًشد آى ًسخَ یک ّ رسیذٍ هذیز اهضبی ّ رّیت ثَ کَ هٌضوبت

  :تؼِذات اخزای هسل – دّ هبدٍ

 کبهل آگبُی آى ّضؼیت ّ هْلؼیت اس ّ رسیذٍ هذیز رّیت ثَ کَ است ………………………… در ّالغ کبر اخزای هسل

 .دارد

  :لزارداد هذت – سَ هبدٍ

 گزداى تٌخْاٍ پزداخت تبریخ ُوبى کبر شزّع تبریخ ّ گزدد هی تؼییي طزفیي تْافك ثب پزّژٍ هبلی شبرژ ثَ تْخَ ثب لزارداد هذت

 ثبشذ هی لزارداد ایي خصْصی ّ ػوْهی شزایط در هٌذرج شزذ ثَ خذیذ کبرُبی ّ کبر همبدیز تغییز تبثغ لزارداد هذت الجتَ . است

  .دارد هستمین تبثیز لزارداد هذت در خْی شزایط ّ

  :تؼِذات ّ ّظبیف – چِبر هبدٍ

 اس پس ّ ًوْدٍ اّلیَ ثزآّرد را پزّژٍ اخزای ُبی ُشیٌَ اخزایی ّ فٌی هشخصبت ّ ُب ًمشَ ثَ تْخَ ثب است هْظف هذیز– 1–4

 .ًوبیذ اخزایی ػولیبت ثَ شزّع کبر صبزت تبییذ

 ّ ضبثطَ رػبیت سبختوبى اخزای هزازل توبهی در است هتؼِذ ّ ثْدٍ کبر صبزت اهیي گستز٬ پبدیز شزکت یب پیوبى هذیزیت– 2–4

  .ثٌوبیذ را کبر صبزت صالذ

 ثز آًِب ثب لزارداد ػمذ ّ سبختوبى ُبی لسوت اس یک ُز ثزای پیوبًکبراى تؼییي سبختوبى اخزایی ػولیبت توبهی هسئْلیت– 3–4

  .است هذیز ػِذٍ

 .ثبشذ هی هذیز ثؼِذٍ صبزجکبر ُشیٌَ ثب ًیبس هْرد آالت هبشیي ّ اثشار ّ لْاسم اخبرٍ یب خزیذ ّ هصبلر کلیَ خزیذ ّ تِیَ– 4–4

 .ثبشذ هی هذیز ثِؼذٍ کبر صبزت ُشیٌَ ثب ًوبیٌذگی ثَ غیزٍ ّ گبس ّ ثزق ّ آة اًشؼبثبت اخذ ثَ الذام– 5–4

 .ثبشذ هی پزّژٍ هذیز ػِذٍ ثز سبختوبى صسیر ّ هْلغ ثَ اخزای در السم ُبی ُوبٌُگی ایدبد ّ دلیك کبهل ًظبرت– 6–4

 کبر صبزت ثَ آى ارائَ ّ یکجبر رّس …………… ُز زذاکثز شذٍ اًدبم ُبی ُشیٌَ صْرت تِیَ– 7–4

 



 .ًوبیذ تسْیل کبر صبزت ثَ را خش پیوبًکبراى ّ پیوبًکبراى ثب هٌؼمذٍ لزاردادُبی اس ًسخَ یک است هْظف هذیز– 8–4

  .پذیزد صْرت کبر پیشزفت درصذ ثَ تْخَ ثب ثبیذ خش پیوبًکبراى ّ پیوبًکبراى ثَ پزداختِب توبهی– 9–4

  .دارد ػِذٍ ثز را کبر صبزت ُشیٌَ ثَ را سبختوبى هْلت تسْیل تبریخ تب کبرگبٍ تسْیل سهبى اس هذیز– 10–4

 کبر صبزت ثَ را ُب پزداختی سبیز ّ ثیوَ زسبة هفبصب کبر توبهی ّ کبرگزاى زْادث ثیوَ ّ هبُبًَ ثیوَ است هتؼِذ هذیز– 11–4

  .ًوبیذ تسْیل

  .ًذارد غیز ثَ را لزارداد هْضْع ّاگذاری زك شزایطی ُیچ تست هذیز– 12–4

 اداری هذیزیت شبهل اگز ّ 7–4 ّ 4–4 ثٌذُبی ًجبشذ هبلی هذیزیت شبهل 1 هبدٍ ثَ تْخَ ثب لزارداد ایي کَ صْرتی در : تجصزٍ

  .گزدد هی زذف هذیز ّظبیف اس 5–4 ثٌذ ًجبشذ

  :کبر صبزت اختیبرات ّ تؼِذات ّ ّظبیف –پٌح هبدٍ

 پیوبى خصْصی شزایط در کَ هْاردی هگز است کبر صبزت ػِذٍ ثز لزارداد ایي در هٌذرج ُبی ُشیٌَ توبهی پزداخت– 1–5

  .گزدد هؼیي

 ثزرسی را شذٍ تِیَ هذیز تْسط کَ را گزداى تٌخْاٍ هجلغ لزارداد اهضبی تبریخ اس رّس 10 ظزف است هْظف کبر صبزت– 2–5

  .ًوبیذ پزداخت ّ

  ًوبیذ پزداخت ّ ثزرسی را شذٍ تِیَ هذیز تْسط کَ را زسبثِبیی رّس 10 زذاکثز است هْظف کبر صبزت– 3–5

 اًشؼبثبت اخذ هٌظْر ثَ هذیز هؼزفی خِت را غیزٍ ّ ًبهَ هؼزفی – ّکبلتٌبهَ دادى لجیل اس را السم ُوکبریِبی کبر صبزت– 4–5

 تبریخ اس ُفتَ یک هذت ظزف زذاکثز ّ ثٌذی سهبى ثزًبهَ ثب هتٌبست را دّلتی ّ رسوی هزاخغ ثَ هزاخؼَ ّ غیزٍ ّ گبس ٬ثزق ٬آة

  .آّرد ػول ثَ هذیز درخْاست

 اس تْاًذ هی پزّژٍ هذیز ًٌوبیذ الذام شذٍ همزر رّس دٍ ظزف ّضؼیت صْرت زسبة تسْیَ ثَ ًسجت کبر صبزت چٌبًچَ– 5–5

  .ثبشذ هی کبر صبزت یب کبرفزهب ػِذٍ ثز ّاردٍ خسبرات ّ ًوبیذ خلْگیزی ػولیبت اداهَ

  :آى پزداخت ًسٍْ ّ الشزوَ زك – شش هبدٍ

 لزارداد هذت طْل در هذیز کَ ثبشذ هی اداری / اخزایی اس اػن ای ُشیٌَ صْرت ُز اس …………… هذیز الشزوَ زك– 1–6

 پیوبى خصْصی شزایط در ثبیذ گیزد ًوی تؼلك درصذی آًِب ثَ کَ ُبیی ُشیٌَ اس دستَ آى است کزدٍ تِیَ سبختوبى اخزای خِت

  .گزفت خْاُذ لزار الشزوَ زك هسبسجَ ثزای هجٌب شذٍ اًدبم ُبی ُشیٌَ توبهی صْرت ایي غیز در . شْد هشخص

 هذیز ثَ کبرهشد ػٌْاى ثَ آى …………… سپس ّ هسبسجَ دّرٍ ُز طی کبرکزد هجلغ ٬ ُشیٌَ صْرت ُز هسبسجَ اس پس– 2–6

  .شْد هی پزداخت

 خْاُذ پزداخت ّی ثَ لزارداد خبتوَ اس پس کَ هیگزدد کسز کبر اًدبم زسي تضویي ػٌْاى ثَ …………… کبرهشد ُز اس– 3–6

  .شذ

  .ثبشذ هی هذیز ػِذٍ ثز گیزد هی تؼلك هذیز الشزوَ زك ثَ کَ لبًًْی کسْرات ّ هبلیبت پزداخت– 4–6

  :گزداى تٌخْاٍ – ُفت هبدٍ

 



 ُشیٌَ صْرت ارائَ اس پس کَ دُذ هی لزار هذیز اختیبر در گزداى تٌخْاٍ ػٌْاى ثَ ریبل …………… هجلغ کبر صبزت– 1–7

  .شْد هی پزداخت هذیز ثَ کبر صبزت تْسط ّ هسبسجَ هذکْر هجلغ سمف تب ثؼذی گزداى تٌخْاٍ ٬ هزثْطَ فبکتْرُبی ّ ُب

  :ػوْهبت ٬ اختیبرات ٬ هسئْلیتِب ٬ شزایط – ُشت هبدٍ

 ػوْهی شزایط 8 الی 1 هْاد شزذ ثَ لزارداد ػوْهبت سبیز ّ لزارداد طزفیي ُبی هسئْلیت ّ اختیبرات ٬ تؼِذات شزایط– 1–8

  .ثبشذ هی لزارداد ایي ثَ هٌضن

  .دارًذ را ّازذ زکن دّ ُز ّ تٌظین ًسخَ 2 در لزارداد ایي– 2–8

 اختالفبت فصل ّ زل ّ داّری –ًَ هبدٍ

 صْرت ایي غیز در. هیگزدد فصل ّ زل آًِب ًوبیٌذگبى یب طزفیي هذاكزٍ طزیك اس اثتذا لزارداد ایي اخزاي در اختالف ُزگًَْ

 را ثزُبى ارتجبطبت ّ اطالػبت فٌبّری زمْق تْسؼَ هْسسَ لزارداد طزفیي. شذ خْاُذ زل الطزفیي هزضي داّر ًشد اختالف

 .ثزسذ ًیش داّر اهضبی ثَ ثبیذ طزفیي اهضبی اس پس زبضز لزارداد. ًوْدًذ اًتخبة الطزفیي هزضی داّر ثؼٌْاى

 لزارداد ًسخ- دٍ هبدٍ 

 .ثبشذ هی اػتجبر لبثل ّ دارا را ّازذ زکن ًسخَ ُز کَ شذٍ تٌظین ّ تِیَ ًسخَ چِبر در ّ تجصزٍ.  …ّ هبدٍ 10 در لزارداد ایي

 

 دّم طزف اهضبی                                                                       اّل طزف اهضبی


