اتحادهی پوشاک  ،خرازان و رسته اهی زری مجموهع شهرستان رپدیس

شماره ............................ .................................... :

تاریخ :

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

فرم قرارداد دافرت اقلی شویی 
این قرارداد در تاریخ  ......................................................فی مابین شرکت
آقای/خانم ..............................................................................................به نشانی...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................

به شماره پروانه کسب  ................................................................................به نمایندگی

که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از یک طرف و قالی شویی
با کد ملی  .................................................................به نشانی .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :
...........................................................................

به نمایندگی آقای/خانم

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

با شماره تماس  ................................................................و همراه  ................................................................................................که از این پس کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.
ماده  :1موضوع قرارداد
انجام عملیات شست و شو ،خشک نمودن بسته بندی و سایر خدمات درخواستی حسب مورد برای انواع فرشهای ماشینی و دستباف و موکت و پتو که
توسط کارفرما در محل پیمانکار به پیمانکار تحویل می گردد.
ماده  :2مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ

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

لغایت

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

به مدت  ...................ماه می باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده  :3نرخ خدمات
اجرت توافقی برای خدمات در قرارداد طبق نرخ اعالمی از طرف اتحادیه شهرستان پردیس خواهد بود .
تبصره  : 1قیمت خدمات تابع شرایطی نظیر نرخ اتحادیه یا فصل کاری و سایر عوامل موثر بوده و میبایستی هرگونه تغییر حداقل  10روز قبل توسط پیمانکار
به کارفرما اعالم گردیده و سپس اعمال گردد.
تبصره  :2نرخ شستشوی فرش تمام ابریشم و فرشهای بزرگ  ،پارچه یا فرشهای خاص بر اساس کارشناسی بصورت موردی توسط پیمانکار تعیین و اعالم
می گردد.
ماده  :4تعهدات پیمان کار
 -4-1پیمانکار متعهد است تمامی اقالم را با لیست تنظیمی کارفرما که شامل نوع و مت راژ و شماره سریال می باشد مطابقت و تحویل گرفته و یک نسخه از
لیست را پس از مهر و امضاء به عنوان رسید به کارفرما تحویل نماید.
 -4-2کارفرما موظف است وجود پوسیدگی و یا پارگی احتمالی در فرشها و یا هرگونه مالحظات الزم را در موارد خاص ،در لیست تنظیمی و پالک فرش قید
نموده و پیمانکار می بایست بر اساس این اطالعات مالحظات الزم را در مراحل شستشو لحاظ نماید.
-4-3پیمانکار متعهد است انجام موضوع قرارداد را حداکثر ظرف  3روز کاری انجام داده و فرش های شسته شده را به کارفرما تحویل نماید.
تبصره :فقط در ماههای خاص که تعداد فرشهای تحویلی توسط کارفرما افزایش می یابد(نظیر اسفند ماه) زمان تحویل فرشها توسط پیمانکار حداکثر تا
(6شش) روز خواهد بود.
-4-4پیمانکار مسئول حفظ و نگهداری و بیمه(آ تش سوزی و حوادث طبیعی) فرشهای تحویل گرفته از کارفرما بعنوان امانت بوده و چنانچه به دلیل
کوتاهی پیمانکار خسارتی به فرش ها وارد و یا مفقو د گردند ،پیمانکار ضامن است تا نسبت به جبران خسارت و جلب رضایت کارفرما با نظارت اتحادیه
مربوطه مطابق عرف معمول اقدام نماید.
 -4-5چنانچه در اثر شستشو رنگ فرش تغییر نماید و یا خسارتی به آن وارد شود و مقصر آن پیمانکار باشد ،پیمانکار بایستی جبران خسارت کرده تا رضایت
کارفرما در حد عرف تامین گردد( .مالک مقصر شناخته شدن تشخیص کارشناسان خبره یا اتحادیه قالیشویان می باشد).

امضاء پیمانکار :

امضاء کارفرما :

امضاء شاهد : 1

امضاء شاهد : 2

تبصره :توافق گردید کارفرما هیچ گونه ادعایی نسبت به جبران خسارات مشاهده شده نداشته و هزینه خسارات وارده که در اثر عدم دقت کافی در شستشو
و یا خشک کردن و نگهداری بوجود می آید بر عهده پیمانکار می باشد.
ماده :5تعهدات کارفرما
 -5-1کارفرما متعهد است طبق صورتحساب هفتگی صادره توسط پیمانکار و قبل از صدور صورتحساب بعدی نسبت به واریز مبلغ صورتحساب به حساب
پیمانکار اقدام نموده و رسید آن را تحویل نماید .صدور فاکتور در بهمن و اسفند ماه  2بار در هفته و تسویه حساب در هفته پایانی سال تا  25اسفند الزامی
می باشد.
 -5-2کافرما بابت سایر خدمات درخواستی خارج از موضوع قرارداد از پیمانکار شامل رفوگری  ،ریشه کشی ،شیرازه پیچی ،دارکشی و غیره متعهد به
پرداخت هزینه های توافق شده به پیمانکار می باشد .ضمنا بدلیل زمان بر بودن این نوع خدمات تعیین مدت انجام خدمات به عهده پیمانکار است.
 -5-3کارفرما مکلف است ظرف یک روز کاری پس از انجام کار ،هرگونه کمبود در فرشهای آماده را با ذکر مشخصات به پیمانکار جهت پیگیری اعالم نماید.
 -5-4کارف رما متعهد می شود بالفاصله پس از فسخ قرارداد مراتب را به اتحادیه صنفی مربوط و یا سایر مراجع ذیربط گزارش و از هر گونه استناد و یا
استفاده از این قرار داد خودداری نماید .این امر مانع از حق پیمانکار در اعالم جداگانه این امر به مراجع ذیربط نمی گردد.
ماده  :6فسخ قرارداد
 -6-1کارفرما می بایست چنانچه قصد فسخ قرارداد با کارگاه را دارد ابتدا نسبت به ارائه قرارداد جدید به اتحادیه اقدام و سپس به فسخ آن انجام دهد.
تبصره :پیمانکار در ماههای بهمن و اسفند نمیتواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.
 -6-2در صورت عدم انجام تعهدات مالی توسط کارفرما ،پیمانکار می تواند انجام خدمات موضوع این قرارداد را موقتا متوقف نموده و وصول طلب خود را
پیگیری نماید.
ماده  :7موارد پیش بینی نشده و کارشناسی و تعیین خسارت
در تمامی موارد که بین دو طرف اختالفی بوجود بیاید مالک تشخیص حقانیت در ابتدا به عهده نمایندگان دو طرف و در صورت عدم حصول نتیجه ،
اتحادیه مربوطه مرجع کارشناسی بوده و نظر نهایی مورد قبول طرفین می باشد.
این قرارداد دارای  7ماده و تبصره است که در دو نسخه تنظیم شده و هر یک حکم واحد را دارند و در حضور دو شاهد منعقد گردیده است .هر دو صفحه به
امضاء طرفین و شاهدین رسیده است.

امضاء پیمانکار :

گواهی دفتر خانه :

امضاء کارفرما :

امضاء شاهد : 1

امضاء شاهد : 2

