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(لطفا پس از مطالعه دقیق و تکمیل قسمت های خالی از طریق فکس  02143857824و یا از طریق ایمیل  ghorfesaz.ir@gmail.comارسال فرمایید)

توجه :تکمیل فرم ذیل هیچگونه حقی و مطالبه ای ایجاد نمی کند
وفقط جنبه اطالع رسانی و آموزش دارد

پیش توافق طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی
قرارداد زیر بین  ،این قسمت توسط کارفرما کامل می شود به نمایندگی خانم/آقای
و شماره تماس:

:

به شماره ملی

و به نشانی

که در این قرارداد به عنوان خریدار نامیده می شود و

فراورده های چوبی ثامن  ،به نمایندگی آقای فریدون شمس الحرار به نشانی  :تهران بلوار کوهسار خیابان شعبانعلی پالک 12که
در این قرارداد به عنوان فروشنده نامیده می شود با مفاد زیر منعقد می گردد.
ماده یک  :موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی با بخش های زیر :
کارفرما متعهد می شود تمامی نظرات موردنظر پیرامون ساخت و نوع مواد مانند  :طرح  ،رنگ بندی  ،مواد ،نوع کاالی مورد نمایش
 ،نورپردازی و  ...را در زمان انعقاد قرارداد اعالم نماید.
 – 1محل تحویل نهایی سازه  :نمایشگاه

این قسمت توسط کارفرما کامل می شود

 - 2تاریخ شروع ساخت در محل تحویل 1331/ / :
 - 3تاریخ شروع نمایشگاه 1331/ / :
ابعاد دقیق محل ساخت
با مساحت تقریبی

تاریخی است که در آن تاریخ می توان عملیات مونتاژ غرفه را در محل نمایشگاه شروع کرد

این قسمت توسط کارفرما کامل می شود

( :پلن نهایی غرفه باید ضمیمه قرارداد گردد)

مترمربع از

طرف بسته به طول

متر و عرض

طرح :
مطابق با طرح تقریبی و ارائه و تایید شده توسط خریدار

1

متر

این قسمت توسط کارفرما کامل می شود

2

رنگ بندی :

این قسمت توسط کارفرما کامل می شود

دارای رنگ های

و

،

و مطابق نظریه فروشنده می باشد

تبصره1:
جنس رنگ مصرفی نیم و تمام پالستیک می باشدو میزان تراکم تیرگی و یا کم رنگی به صورت نسبی می باشد و در
صورت هر گونه نظریه در مورد رنگ غرفه -خریدار با ارائه رنگ مورد نظر به صورت چاپی می تواند اقدام نماید ورنگ
تقریبی مورد نظر به پیوست قرارداد می باشد همچنین کارفرما می تواند
را در تاریخ  35 / /ساعت

آقای /خانم

به شماره ملی

جهت رویت رنگ غرفه به محل غرفه اعزام نماید و در صورت عدم حضور در ساعت مقرر

رنگ غرفه از نظر کارفرما مورد تایید تلقی می گردد و حق هر گونه اعتراض از کارفرما ساقط می باشد.

انباری:

این قسمت توسط کارفرما کامل می شود

با ابعاد تقریبی

متر مربع می باشد و دارای طبقه و فاقد قفل و کلید می باشد

نورپردازی( :مطابق نظر مجری توافق می گردد)

نور پردازی غرفه توسط

عدد پرژکتور و تعداد

هالوژن می باشد تعداد پریز عدد می باشد

مواد :
مشتمل بر نئوپان و مشتقات آن مطابق با نظریه مجری می باشد.
میز کانتر :

این قسمت توسط کارفرما کامل می شود

به تعداد

عدد و فاقد شیشه رو میزی است

کف سازی :
دارای کف سازی با ارتفاع تقریبی  8سانتیمتر از جنس
چسب ها و نوشته های غرفه

مطابق نمونه موجود در انبار مجری می باشد

( :نوشته ها و لوگوها از طرف کارفرما با فرمت کورل در اختیار مجری قرار می گیرد)

از جنس شبرنگ و یک رنگ و نزدیک به رنگ طرح مطابق نظر تولید کننده می باشد.
تجهیزات جانبی غرفه :

در صورت نیاز توسط کارفرما اعالم گردد

2

3

غرفه تجهیزات جانبی ندارد
گل آرایی و سبزه آرایی

 :در صورت نیاز توسط کارفرما اعالم گردد

غرفه فاقد گل آرایی و سبزه آرایی می باشد

ماده دو  :تعهدات مجری
مجری متعهد می گردد جهت ساخت سازه مورد قرارداد اقدامات زیر را انجام دهد :

 2-1زمان تحویل

 :توسط مجری کامل می گردد

الف ) تحویل غرفه ساعت  22مورخ 1331 / /

( به تاریخ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه)

2-2مجری هیچگونه تعهدی نسبت به عواقب به کاربردن و نمایش :
بنر  ،متن ها  ،عکس ها  ،تابلو ها و کاال های به کار رفته در سازه که از کارفرما دریافت کرده نخواهد داشت.
 2-3وظیفه مجری تحویل سازه نهایی با شرایط مندرج در ماده یک می باشد و کلیه ادوات سازه ها وسایل و ابزار باقی مانده جهت
ساخت نیز متعلق به مجری می باشد
 2-4پس از تخریب وظیفه خروج سازه و حمل آن از محل ساخت با مجری می باشد.

ماده سه  :تعهدات کارفرما
 – 1کارفرما نسبت به پرداخت به موقع مبلغ قرارداد تعهد می نماید و به ازای هر روز تاخیر در پرداخت آن ملزم به پرداخت
کلیه زیانهای مرتبط به مجری می باشد.
تبصره )1
در صورت عدم وصول مبالغ و چک های قرارداد مجری می تواند اجرا و ساخت غرفه را در هر مرحله ای متوقف نموده و کلیه ضرر
و زیانهای مترتب مالی و معنوی بر عهده کارفرما می باشد.

3

4

 -2ارائه فایل های چاپی مطابق برنامه زمانبندی و با قالب تعریف شده
فایل لوگو و استیکر ها با فرمت فقط ( CDRکورلی) و بنرهای مورد استفاده با دو فرمت جداگانه  jpgالیه بسته و  psdبه
صورت الیه باز مطابق با اندازه های ارسالی از طرف مجری می باشد و کارفرما می بایست فایل های مورد نظر را بر روی سی دی و
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  96 / /به مجری تحویل و به صورت کتبی تاییدیه دریافت نماید .

تبصره :2
در صورت عدم دریافت تاییدیه کتبی از مجری در زمان تعیین شده موارد ذیل در ساخت غرفه نمایشگاهی بر عهده کارفرما می
باشدو از عهده مجری ساقط است.
الف) چاپ و نصب بنر الیت باکس فلکس و هرگونه شکل چاپی دیگر مطابق طرح غرفه
ب) چاپ برش و نصب هرگونه یونولیت استیکر و تابلو چلنیوم و سایر ملزومات نصبی مطابق طرح غرفه
و کلیه ضرر و زیانهای مالی و معنوی بر عهده کارفرما می باشد.و عالوه بر آن کارفرما حق اعتراض خود را به هر شکل وهرصورت به
طورکامل اسقاط می نماید

ماده چهار  :مبلغ قرارداد
ریال (این مبلغ از طریق تعرفه غرفه سازی محاسبه می گردد)

مبلغ کل قرارداد

ماده پنج  :نحوه پرداخت مبلغ قرارداد
مبلغ

ریال بابت پیش

پرداخت (بابت  10درصد پیش پرداخت ار کل مبلغ قرارداد)

به صورت نقد توسط مجری دریافت

گردید و الباقی طی دو فقره چک مشتمل بر:
 20( -1درصداز کل مبلغ قرارداد و به تاریخ شروع به کار در محل نمایشگاه)

عهده بانک

به مبلغ

چک شماره
ریال و

4

به تاریخ /

1331 /

5

-2

( 20درصداز مبلغ کل

عهده بانک

قرارداد و به تاریخ یک روز قبل از تاریخ افتتاحیه نمایشگاه) چک شماره

به مبلغ

ریال

به تاریخ

1331 / /

به مجری پرداخت گردید.

ماده شش  :شرایط حقوقی قرارداد
در زمان انعقاد قرارداد فرض بر این است که کارفرما نمونه کارهای قبلی مجری را دیده است و به توانایی تیم مجری اعتماد دارد
لذا در صورت بروز اختالف بین طرفین فقط قوه قضاییه محل داوری است.
تمامی روابط کارفرما و مجری در قالب نامه و معرفی نامه های کتبی و تایید شده طرفین می باشد .خیار غبن و تدلیس از کارفرما
ساقط است و کلیه کسورات قانونی در هر زمان بر عهده کارفرما می باشد.

ماده هفت  :تعداد نسخه های قرارداد
این قرارداد در پنج صفحه و هفت ماده و دو تبصره در دو نسخه با متن و اعتبار یکسان تنظیم گردیده و در تاریخ 1331 / /
امضاء و مبادله گردید.

مهر و امضا کارفرما

مهر و امضا مجری

توسط کارفرما مهر و امضا شود
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