
 قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

 

این قرارداد فی مابین شرکت ................ به نمایندگی آقای ......... کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ............ 

....................................................... به شماره ........... به نمایندگی ............. که منبعد پیمانکار نامیده می شود و به آدرس 

 به شرح ذیل منعقد می گردد.

 

 موضوع قرارداد :  – 1ماده 

 عبارت است از اجرای عملیات لوله کشی گاز طبق استاندارد شرکت ملی گاز و همچنین طرح و تهیه نقشه لوله کشی گاز

 تبصره : محل اجرای قرارداد

 

 قرارداد : مبلغ کل – 2ماده 

 مبلغ کل قرارداد ................... ریال می باشد.

افزایش یا کاهش دهد بدیهی است به همان نسبت مدت و مبلغ قرارداد  % 22کارفرما می تواند موضوع قرارداد را تا الف( 

 افزایش یا کاهش خواهد یافت.

روز تاخیر مبلغ .......... ریال از مطالبات پیمانکار کسر در صورت تاخیر پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به ازاء هر ب( 

 خواهد شد.

 ج( مصالح مصرفی از قبیل لوله و اتصاالت و شیراالت و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

 د( مبلغ کل قرارداد ناخالص و بیمه و مالیات به عهده پیمانکار می باشد.

 

 مدت قرارداد : – 3ماده 



 تاریخ .............. لغایت .................. می باشد.مدت قرارداد از 

 

 تعهدات پیمانکار : – 4ماده 

 پیمانکار متعهد می شود :

 الف ( شخصاً در انجام عملیات موضوع قرارداد مباشرت نموده و آن را کالً و جزاً به غیر واگذار ننماید.

شد و مسئول کلیه حوادث ناشی از مسائل ایمنی کارگران خود ب ( رعایت مسائل ایمنی کارگران به عهده پیمانکار می با

انگاری در نگهداری به عهده شخص پیمانکار یا سهل خسارات ایجاد شده توسط پیمانکار و خواهد بود و جبران هرگونه 

 می باشد. 

 ...... بپردازد.ج ( پیمانکار مکلف است کلیه حقوق و مزایای کارگران را طبق ضوابط وزارت کار و سازمان .......

د ( پیمانکار موظف است به استفاده از مصالح استاندارد و لوله های مانسمان بدون درز و شیرآالت استاندارد می باشد در 

 غیر این صورت مسئول خسارات وارده است.

صورت چک یا از کل مبلغ قرارداد را جهت تضمین اجرا تعهدات به  % 11هـ ( پیمانکار مکلف است به میزان حداقل 

سفته نزد کارفرما به ودیعه گذارد که در پایان قرارداد و در صورت رضایت کارفرما از پیمانکار در انجام تعهدات مربوطه 

 مسترد خواهد شد.

 

 فسخ قرارداد : – 2ماده 

فرما بدون اردر صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید به نحوی که موجبات رکود کار را فراهم آورد ک

 نیاز به تشریفات اداری و قضایی قرارداد را فسخ و سپرده های قرارداد را به نفع خود ضبط می نماید.

 

 حل اختالف : – 6ماده 



اختالفات ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل می گردد و در صورت عدم حصول نتیجه 

 انونی فیصله داده خواهد شد.از طریق مراجع ذیصالح ق

 

 نسخ قرارداد : – 7ماده 

این قرارداد مشتمل بر ......... ماده و در ............ نسخه فی مابین طرفین تنظیم و به امضاء رسید هر کدام از نسخ در حکم 

 واحد می باشد.

 

 کارفرما                                                                                    پیمانکار                                                                


