
 فرم قرارداد مشاوره ، تجهیز ، راه اندازی و آموزش رستوران ، کافی شاپ و فست فود

 

 به نمایندگی  آقای ، خانم .................... که در این قرارداد به عنوان پیمانکار ................ این قرارداد مابین طرف اول قرار داد 

ر ...به نمایندگی از جانب کارفرما که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود دشناخته می شود و طرف دوم قرار داد آقاي..............

 تاریخ ......./......../................. به شرح زیر منعقد می گردد.

 

( مشخصات طرفین : 1ماده    

 

 الف : پیمانکار :

 

شماره شناسنامه:                         نام :                   نام خانوادگی :                        نام پدر :  

 

 آدرس : 

 

 تلفن تماس :                          فكس :                             همراه :

 

 ب  (  کارفرما :

 

:نام :                    نام خانوادگی :                          نام پدر :                   شماره شناسنامه   

 

 آدرس :

 

 تلفن تماس :                     فكس :                       همراه :

 

( موضوع قرارداد : 2ماده   

 

 موضوع قرارداد عبارت است از : 



 

 مشخصات کلی به شرح پیوست مي باشد . نمی باشد .

 

2ست فود  ( صفحه )  فرم قرارداد مشاوره ، تجهیز ، راه اندازی و آموزش رستوران ، کافی شاپ و ف  

 

(  مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت :  3ماده   

 

با احتساب ....... ماه به مبلغ ........................................ لایر می باشد که به  2مبلغ کل این قرار داد با مشخصات مندرج در ماده 

 شرح زیر به پیمانکار پرداخت می گردد.

 

ارداد معادل                                  لایر به عنوان پیش پرداخت در زمان عقد قرارداد...... درصد مبلغ كل قر  

 

 ...... درصد مبلغ كل قرارداد معادل                                  لایر  به تاریخ

 

 ...... درصد مبلغ كل قرارداد معادل                                  لایر به تاریخ

 

ی درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان حسن انجام کار معادل ....................... لایر در پایان و پس اجرا صحیح قرارداد دریافت م 11

 گردد.

 

( مدت زمان قرارداد: 4ماده   

 

............روز مي باشد.مدت زمان مشاوره اجراء و راه اندازی                        از تاریخ نفوذ قرارداد به مدت...........  

 

( نفوذ قرارداد از تارخ دریافت پیش پرداخت قرارداد می باشد. 1تبصره   

 

(  تعهدات کارفرما و پیمانكار :  5ماده   



 

پیمانکار تعهد می نماید ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های الزم را در طول کار با کارفرما به عمل آورد.  - 1  

 

گونه که مورد توافق طرفین است انجام دهد .متعهد می گردد کلیه موارد توافق شده را به نحو احسن و آن پیمانکار  - 2  

 

ز طرف كارفرما پیمانكار متعهد است بعد از نافذ شدن قرارداد نسبت به ارائه جزئییات فني جهت آماده سازي بستر كار كه بایستي ا – 3

 انجام گیرد اقدامات الزم اقدام نماید.

 

رد پیمانكار متعهد است از زمان شروع پروژه مطابق برنامه ریزي ارائه شده كار را به اتمام برساند و تجهیزات و دستگاه مو – 4

 قرارداد را در شرایط كامالً مناسب و مطابق ضوابط استاندارد تهیه ، نصب و راه اندازي نماید.

 

3ش رستوران ، کافی شاپ و فست فود  ( صفحه )  فرم قرارداد مشاوره ، تجهیز ، راه اندازی و آموز  

 

پیمانكار متعهد می گردد در صورت وجود هرگونه نواقص و معایب فنی و بهداشتی و نواقص احتمالی آنها را رفع نماید . – 5  

 

پیمانكار موظف مي گردد جهت اجراي صحیح كار از افراد مجرب استفاده نامید. – 6  

 

ا می تجهیزات و دکوراسیون و هزینه های حمل و نصب در این پروژه از شروع تا اتمام به عهده کارفرمکلیه هزینه ها جهت تهیه   -7

 باشد .

 

هدی در کارفرما متعهد مي گردد مبالغ را مطابق شرایط پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت بموقع مبالغ قرارداد فروشنده تع – 8

 قبال قرارداد نخواهد داشت .

 

اشد.حفظ و نگهداری از تجهیزات و دکور از زمان ورود به ساختمان ، قبل از نصب و پس از آن به عهده کارفرما می بمسئولیت  - 9  

 

نصب  کارفرما تعهد می نماید از ورود اشخاص متفرقه به محیط كارو دستكاري تجهیزات و دکور توسط افراد متفرقه در زمان  - 11

 ممانعت بعمل آورد.

 



عهد می گردد ضمن رعایت مفاد این قرارداد همکاری های الزم را در طول کار با گروه آرگو به عمل آورد.کارفرما مت  - 12  

 

یلي کارفرما متهد میگردد محل هاي كار را به موقع آماده و در اختیار پیمانكار قراردهد . اگر چنانچه بنا به دالیلي اعم از تعط – 13

ر نبودن محل كار جهت نصب دکور و تجهیزات مورد قرارداد و یا به هر دلیل دیگر انجام كا پروژه ، تاخیر در اجراي پروژه ، آماده

 در مدت زمان قرارداد امكان پذیر نباشد کارفرما زمان دقیق شروع را به پیمانكار اعالم نماید.

 

(  سایر شرایط قرارداد: 7ماده   

 

حد را دارند .نسخه تنظیم گردید که هر دو آنها حکم وا 2این قرارداد در   

 

كارمهر و امضا كارفرما                                                                                           مهر و امضا پیمان  

 

 اثر انگشت                                                                              


