
 

 به نام خدا 

برق امدادرارداد پیمانکاری ق  

             تاریخ:    /    /  

             داد:رشماره قرا

       

 ی............................... به کد مل  یو آقا   ابیکه به عنوان بازارولتا  گروه امداد برق    نیقرارداد ماب  نیا

..............  .............. به شماره تلفن ....................................................................ساکن    .......................................

 باشد.  ی م  یامور محوله از طرف مشتر   یاجرا  مانکاریبه عنوان پ

 :  تعهد بازاریاب 

ام کار جهت بازاریاب موظف است آدرس و شرح مختصر کار را به پیمانکار اطالع دهد و بعد از انج

 ایجاد رضایتمندی نظرسنجی نماید. 

  : مانکاریتعهدات پ

با دفتر امداد برق تماس گرفته و اعالم  امکیپ افتیبعد از در قه یدق ۱۵موظف است ظرف  مانکار یپ

 .دیزمان حضور خود را اعالم نما  می و بعد از گرفتن شرح کار و تنظ  د ینما  یآمادگ

 یرا پر کرده و برا  قرارداد پیمانکاری خدمات   فاکتور  ش ی در محل کار برگه پموظف است    مانکار یپ

 .دیرا ارسال نما  یینها  ورو بعد از اتمام کار فاکت   دیدفتر امداد برق ارسال نما 

 



 

 

بصره:ت  

 .باشد یم مانکاریپروژه ها به عهده پ یو حقوق اتیو مال یانتظام یو جان یو مال یفن تیمسئول هیکل-1

 .گرددیپرداخت م یبه مشتر مهینرفتن بدون اطالع مبلغ به عنوان جر درصورت-2

 یتیمسئول ابیو بازار گرددیپرداخت م مانکاریکل خسارت توسط پ یصورت خسارت به مشتر در-3

 .ندارد

درصد اجرت به عنوان خسارت به  ۱۰مبلغ  لیتمام توسط استاد کار بدون دل مهیصورت کار ن در-4

 .کند ینم افتیرا استاد کار در یمبلغ چیو ه گرددیپرداخت م یمشتر

 .گردد هیتسو دیمبلغ با نیاول افتیخدمات امداد برق بعد از در نهیهز -5

 .باشد یتعهد مبلغ جنس به عهده استادکار م -6

و  اریختجنس در دست فروشگاه و ا فیتخف اریاخت  .)شود یشامل اجناس نم یمشتر فاتیتخف -7

 (. باشد یاستاد کار م اریاجرت در اخت فیتخف

 .شود یم هیاجناس دستمزد تصف هیباشد و بعد از تسو یپول با جنس م افتیدر تیاولو -8

 .باشد یاستاد کار نم یچک حساب تا باز شدن چک قابل برداشت برا افتیصورت دردر  -9

 .گردد یم میتقس ییمبلغ نقل و چک به نسبت اجناس و اجرا -10

 .تواند حساب باز داشته باشد یتومان م ونیلیم ۵استادکار حداکثر مبلغ -11



 

 باشد یم یکار الزام انیپا تیباز فرم رضا یدر حسابها -12

 .باشد یاز انجام کار م تیفرم رضا افتیاجرت منوط به در هیتسو -13

 گردد. ینحوه محاسبه پورسانت هر استاد کار طبق توافق اول سال آن شخص انجام م -14 

ت عدم ارداد پایبند باشد و در صورقوانین ذکر شده در این قراستاد کار موظف است به تمام  -15

 .صرف نظر کرده استاد کاربا  یاب میتواند از ادامه همکاریبازارهمکاری 

 :و مقرراتقوانین 

 .در دفتر امداد برق ثبت شود ستیبا یاستادکاران م یکارها هیکل -1

 .شود یاجازه داده نم یکار کار بعد کیحساب  هیتا تسو -2

 .گردد یم افتیدر نهیو بعد از آن هز گانیاستادکاران را یساعت برا کیاجاره ابزار تا  -3

 .باشد یحساب اجناس و پرداخت خدمات م هیموظف به تسو یهفته کار انیستاد کار حداکثر تا پاا -4

بودن کار  ریو در صورت مغا دیفقط در حوزه تخصص خود کار را قبول نما ستیبا یم مانکاریپ -5

 .دیانصراف خود را اعالم نما دیبا تخصص با

 .دینما یخوددار یبدون هماهنگ گریو انتقال کار به فرد د گریاز استاد کار د -6 

آالرم مخصوص بر  جادیکارت مخصوص امداد برق جهت تماس و اس ام اس و ا میاستفاده از س -7 

 .یگوش یرو



 

 

محتوا و بروز کردن رزومه   د یگردد و جهت تول  هی و عکس ته  لمیکارها ف  از استاد کار موظف است  -8

 .استفاده گردد  مانکارانیپ  ی ها

 :  پورسانت و پاداش هینحوه تسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء بازاریاب     پیمانکار                                                                     ءامضا    


