Мердiгерлiк шарт
(тұрмыстық тапсырыс)
__________ қаласы
№_____ 
"_____"__________20___ж. 

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Мердiгер" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi  "Тапсырыс берушi" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

1. Мердiгер Тапсырыс берушiнiң пәтерiнде немесе  жеке меншiк құқығындағы  Тапсырыс берушiге тиесiлi үйде өз күшiмен, құралдарымен, механизмдерiмен, тұрғын үйлердi жөндеудiң қолданылып жүрген техникалық талаптарын сақтай отырып, осы шартқа қоса берiлген сметаға сәйкес үй-жайға жөндеу жұмыстарын жүргiзуге мiндеттенедi.
2. Мердiгер жөндеу жұмыстары үшiн осы шартқа қоса берiлген тiзбеге сәйкес____________________ теңге сомасына материалдарды ұсынады.
Мердiгер материалдардың сапасына жауап бередi.
Мердiгердiң материалдарын немесе материал құнының  кемiнде 50%-ын Тапсырыс берушi  шартты жасау кезiнде толық ____________________ теңге сомасында төлейдi, түпкiлiктi есеп айырысу  орындалған жұмыстарды қабылдағаннан кейiн ____________________ теңге сомасында төленедi (қажет емесiн сызып көрсету керек).
Мердiгер  жеткiзетiн материалдар және қажеттi құралдарды  жөндеу орнына Мердiгер жеткiзедi.
3. Осы шартта көрсетiлген жөндеу жұмыстары үшiн Тапсырыс берушi құны ___________________ теңге сомасындағы мынадай ____________________материалдарды  Тапсырыс берушi ұсынады. Материалдардың құнын тараптар келiсiммен айқындайды.
Мердiгер осы материалдарды  дұрыс пайдаланғаны үшiн жауап бередi,  Тапсырыс берушiге  оларды жұмсағаны туралы есеп бередi және қалған материалдарды қайтаруға мiндеттi.
4. Мердiгер Тапсырыс берушiге 1) Тапсырыс берушден алған материалдардың сапасыздығы туралы; 2) Тапсырыс берушiнiң нұсқауларын сақтау орындалатын жұмыстардың жарамдылығына және берiктiгiне қауiп тудыратыны туралы 3)  Мердiгерге байланыссыз өзге де, орындалатын жұмыстардың жарамдылығы мен берiктiлiгiне нұсқан келтiретiн жағдайлардың болуы туралы уақтылы  ескертуге мiндеттi.
 5. Мердiгер пәтердi жөндеу жұмыстарын 20___жылғы "_____"__________ бастап 20___жылғы "_____"__________  аяқтауға мiндеттенедi.
Жұмыстың басталу мен аяқталу мерзiмiн өзгерту қажеттiгi кезiнде  әрбiр тарап бұл туралы ол басталардан бұрын 48 сағат бұрын  басқа тарапқа хабарлауға тиiс. Мерзiмдердiң өзгергенi туралы  шарттың екi данасына да тиiстi жазбалар жүргiзiледi.
6. Мердiгер жұмысты бастау және аяқтау мерзiмдерiн бұзған жағдайда  ол тапсырыс берушiге  әрбiр кешiктiрiлген күн үшiн  жөндеу жұмыстары құнының (мердiгер материалдарының құнын қоса алғанда)  0,1% мөлшерiнде өсiмпұл төлейдi, ал  жұмыс тапсырысты орындау мерзiмi басталған күннен бастап бiр апта өткеннен кейiн аяқталмаса, онда Мердiгер Тапсырыс берушiге  жөнде құнының (мердiгер материалдарының құнын қоса алғанда) 2% мөлшерiнде тұрақсыздық айыбын төлейдi.
Осындай мерзiмдердi Тапсырыс берушiнiң кiнәсiнен бұзған жағдайда  соңғысы да осындай жауапкершiлiк атқарады.
Тапсырыс берушi көрсетiлген мөлшерде Мердiгерге өсiмпұл, сондай-ақ  материалдар және жұмыс үшiн (2 және 10-тармақтар) берешек ақыны кешiктiрген кезде де өсiмпұл төлейдi.
7.  Дәлелдi себептер болған жағдайда Тапсырыс берушi  Мердiгерге жұмыстардың орындалған бөлiгi үшiн сыйақы төлей отырып және шартты бұзу салдарынан  Мердiгерге келтiрiлген шығындарды оған өтей отырып шарттың қолданылуы аяқталғанға дейiн кез келген уақытта шартты орындауда бас тартуға құқылы.
8. Тапсырыс берушi жөндеу жұмыстарын жүргiзу үшiн үй-жайды дайындайды: бүлiнбес үшiн жићаздарды жабу, жұмыс iстеуге кедергi келтiретiн заттарды алу, жұмысшылардың құралдары мен заттарын сақтау орнына апару және т.б. мiндеттенедi.
9. Мердiгер  жөндеу жүргiзiлiп жатқан үй-жайдағы жићаздардың, едендердiң, электр желiлерiнiң, санитарлық-техникалық жабдықтардың, әйнектердiң және басқа мүлiктердiң бүлiнуi немесе бұзылуына жауап бередi.
10. Тапсырыс берушi Мердiгерге  осы шартқа қол қойған кезде  __________ теңге сомасында  немесе  орындалған жұмысты қабылдағаннан кейiн (қажет емесiн  сызып көрсету)   екi күн iшiнде түпкiлiктi есеп айырысу құнының кемiнде  50% мөлшерiнде аванс төлейдi
11. Тапсырыс берушi орындалғане жұмысты олар аяқталған күнi қабылдайды. Тапсырыс берушi Мердiгерге қоятын талаптарын жұмыс қабылдағаннан кейiн 1 ай iшiнде хабарлауы тиiс. Тапсырыс берiшi мен Мердiгер арасында жүргiзiлген жөндеу жұмыстарының сапасы бойынша  келiспеушiлiктер болған жағдайда Тапсырыс берушi  сараптау жасауды талап етуге құқылы. Сараптауға ақы төлеудi қарсы сараптау шешiмi шығарылған тарап жүргiзедi. 
Сараптауды ұйымдастыру мiндетi Мердiгерге жүктеледi.Талаптар негiздi болған жағдайда Мердiгер кемшiлiктердi бiр апта мерзiмiнде өз есебiнен жөндеуге мiндеттi.
12. Жұмыс сапасын төмендететiн шарт талаптарынан Мердiгердiң бас тартуы бойынша  алты ай iшiнде, егер кемшiлiктер жұмысты қабылдаудың әдеттегi тәсiлiнде анықталмаса,  жұмысты қабылдағаннан кейiн бiр жыл iшiнде сотқа шағым беруге болады. 
 Тараптардың заңды мекен-жайы және банктiк деректемелерi

Мердiгер

_____________________________________ 
(шарттың түрi бойынша ЗТ немесе ЖТ атауы)

_____________________________________ 
(орналасқан елi)

____________________________________________  
(қала, п/б, көшесi, үйдiң және офистiң нөмiрi, факстiң, телефонның нөмiрi)

__________________________________________ 
(есеп айырысу немесе валюта шоты, қызмет көрсететiн банктiң атауы, БИК, БИН, төлем мақсатының коды)


___________________________________  
 (шартқа қол қоятын тұлғаның қызметi, аты-жөнi, қолы, мөрi, егер жеке тұлға болса ИИН) 
Тапсырыс берушi

_______________________________________
шарттың түрi бойынша ЗТ немесе ЖТ атауы)

_____________________________________ 
(орналасқан елi)

____________________________________________  
(қала, п/б, көшесi, үйдiң және офистiң нөмiрi, факстiң, телефонның нөмiрi)

__________________________________________ 
(есеп айырысу немесе валюта шоты, қызмет көрсететiн банктiң атауы, БИК, БИН, төлем мақсатының коды)


___________________________________  
 (шартқа қол қоятын тұлғаның қызметi, аты-жөнi, қолы, мөрi, егер жеке тұлға болса ИИН) 

Шарттың екiншi данасын алдым: Тапсырыс берушi "_____"__________20___ж.

