
 

 به ًام ذدا
 

 1400 / ....../ .... :  تاريد                                

                        :        ضواره                                                                                                                                                                                                   

 :پیوست                           ذدهات بازرسی و صدور گواهی                                       

  

  
             11طبقه چهارم واحد  13ًصرت غربی پالک هیداى توحید خ  :آدرس 

    1457785595: کد پستی  

 66941802:  تلفي  

     66914288: دورًگار  

       Info @ asiapayesh.com: ايویل   

   WWW.asiapayesh.com                 ا.ا.پرواًه فعالیت  از سازهاى ًظام داهپسضکی ج      پرواًه بازرسی کاال از سازهاى هلی استاًدارد کطور 

 
 

  فرعی  قرارداد پیمانکار

 :طرفیي قرارداد

طثقِ جْارم  13هیذاى تَحیذ خ ًصرت غرتی پالک  ۺتِ ًطاًی فیواتیي ضرکت پایص سالهت اسیا.. …..........… ایي قرارداد در تاریخ

فرعی  تعٌَاى پیواًکار.. …......................................………تِ ادرس .. …...............… ضرکت تعٌَاى کارفرها ٍ 11ٍاحذ 

 .،تِ ضرح زیرهٌعقذ هی گرددهیطَد طرف دیگرکِ هٌثعذ طرف قرارداد ًاهیذُ  ازتِ 

عٌَاى کارفرها تا تِ .. …..........…… هَضَع قرارداد ضرکت.. ……… هذیریت اجرایی تازرسیۺ  هوضوع قرارداد – 1

 .…………………………… تِ عٌَاى کارفرهای اصلی … ................…… ضرکت/سازهاى

 ٍ طرح تازرسی پیَست. …..................…تر اساس استاًذارد  …...........…تازرسی  ۺ هحدوده کاری -2

 ..….............……  ۺ هدت قرارداد-3

 ..…............……   ۺضروع قرارداد-4

 ..…..........……  ۺ هحل اًجام کار-5

 ریال.. ….....…… ترآٍرد ّسیٌِ پرٍشُۺ  ترآٍرد ّسیٌِ اٍلیِ/ هبلغ قرارداد -6

  ………………………………………………………………………………………………………. 

 ۺ گردش کار -7

 ۺزیر اقذام هی ًوایذ سپس تِ ترتیة   طرف قرارداد پس از هثادلِ قرارداد ًسثت تِ تْیِ ترًاهِ زهاى تٌذی اقذام ًوایذ ،

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 : ضرايط پرداذت -8

 تیوِ هسَلیت

 ًظام ًاهه ضرکت پايص سالهت اسیا أساس حفظ هحرهاًگی و بی طرفی و استقالل بر – 9

 هدت قرارداد -10

. تازرسی هی تاضذ هاُ هی تاضذ ٍ طرف قرارداد هلسم تِ اداهِ خذهات               هذت قرارداد
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 ۺ جرائن -11

 .هثلغ قرارداد، از هطالثات ٍی کسرخَاّذضذ ..… چٌاًچِ طرف قرارداد در اجرای تعْذات خَد قصَر ًوایذ تِ ازای ّر رٍز دیرکرد ، رٍزاًِ

 :ساير ضرايط  – 12

 .حفاظتی تِ عْذُ طرف قرارداد هی تاضذ ًظارت تر ایوٌی کارگراى ٍ کلیِ پرسٌل هرتَطِ ٍ ّوچٌیي سفارش لَازم ایوٌی ٍ  – الف

حق تِ کارگیری اتثاع تیگاًِ فاقذ هجَز رسوی از  13۶۹ قاًَى کار هصَب 11۸ 120ٍ 101ٍ طرف قرارداد تا تَجِ تِ هَاد – ب

 .کار را ًذارد   ٍزارت

 رعایت کلیِ ضَاتط فٌی در کار تَسط طرف قرارداد الساهی هی تاضذ – ج

ٍ تقیِ   پیواًکار ُ ٍ سِ ًسخِ کِ حکن ٍاحذ دارًذ تٌظین ٍ پس از اهضاء طرفیي هثادلِ هعتثر ٍ یک ًسخِ ًسدایي قرارداد در ّفت هاد

. ًسخ ًسد کارفرها تاقی هی هاًذ 

 

 کــارفرها                                                                                    پیواًکـار                                 

 


