
  به نام ايزد يكتا

  پيمانكاري تهيه و دوخت لباس تفاهمنامه

  :تفاهمنامهطرفين 

از يك طرف و ناميده مي شود،  كارفرماكه از اين پس   ..................................... ...في مابين ..........................  در تاريخ تفاهمنامهاين  
ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق قوانين و شرايطي كه در اين  موسسه تفاهم نامهكه از اين پس در اين  .................................................

  .است،منعقد مي گردددرج شده  تفاهمنامه

  :مشخصات نمايندگان طرفين -1 

  : موسسهمشخصات  )1-1

  ..............................سمت............................................نام نماينده ....................................نام موسسه 

  ...............................     ............نشماره تلف..............................آدرس ايميل

  : كارفرمامشخصات  -)2-1

  ..................................سمت.................................نمايندهنام ...................  ......نام موسسه

  ...............................شماره تلفن ........................آدرس ايميل

  ................................تلفن همراه

  .يديه ها از طرف ايشان انجام مي گردديباشد و كليه تانماينده معرفي شده از سمت كارفرما تام االختيار مي :  1تبصره
  :تفاهم نامهموضوع  -2

  تهيه لباس هاي فرم مطابق كاتالوگ و سايزهاي اعالمي از سوي كارفرما
  . )ه پيوست قرارداد مي باشدب و فرم سايز بندي فرم سفارشتعداد لباس ها و نوع و سايزها مطابق ( 

  :تفاهم نامهمبلغ -3
  .مي باشد ريال............................................ )به حروف(معادل  ريال...............................تفاهم نامهمبلغ كل 

و در صورت پرداخت هزينه از سوي موسسه اين مبلغ به مبلغ هزينه ارسال لباس ها تا محل كارفرما به عهده كارفرما بوده :  2 تبصره
  .اضافه مي گرددتفاهم نامه 

  :تفاهم نامهمدت  - 4
  . مي باشد............................از زمان عقد تفاهم نامه تا تاريخ تفاهم نامهاين  مدت)4 -1

  .مي باشد موسسهبه  كارفرمااز سوي  )درصد 50( اوليه منوط به پرداختو  همزمان نامهتفاهم شروع اجراي  )2-4

اين  مي بايست يه صورت كتبي به نماينده موسسه اعالم گردد كارفرمارت انصراف و يا تغيير طرح و جنس پارچه از طرف در صو )3-4
 در نظر گرفته مي موسسهمبلغ پيش قرار داد به عنوان حق الزحمه  تلقي شده و قبلي شده ه منزله عدم تاييد طرح هاي توافق بمورد 
  .شود

  وز از تاريخ انعقاد قرارداد امكان پذير مي باشدر  3فقط ظرف مدت و سايز بندي رح و رنگ و جنس پارچهطهر گونه تغيير در :  3تبصره  

صورت گيرد كارفرما موظف مي باشد مجددا بابت تغييرات  اين موعد پس از و تغيير سايز چناچه انصراف و يا تغيير طرح و جنس پارچه و
 .جديد هزينه مطابق اعالم موسسه بپردازد

  



  :شرايط پرداخت -5
  )پيش پرداخت(درصد از مبلغ كل در زمان عقد تفاهم نامه 50-)1-5

  )به كارفرما تحويل مي گردد.........................تاريخدرصد لباسها تا  70حدود (درصد از مبلغ كل در زمان تحويل اوليه لباسها 30- )2-5

  طي يك فقره چك به تاريخ يك ماه بعد از تحويل باقيمانده لباسهادرصد باقيمانده 20-)3-5
عين هزينه  به استردادملزم منصرف شد،  كارفرماتهيه و دوخت لباس از  به هردليلي سفارشپس از دريافت هزينه  موسسهاگر : 4 تبصره

  .، مي باشددريافت شده 
هاي آن است و موارد و ادعاهاي ديگر ذكر شده از طرف  در محدوده موارد تعيين شده در اين ماده و تبصره موسسهتعهدات : 5 تبصره
  .مورد نظر، قابل پذيرش نيست "نوع و جنس دوخت دوره زماني يا " از جمله خسارت ناشي از كارفرما

  :دوخت اشكال در كيفيت -6 
با كيفيت متعارف دوخت و جنس پارچه  به انجام امور موسسه. هدقرارد كارفرماآن را در اختيار كارعهد است پس از اتمام مت موسسه

 كارفرما هموسسه و نمايند توليد مدير شامل نفره 3در مورد افت نامتعارف كيفيت توسط گروه  كارفرماادعاي . خود متعهد است تفاهم نامه
در غير اينصورت و .نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد كارفرماييد ايراد وارد شده توسط گيرد و درصورت تا مورد بررسي قرار مي موسسهو 

  .به نتيجه نرسيدن طرفين ادعاي ذكر شده را به داور مرضي الطرفين و مورد قبول هردو ارجاع مي دهند
  :نحوه توزيع و پخش لباس - 7

  .تحويل دهد در دو نوبت كارفرمااعالم شده توسط  ه لباس دانش آموز را بر اساس تعداد دانش آموزانباشد كمتعهد مي موسسه
  :حتما بايد از آن اطالع داشته باشد كارفرما كهبرخي موارد -8
  .تحويل كار منوط به تسويه حساب قبلي مي باشد–)1-8
  .درج اسم و لگو مدرسه بروي لباس مقدور مي باشد ) با پرداخت هزينه (  امكان كارفرمادر صورت تمايل –)2-8
ثبت شده در قراداد مالك مي باشد ،در صورت اضافه شدن سفارش تهيه و توليد آن منوط  به تهيه همان پارچه و تعداد سفارش –)3-8

  .نسبت به آن نداردهيچگونه تعهدي  موسسهامكان توليد مي باشد و 
  .شود ينم يريگيمورد وارد نبوده و پ نيدر ا تيهرگونه اعتراض و شكااحتمال تغيير دادن رنگ پارچه و جنس و يا –)8- 4
  .   رديپذ يرا نم يتيمسول چگونهيه موسسهو  باشديم كارفرمابه عهده  هيدييبعد از تا يبند زيهرگونه سا رييتغ -)5-8

  ».بركت گرددسبب خير و طرفين  براي تفاهم نامهاميد است اين «

و  هرسيد موسسهو به تاييد و امضاي نماينده كارفرما ..........................................دو نسخه در تاريخ تبصره در 5و  بند 8 در  تفاهم نامهاين 
  .روز مي باشد....................اعتبار آن از تاريخ عقد قرارداد به مدت

 

  موسسهمضاي نماينده ا                                                                     )مدير مدرسه(نماينده كارفرما مهر و امضاي              

 


