
 

 

 

 بسمه تعالي

 ( دیزل ژنراتور  تعمیراتراردادـق )

 

به آدرس ..………………………آقای  به نمایندگی.………………………این قرارداد فی مابین

به  ......................آقایو  طرفیک از  .………………………………………………………………………………………

و از طرف دیگر منعقد می گردد.  تلفن .....................................................آدرس به ..…………    نمایندگی شرکت

 می باشد. اد آن نسبت به طرفین الزم االجرامف

به عنوان کارفرما مشخص  ..……………………………به عنوان پیمانکار  و  ..……………………طبق این قرارداد 

 می گردد

 

 : موضوع قرارداد -1ماده 
 دیزل ژنراتور با مشخصات ذیلتعمیر یک دستگاه 

 سریال:  تیپ: :نوع دستگاه

 تعداد سیلندر: توان: نوع کوپله:

 

علت 

.......................................................تعمیرات:.....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

  

 : مبلغ قرارداد _ 2ماده

 

 ریال ....................................................... ریال  (            ـ مبلغبهای کل قرارداد موضوع ماده یک این قرارداد 

مبلغ قطعات  و تراشکاری  و هزینه های غیر قابل پیش بینی  طی فاکتور ارائه شده توسط پیمانکار  جز مبلغ کل 

 قرارداد نمی باشد و می بایست  بعد از باز نمودن دیزل به مبلغ قرارداد اضافه گردد

 هزینه قطعات

 هزینه تراشکاری



 

 

 هزینه غیر قابل  پیش بینی  

 این مبالغ به قرارداد اصلی ضمیمه می گردد و جز ال ینفک قرارداد محسوب می گردد

 

 

 نحوه پرداخت : _ 3ماده

 و مابقی قبل خروج درب انبار می بایست تسویه گردددستگاه درصد قرارداد  هنگام ارسال   05مبلغ 

 

 درصد پرداخت  155ارائه  می گردد که می بایست بعد از بازنمودن دیزل   و تراشکاری  هزینه قطعات : یکتبصره 

  

به عهده کار فرما می باشد که هنگام تحویل   ( و.............. )جرثقیل : کلیه هزینه های غیر قابل پیش بینی  تبصره دو

 می گرددموضوع قراداد تسویه 

 

 

 مدت قرارداد: – 4ماده 

ماه می باشد و به ازای هر  روز تاخیر   از سوی طرفین /هفته...............به مدتو تهیه قطعات و تراشکاری  از تاریخ ارسال کاال 

 تومان  به عنوان ضرر و زیان محاسبه می گردد..........................روزانه 

 : سایر شرایط – 0ماده 

 

 قرارداد تعهد دیگری نخواهد داشت این یک: منهای تعهدات ماده  تبصره یک

با آگاهی و هوشیاری کامل نسبت به انجام مفاد این معامله اقدام نمودند و خود را شرعاً و قانوناً  طرفین معامله : تبصره دو

 متعهد به انجام این قرارداد می نمایند.

آدرس کتباً به طرف مقابل اعالم نگردیده ،کلیه : اقامتگاه طرفین در صدر قرارداد قید گردیده و مادامیکه تغییر  تبصره سوم

می باشد و ادعای عدم اطالع    مکاتبات و مراسالت و نامه ها به آدرس مذکور ارسال می گردد که به منزله ابالغ و اطالع قانونی 

 به هیچ وجه مسموع نخواهد بود.

 گارانتی -6ماده 

ساعت کاری می باشد  .................ماه یا .................از زمان نحویل مدت زمان گارانتی که شامل کارکرد صحیح دیزل می باشد

 می باشد  پیمانکارکه شرایط  و نحوه سرویس و نگهداری دیزل طبق اطاعات داده شده از طرف  

 پیمانکار    کارفرما                                                                                                                      

...................................................                                                                           ......................................... 

 

           


