
 ساختمان  ینقاش  یاجرا  یمانکاری قرارداد پ

 نیطرف  نیقرارداد ب  نیا

 شود و   یم  دهی قرارداد  کارفرما نام  نیپس اختصاراً در ا  نی/ ثبت .............. ...... که از ا  ی/ شرکت .............................. به شماره مل  یآقا   /خانم

 لیذ  طیشود، با شرا  یم  دهی نام  مانکاریپس پ  نیکه از ا  گری/ ثبت ....................از طرف د  ی/ شرکت ............................... به شماره مل  یآقا   /خانم

 .گردد  یمنعقد م

 

 موضوع قرارداد و حق الزحمه قرارداد   -1  ماده

 :لیآپارتمان به شرح ذ  یزی رنگ آم  اتیعمل  یاجرا 

 .باشد  یم  الی....................... ر  یاز قرار متر مربع  یکیمتر رنگ پالست  هر

 .باشد  یم  الی............................. ر  ی از قرار متر مربع  یمتر رنگ روغن  هر

 .باشد  یم  الی( از قرار متر طول .............. ریمتر رنگ چارچوب )روغن  هر

 .باشد  یم  الینگ ابزار، از قرار هر متر طول .......................... رمتر ر  هر

 .باشد  یم  الیاز قرار هر متر طول ................. ر  نگ،یمتر رنگ فالش  هر

 

 موضوع قرارداد   یمواد مصرف  -2  ماده

  نیباشد و کارفرما در ا  یم    مانکاریسطوح موضوع قرارداد بر عهده پ  هیکل  یز یرنگ آم  یبرا   کیدرجه    تیفیبا ک  یمواد مصرف  نیتأم  نهیهز

 .ندارد  یتیمسئول  چگونهیخصوص ه

 

 مدت قرارداد   -3  ماده

کارفرما و توافق    دییمدت با تأ  نیباشد که ا  ی................... ، به مدت ........................ روز م  تی............... لغا  خیموضوع قرارداد از تار  اتیعمل  یاجرا 

 .باشد  یم  شی قابل افزا  نیطرف

 .دیفسخ نما  کجانبهیتواند قرارداد را به طور    یموضوع قرارداد فوق در مدت مقرر، کارفرما م  اتیعمل  ی: در صورت عدم  اجرا تبصره

 

 حق الزحمه و نحوه پرداخت   -4  ماده

پرداخت    مانکاریناظر کارفرما و در صورت حسن انجام کار به پ  دییکار و تأ  شرفتیپ  یقرارداد بر مبنا   نیحق الزحمه انجام خدمات موضوع ا.4.1

 .خواهد شد

 



 قرارداد   نیتعهدات طرف  -5  ماده

و    لیحمل و نقل وسا  یها  نه یهز  نیهمچن  رهیو غ  ----و    اتیمال  ،یاجتماع  نیتام  مه یب  لیمربوط به کارگران از قب  یها  نه یهز  هیکل.5.1

 .ندارد  یتیخصوص مسئول  نیباشد و کارفرما در ا  یم   مانکار یبه عهده پ  زین  ینقاش  زاتیتجه

کار انجام شده ،    دنیباشد، با تراش  یمتعهد م   مانکاریپ  رد،ی کارفرما قرار نگ  ندهینما  دییکار مناسب نبوده و مورد تأ  یساز  ریکه ز   یدر صورت.5.2

  یاز سو  ده،یگرد  دیحق الزحمه، اضافه بر آنچه در قرارداد ق  افتیتواند باعث در  یمسئله نم  نیا  نیمناسب را انجام دهد. همچن  یساز  ریز

 .گردد   مانکاریپ

  نیکامل داشته و مبادرت به امضاء ا  یمفاد و حدود موضوع قرارداد اطالع و آگاه  هیاز کل  زیقرارداد که از محل مورد نظر و ن   مانکاریپ.5.3

 .قرارداد نموده است

  ریانتقال دهد. درغ  ایو    دیواگذار نما  یگر یقرارداد را به شخص د  نیاز موضوع ا  یقسمت  ایحق ندارد بدون موافقت کارفرما، تمام     مانکاریپ.5.4

 .دینما  دیرا تنف  هیمنتقل ال  ایواگذار شونده    یتوافق بعد  اید را فسخ و  تواند قراردا  یصورت کارفرما م  نیا

 

 ضمانت انجام حسن کار   -6  ماده

فسخ و با شخص ثالث    کطرفهیتواند قرارداد را بصورت    ی، کارفرما م  مانکاریو مناسب موضوع قرارداد از طرف پ  حیصح  یصورت عدم اجرا  در

وارده خود را    انیضرر و ز  هیتواند کل  ی، کارفرما م  مانکاریپ  یوارده از سو   انیو ورود ضرر و ز  حیصح  یراانعقاد قرارداد نموده و در صورت عدم اج

 .را از خود سلب نموده است  ییمسئله حق هر گونه ادعا  نینسبت به ا   مانکاریو پ  د،یبرداشت نما   مانکاریمطالبات پ  ریسا  از

 

پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود    یمنیکامل ا  تیمسئول   نیباشد و همچن  یپرسنل خود م  مهیموظف به ب  مانکاریپ  -  ۷   ماده

  یاز کار نگردند. در صورت وقوع حادثه برا   یتا پرسنل دچار حادثه ناش  دینما  یکه پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظ

آن را به    یو حقوق  یمال  یجنبه ها  هیکل  نیو امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچن  لیتکم  ه،یته  تیمسئول  مانکاریپ  مانکار،یپرسنل پ

 .عهده خواهد داشت

 

از حق    یبدون مجوز را که به نحو  یخارج  گانهیو اتباع ب  فهیکار کردن افراد مشمول نظام وظ  یاز منع قانون  یناش  تیمسئول  مانکاریپ   -۸   ماده

 .کار کردن ندارند  یبرا   ینوع منع قانون  چیه  مانکاریکار کردن محروم هستند را دارد و به کارفرما تعهد داده که افراد پ

 

 حل اختالف   -۹  ماده

آقا/ خانم /    نیالطرف  یقابل حل نباشد به داور مرض  میمذاکره مستق  قیکه از طر  ینیب  شیقابل پ  ریبروز موارد غ  ای  یاختالفات احتمال  هیکل

 .و الزم االجراء خواهد بود  یقطع  نی طرف  یصادره برا  یشود که را  یشرکت .........................  ارجاع م  ایموسسه  

 

  

 



 : نیاقامتگاه و شماره تماس طرف  -1۰  ماده

 : کارفرما  اقامتگاه

 : مانکاریپ  اقامتگاه

  ریبرسانند ، در غ  گریکدیخود را کتباً به اطالع    دی جد  یآدرس حداکثر ظرف ده روز نشان  رییارداد ملزم هستند در صورت تغقر  نی: طرف1  تبصره

 .به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود  یقانون   یها و اخطارها   یمراسالت ، آگه  هیکل  نصورتیا

 

 قرارداد   ینسخه ها   -11   ماده

و    کسانیاعتبار    یآن دارا   ینسخه ها   ه یو کل  دهیگرد  میو در  .....  نسخه تنظ  یبه زبان فارس  وست،یقرارداد در  ......... ماده،  تعداد ...... پ  نیا 

قرارداد ، خود را    نیا  یمضا و آنها با ا  دهیرس  نی...........           امضاء طرف    خیآن در تار  لیذ  یقرارداد و تبصره ها  نینسخ ا  هیباشد. کل  یبرابر م

 .دانند  یمربوطه م  یها   وستیمفاد آن و پ  هیکل  یمتعهد و ملزم به اجرا 

 

                      مانکاریو سمت پ  یو سمت  کارفرما                نام و نام خانوادگ  ینام ونام خانوادگ                                      

 مهروامضاء                              مهر و امضاء                                                                

 

  

 

  

 

 


