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 پیمان

 رهشما به ريشهر نگین مسکنو  مینز اريگذ سرمایه وقصندو  انتهر مسکن اريگذ سرمایه شرکت فیمابین ساخت مدیریت اردادقر وپیر

به همراه دیگر  نامهاین موافقت ،معامالت یسیونکم 00/00/99مورخ  000سه شماره جلو به استناد صورت 95/09/20 رخمو 11443

به  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می پس نیازااست و  کیتفکرقابلیغیک مجموعه  کهآنمدارک الحاقی 

عنوان به نمایندگی آقایان عباس قدیري به 411111863484 اقتصاديو کد  10103074333و به شناسه ملی  269170شماره ثبت 

و سو شود از یکنامیده می کارفرماعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که در این پیمان نایب رئیس هیئت مدیره و علی شاه حیدري به

و .................................. به عنوان   ................................وان به عن .................................... انآقای نمایندگی به......................... شرکت 

که در این  .......................................... کداقتصادي و ............................................ ملی شناسه و .................. ثبت شماره به........................................ 

 است منعقد گردید. شدهدرجشود از سوي دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان نامیده می پیمانکارپیمان 

 ( مـوضوع 1ماده 

بر فنی ت مشخصاو شه ابق با نقمط دولت آباد شهرري درقع وانگین  وژهپر ..و  ..و  ..هاي بلوک بخشی از نازک کاريدي ستمزاي دجرا

  2ره پیوست شمااول جدح شررت و نظاه ستگاو دفرما رکاف طردره از صاي هارستوو دبالغی ي اخرین نقشه هاس آساا

و از کم و کیف کار آگاهی کامل دارد لذا هیچ گونه ادعایی مازاد بر آنچه  ستده انمو از محل اجراي عملیات به دقت بازدید رپیمانکاه: تبصر

مگر مواردي که به لحاظ فنی و به تشخیص دستگاه نظارت و تصویب کارفرما نیاز  ؛مان پیش بینی شده است پذیرفته نخواهد بوددر این پی

 به اجراي عملیات اصالحی داشته باشد.

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر نامهموافقت -2-1

 (1شرایط خصوصی )پیوست شماره -2-2

 ایط عمومی پیمان شر -2-3

ت و ماالز، العملهاراستو، دفنی عمومیت مشخصات، سایر نشریاو ساختمانی( ي هارفنی عمومی کات )مشخصا 55 رهشمانشریه  -2-4

 د.تلقی می شوارداد الینفک قرء جزدارد و گاهی کامل آنها ر از آکه پیمانکار کشوري فنی جاي هااردستاندا

 (2)پیوست شماره  برچیدن کارگاهو آنالیز هزینه تجهیز و  برآورد ریالی -2-5

به پیمانکار ابالغ خواهد  کتباً ذیل این ماده  2و تدریجاً با رعایت تبصره  که پس از مبادله پیماني اجرائی هانقشهیک سري از کلیه  -2-6

 شد.

 (3)پیوست شماره  جدول نازک کاري پروژه نگین -2-7
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 (4)پیوست شماره  HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات  ستیلچک -2-8

 (5اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -2-9

 (6)پیوست شماره اسناد مناقصه  -2-10

 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -2-11

نیز جزو  گرددیمطرفین پیمان مبادله  یا بین شودیماجراي پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظوربهاسناد تکمیلی که حین اجراي کار و  -2-12

 صورتبه. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است دیآیماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلسصورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

دوگانگی مربوط  هرگاهبر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد،  نامهتموافقوجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، این  در صورتتبصره( 

است و اگر مربوط به بهاي ي اجرایی هانقشه و مشخصات فنی عمومی مشخصات فنی خصوصی،به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با 

 بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. 3کار باشد، نرخ موضوع ماده 

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 3ماده 

برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادي و توافق با پیمانکار -3-1

 .باشدیمبصورت ناخالص  (..............................................................) ....................................

 . باشدیمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -3-2

 میباشد.ي نقدرت به صوارداد خت قرداپره نحو -3-3

از و پس  ينگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضعصورت نیمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 5 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -3-4

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیاز سازمان تأمارائه مفاصا حساب 

 هد شد.امحاسبه خوه تأئید شدت تجلسارصوو محل ه در شدا جرایر دمقاس سااقطعی بر و موقت ي ضعیتهاو رتصود کررکا -3-5

 ي،رژان يهاحامل یمتق یشمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا یل،به عنوان تعد یمبلغ یچگونهه پیمان ینبه ا -3-6

  .گیردیتعلق نم یرهو غ یگمرک يهاتعرفه یشجبران افزا

-التفاوت هزینهها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد، مابهچنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -3-7

 .محاسبه خواهد شد (1ج شرایط خصوصی پیمان )پیوست شماره -29شرایط ماده  و رعایت ها با توافق طرفین

 باشد.یا کاهش می شیافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25این پیمان با نرخ واحد تا سقف  -3-8

به جز آنچه صراحتاً در پیوست ي مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت هانهیهزکلیه  -3-9

 نخواهد گرفت. ي صورت ااضافهپرداخت مشخص شده است  2شماره 

 خواهد بود. پرداختمستندات مربوطه قابل و  ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-10
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 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است. -4-1

م اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل . در صورت عدباشدیم ( ماه شمسیپنج) 5مدت پیمان  -4-2

 پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط دستگاه نظارت )کارفرما( قابل تمدید خواهد بود. در مانکاریپ راتیتأختوجیهی و الیحه 

براي شروع عملیات، در  شدهنییتعاریخ باشد. پیمانکار متعهد است از تمی جبهه کاريتحویل  مجلسصورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان،  منظوربهشرایط خصوصی(  20نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهاي ماده  )پانزده( روز 15 مدت

تنظیم  )سه( روز پس از 3پیمانکار موظف است حداکثر  باشد.می 2-4اقدام نماید. مدت تجهیز کارگاه جزء مدت تعیین شده در بند 

 نسبت به تدوین و ارائه پالن تجهیز کارگاه اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند. جبهه کاريصورتجلسه تحویل 

 ( دوره تضمین5ماده 

ي دوره هاتیمسئولو  گرددیمتعیین و از سوي پیمانکار تضمین  ماه 12دوره تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت 

 .باشدیمشرایط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهن به ترتیب تضمی

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

نظارت بر اجراي تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ  -6-1

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و 32توجه به مواد است که با  واگذارشدهپیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد، 

ي عملیات هاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهنظارت بر صحت اجراي عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -6-2

با  نیبمایفساختمانی و مدارک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک 

 رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهاي مربوطه اجرا نماید.

عملیات  ، مشخصات فنی عمومی و خصوصیهانقشهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجراي صحیح و مطابق  تبصره(

 .موضوع پیمان نخواهد بود

 ( حـل اختالف 7ماده 

شررایط عمرومی پیمران، موضروع  48و  46یر و یا طرز اجراي پیمان غیرر از مفراد مصررحه در مراده در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفس

ساعت کتباً معرفی خواهند شد مطرح و هر  48اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

واهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به خ االجراالزماي طرفین نافذ و آراء اتخاذ نماید، بر اتفاقبهتصمیمی که کمیسیون مذکور 

)که حداکثر  نیالطرفیمرضهیئت داوري متشکل از یک داور معرفی شده از سوي کارفرما، یک داور معرفی شده از سوي پیمانکار و یک داور 

ي هیئرت داوري قطعری خواهرد برود. آراء رأتعیین خواهد شد( ارجاع و  تا یک ماه پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه اي با حضور طرفین
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هیئت داوري با دو رأي از سه رأي معتبر و براي طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضروع، پیمانکرار موظرف بره اجرراي 

 .باشدیمتعهدات خود 

 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

 :شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران،  تلفن – 3پالک  – 21انتهاي خیابان  -خیابان گاندي –ن ونک میدا –: تهران نشانی کارفرما -8-1

62-88885561 

 ....................................................تلفن :  ،  ...................................................................................................................: مانکاریپ ینشان -8-2

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغي مذکور هاینشان( کلیه مکاتبات به تبصره

 اطالع دهند.

 

 کارفرما پیمانکار

 مسکن( )شرکت سرمایه گذاری (شرکت ..................................)

 عباس قدیری علی شاه حیدری ................... ...................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( )عنوان(
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 1پیوست شماره 
 

 شرایط خصوصی پیمان
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بت بره شررایط عمرومی پیمران اولویرت دارد . وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی حاضر نس در صورت

در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمرومی پیمران اسرت. اگرر شررایط  کاررفتهبهشماره و حروف 

ور بره شرماره  از سروي سرازمان مرذک شردهابالغهمراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمرومی  وبودجهبرنامهعمومی مصوب سازمان 

 حاکم است. پیمانبر این  03/03/1378مورخ  842-54/1088-102

باشـد. روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی 15ی تفصیلی اجرای کار زمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  مهلتنیآخر ب(-18ماده 

  کارفرما باشد به شرح زیر استباید مورد تأیید  کهآنی تفصیلی و بهنگام کردن زمانبندبرنامهجزئیات روش تهیه 

 یرزبلوک ها )با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجه یکتفصیلی انجام موضوع قرارداد را به تفک يبنداست برنامه زمان یمانکارمتعهدپ

و  یرزيالعمل برنامره رروز از تاریخ انعقاد قرارداد و بر اساس دستور 15، حداکثر ظرف مدت مدارک آن کارگاه( بر اساس اسناد و یدنو برچ

کارفرما  قرار دهد و مدت الزم جهرت بررسری و اظهرارنظر  یارو جهت بررسی دراخت ینتدو MSPکنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار 

رف شرده از طرارائه يبنردبرنامره زمان یادشرده،. در صورت عدم اظهارنظر کارفرمرا پرس از انقضراي مردت گرددیروز تعیین م 15کارفرما 

 گردد. تلقی می شدهیبتصو یمانکار،پ

بندي اجراي عملیات اقدام نمروده و رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تواندیم کارفرمابند این از اجراي  پیمانکارصورت استنکاف در  (1تبصره

مه قطعری بره حسراب بردهکاري پیمانکرار به عنوان جری میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نماید ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بروده و پیمانکرار حرق هرگونره  قررارداد، مبناي اجراي عملیات موضوع کارفرما ابالغی از سويبندي در این صورت برنامه زمانمنظور نماید. 

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

 ارائه گردد: و ینیب یشپ یلموارد ذ بایستیم یلیتفص يبرنامه زمان بند در

 قرارداد و برآورد احجام کار یهبر پا WBSساختار  تدوین

 مربوطه یزیکیو ف یها در سطوح مختلف به همراه اوزان مال یتفعال تفکیک

 سطوح مختلف يها یتفعال ینب یدرست و روابط منطق یگرفتن توال درنظر

 سطوح مختلف يها یتمدت زمان الزم جهت انجام فعال تعیین

 ها یتها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعال یتفعال یازو مصالح مورد ن یع مالمناب تخصیص

 يها متناسب با برنامه زمان بند یتجهت انجام فعال یازمورد ن آالتینو ماش یمنابع انسان تخصیص

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد ه(-18ماده 

 باشد.ي میاسهیمقا صورتبهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساس کار پیمانکار پیشرفت( گزارش 1

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ي واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه هاگزارش( 2
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 موجببرههمان دوره پیمانکار  تیوضعصورتهزار از مبلغ عدم رعایت بندهاي فوق در هر دوره از کارکرد، به میزان دو در  صورتتبصره( در 

 . این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد شد.گرددیمکسر  بندعدم اجراي این 

 دهد بـه شـرحپیمانکار قرارمی اریدراخت زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی که کارفرما الف(-20ماده

 باشد:ذیل می

 قرار خواهد داد. مانکاریپ اریکارگاه را در محدوده مد نظر خود در اخت زیمورد نظر جهت تجه نیکارفرما زم (1-الف-20

کارفرما انشعاب آب و برق مورد نیاز عملیات اجرائی و تجهیز کارگاه را در یک نقطره از کارگراه بره تشرخیص خرود در اختیرار  (2-الف-20

جهت عملیـات  ازین مورد گازوئیل و برق، آب، گاز های مرتبط باو کلیه هزینه ملزومات نیتأمتدارک،  ، لیکندهدمیپیمانکار قرار 

هـای و کلیه هزینـهملزومات  نیتأمتدارک، اجرایی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد. همچنین 

بـه  و تجهیز دفاتر دستگاه نظارت و کارفرما، تجهیز کارگاه ازین مورد نترنت پرسرعت، تلفن و ایگازوئیل،برق، آب، گازمرتبط با 

پمر  آب، مخرازن ذخیرره آب و  لولره کشری،هرگونه تهیه و اجراي  عبارت از ملزومات نیتأم تدارک ومنظور از  باشد.میعهده پیمانکار 

انجام تجهیرز  نظایر آنها جهتو ایجاد زیرساخت ها ، سیار ثابت و ایی، روشنسیار هاي، کابلموقت برق هايتابلوکابل کشی،  سوخت، شلنگ،

 باشد.کارگاه و عملیات اجرائی می

تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق هاي کارگري به عهده پیمانکار است. برچیدن کارگاه شامل جمع آوري مصالح، تجهیزات،  (3-الف-20

شین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نخاله ساختمانی و مواد زاید به محرل هاي موقت، خارج کردن ماتأسیسات و ساختمان

 باشد.هاي تحویلی کارفرما میمجاز )مطابق با ضوابط شهرداري( و تسطیح و تمیز کردن محل

اي کارگري استفاده نماید، هزینه مربوطره تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداري و اتاق ه

 از ردیف هاي تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

 دگیررکناپرو از  دهورنم ترنظافرا  دورخ فعالیت محل ،ییاجرا تعملیا نپایادر  نیزو  وژهپر لطو متمادر  ستا موظف رپیمانکا(4-الف-20

 ارفرمرکا عورموض نریاز ا رپیمانکا فستنکاا رتصو.در نماید پرهیز رکا محلدر  ییاجرا تلیاعماز  حاصل ينخالههاو  ئدزا ادمو ،مصالح ار،بزا

 .دکر هداخو رمنظو رپیمانکا ريبدهکا بحسا به يباالسر صددر 15 لعماا بارا  نظافت مرحله هر با مرتبط يهزینههاو  دهنمو امقدا ساًرأ

 لیوسرا هیرته ما، مراقبت در برابر شرایط مختلف جروي وسر گرما و لوده در فصانجام ش اتیعمل مراقبت ازو  ينگهدار فهیوظ (5-الف-20

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه هاي تعمیر، سرویس، نگهرداري و ( 6-الف-20

درصرد باالسرري بره حسراب  15فی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه استهالک یرا اجراره آن برا احتسراب تأمین سوخت و ملزومات مصر

 بدهکاري پیمانکار منظور خواهد شد. 

تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالت فوق، جبرران کلیره هزینره هراي مربوطره بره عهرده 

 ود. پیمانکار خواهد ب
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 باشد به شرح زیر می آالتنیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -20ماده

تأیید و طبق نظر ي و بندنمازمتناسب با برنامه ن پیماع موضوت عملیام نجااجهت ز نیارد موات تجهیزار و بزاتأمین کلیه و تهیه ( 1-ب-20

، جوشکاري، تجهیزات عایق کاري، ابزار بناییبرشکاري و سوراخکاري و  ، تجهیزاتشجوه ستگا، دجرثقیل، باالبر، ایییرپزفرما نظیر تخته رکا

اع نوانظیر ت الارآبزا و ارهه تگارسدرفی رمصت ارموه ملزرمیباشد. تهیه کلیر پیمانکاه یی به عهداجرت اعملیان تا پایاا بتدو ... از ا ابزار نقاشی

سیم یا بست ، چسباع نواو سایر  1،2،3چسب ب، صفحه ساش، صفحه برد، ولکتر، اچاشنیو میخ ، شرک، واپالو رول پیچ چ، پردي، میخ فوال

  میباشد.ر پیمانکاه نها بر عهدآنظیر و  ، اسپیسر نازک کاريئیلزوگاو بنزین اسکوپ، ضد زنگ، تینر، 

زینه های مربوطه باشد، لیکن اجاره داربست و هتأمین داربست مطابق با برنامه زمانبندی مورد نظر کارفرما بر عهده کارفرما می

 در دوران تأخیرات غیرمجاز بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 و پروفیل هاي فلزي، ، ورقانواع میلگرد سیمانی )واش بتن(، تایل سرامیک و کاشی، موزائیک،سنگ نماي ساختمانی، اع نواتهیه  (2-ب20-

انواع سیمان، پودر کاسه توالت و ملزومات، کفشور و آبریز، پوکه سبک ساختمانی،  رول بولت، صفحات رابیتس و توري سیمی گالوانیزه،

ست مصالح اموظف ر لیکن پیمانکا، فرما میباشدرکاه بر عهد عایق پیش ساخته، انوع قیر، گونی چتایی، گچ سفیدکاري، گچ گیپتون، سنگ، 

ر اربرساند. همچنین پیمانکه گارسرپرست کاع طالامربوطه کتباً به ات مستنداه به همرزنیااز قبل ري کاروز  10قل احدد را خوز نیارد مو

مصالح ت پراز میبایست ر هد. پیمانکام دنجازم را االت مااقدافرما رتوسط کاه مصالح تهیه شداز حفاظت و ت رقباه مرربت برت نسرساد رمتعه

 (97 لمکانیکی سات قی تأسیسابرت تأسیسا، بنیهي افهرست بهاي نالیزبهااول آجدل و فصوه در )مشخص شدز حد مجااز فرما بیش رکا

نسبت به ر مصالح مصرفی پیمانکازاد ئه نماید. ماارانیز را نه مصالح مصرفی ازمورت صود ضعیت خورت وورهر صاه به همرده و نموي جلوگیر

 هد شد.اخور منظوري وي دهکاربب ارنه به حسازمورت صو

 بر وژهپر ايجرا جهت تهیه شده توسط کارفرما مصرفی تماوملز و مصالح کلیه تطبقا در جابجایی و هگارکا در حمل ازي،ندرابا( 3-ب-20

 .میباشد رپیمانکا هعهد

بارگیري، حمل و باراندازي سایر مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرایی و حمل در کارگاه و جابجایی در طبقات به ( 4-ب-20

 .باشدیمعهده پیمانکار 

از دستگاه نظارت از کارگاه خارج  ینوع مصالح، کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتب چیهتواند  ینم مانکاریپ (5-ب-20

 .دینما

را در هنگام ورود و  مانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 6-ب-20

 اه نظارت در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نماید. خروج ضمن هماهنگی با دستگ

معتبر و مطابق با  ياز مبادبایست گردد میمی تأمین یمانکارپآن بخش از مصالح و ملزومات که به موجب این پیمان توسط ( 7-ب-20

نمونه  ی،مصالح مصرف یريو بکارگ یدروز قبل از خر 10موظف است  یمانکارصورت پ ینا یر. در غشود یهکارفرما ته یدمورد تأئ یستوندور ل

. یدکتبًا به کارفرما ارائه نما یدو تأئ یو . . . جهت بررس یشگاهآزما تایجآنها را به همراه مدارک مربوطه شامل استاندارد، کارخانه سازنده، ن

 .باشدیمختار م یمانکارپ یشنهاديقبول مصالح پ یادر رد  یلکارفرما بدون ذکر دل
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مستعمل و فاقد کارایی الزم خودداري نماید. چنانچره  ملزومات بایست از بکارگیري ماشین آالت، تجهیزات، ابزار ومیپیمانکار ( 8-ب-20

مورد استفاده در کارگاه به تشخیص کارفرما از کارائی الزم برخوردار نبوده و یا متناسرب برا میرزان  ملزومات ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و

زمانی یندي نباشد پیمانکار موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی آنها و افزایش توان تجهیزات مرورد اسرتفاده  عملیات اجرائی و برنامه

 اقدام نماید.

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیـر، دفتـر کارگـاهی، -20ماده

 کند نیتأمات زیر غذا، به تفکیک و به شرح و مشخص

 پیمانکار تعهدي در خصوص تجهیز دفاتر و دستگاه نظارت کارفرما ندارد. (1-ح-20

کارفرما  مربوط به دستگاه نظارت يشستشو و نظافت فضاها، سرو غذا، جهت آبدارخانه یخدمات يرویننفر  1حداقل  گذاشتن اختیاردر  (2-ح-20

 باشد.بر عهده پیمانکار می

 .باشدیممطلوب به عهده پیمانکار  تیفیباکنفر براي دستگاه نظارت  5بحانه و ناهار )گرم( به تعداد روزانه حداقل ص تأمین (3-ح-20

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مسئول حفر  و نگهرداري کارهراي انجرام شرده، مصرالح، تجهیرزات، ماشرین آالت و ابرزار، 

باشدکه زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداري و حفاظرت از آنهرا در مقابرل ت و بناهایی میتأسیسا

  .باشدیمحریق، سرقت، عوامل جوي و ... عهده پیمانکار 

رگیري دو نفرر جهرت حفاظرت فیزیکری از ساً نسبت بره بکراند عالوه بر تمهیدات پیمانکار، رأتوا: در صورت صالحدید،کارفرما می1تبصره 

کارگاه اقدام نماید که در این صورت پیمانکار می بایست عالوه بر همکاري کامل، نسبت به تجهیز فضاي مورد نیاز جهت استقرار ایشان در 

 موقعیت مورد نظر کارفرما اقدام نماید.

و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گـردد، یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند هاقسمتج( -21ماده 

 به شرح  زیر است 

کارکنران، پرسرنل و پیمانکراران جرزء در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف است  مانکاریپ (1-ج-21

از  یدر برابر خطر حرواد  ناشر حدثات هم جوارو مست هینقل طیاشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،تحت پوشش خویش

 حرواد  تمرام خطرر مرهیب نسبت به اخرذ هماهنگی کارفرمااقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف است با  مانیموضوع پ اتیعمل ياجرا

ثات کارگراه، سرازه، براي کلیره مسرتحد (و سایر کلوزهاي مد نظر کارفرما حواد  و سوانحشامل صاعقه، سیل، انفجار، آتش سوزي و سایر)

 .دیکارفرما نما لیرا تحو هانامهمهیاقدام و اصل ب مانیموضوع پ اتیتا اتمام عمل اقالم و تجهیزات نصب شده

 ورزد، فتنکارسا قورف حررش هرب خطر متما اد حو بیمه یا مدنی مسئولیت بیمه تهیه از ئیاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه

 ريدهکارب بارحس هرب يررباالس صددر 15 بحتساا با را مربوطه هزینه و امقدا زنیا ردمو يبیمهنامهها خذا به نسبت ساًرأ دنامیتو فرمارکا

 .نماید رمنظو رپیمانکا
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به تشخیص خود رأساً نسبت به تهیه بیمه نامه هاي مورد نیاز  اقدام و ردیف هراي پریش پس از مبادله پیمان و تواند کارفرما میهمچنین 

 کارگاه را از صورت کارکرد پیمانکار کسر نماید. و برچیدن تجهیزهزینه بینی شده در جداول آنالیز 

( بیمه نامه هاي اخذ شده بگونه اي باید باشند که کلیه پوشش هاي الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند، در 1تبصره

ختیار و حق دارد که از سایرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران خسارت صورت عدم تکافوي بیمه نامه هاي مذکور، کارفرما ا

 وارده برآید.

ها و  یمتعهد به انجام هماهنگ مانکاریاست در صورت بروز خسارت، پ یهیبد .باشند داشتهموقت اعتبار  لیتا زمان تحو دیها با مهیب( 2تبصره

 يتعهد چیه در این خصوص به قبل از بروز خسارت خواهد بود و ییاجرا طیرگرداندن شراها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و ب يریگیپ

 نمی باشد. متوجه کارفرما

بیمه نامه هاي فوق را به نفع کارفرما و از مؤسسات بیمه گر مورد تأیید کارفرما تهیه و اصل بیمه نامه  کلیهپیمانکار موظف است  (2-ج-21

 ها را تحویل کارفرما نماید.

مقررات ملی  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (3-ج-21

یم( بر عهده پیمانکار 4)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 . باشد

 .باشدیمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردي افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیبشیپتهیه و ( 4-ج-21

رد ایمنی اقصور و یا عدم رعایت مو به علت یا دستگاه نظارت )کارفرما( ي نظارتیهاارگان لهیوسبهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

 .گرددیمبدهکاري پیمانکار منظور  حساببهریال  10.000.000ایام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثلاجرتیا عوامل وي،  پیمانکارتوسط 

لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (5-ج-21

 تیوضعصورتنهایی و پرداخت  حسابهیتسو، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و  ارسال و پرداخت نماید. پس از خاتمه قرارداد

 باشرد.قطعی پس از اخذ مفاصا حسراب بیمه می

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(6-ج-21

دچار سانحه  گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود  يقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیثر عدم رعاو چنانچه در ا دینما

رابطه نخواهد داشت.  نیدر ا یتیمسئول گونهچیهو کارفرما  باشدیم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل

سایر و نکیمناسب ، ماسک ، ع يهادستکشکار ،  می، لباس ضخ یمنی، کمربند ا یمنیامل کاله چانه دار ، کفش اش یو حفاظت یمنیا لیساو

 است . لوازم ایمنی مربوطه

گیرد، به شرح زیر پیمانکار قرار می اریدراختو مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه  هانقشهی هانسخهالف( شمار -22ماده 

 است 

 کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد. پس از مبادله پیمان اجرائی و مشخصات فنی که يهانقشهیک سري 
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تبصره: پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق نقشه هاي معماري، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی اقدام نموده و 

سی و اصالح کتبًا به اطالع کارفرما برساند. پیمانکار موظف است قبل از روز از زمان ابالغ جهت برر 15هرگونه مغایرت را حداکثر طی مدت 

 نقشه هاي شاپ اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند.  تهیهشروع عملیات اجرایی نسبت به 

که  ی چون ساختهانقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و اندازراهی هادستورالعملو مشخصات،  هانسخه شمارهح( -22ماده

 ، به شرح زیر است .کندیمپیمانکار تهیه 

مربوط  ي ازبیلتهانقشه، پیمانکار موظف است دو سري از و پیش از پوشیده شدن کار هر مرحله از عملیات اجرائی تمامپس از ا (1-ح-22

بدیهی است  نماید،به کارفرما ارائه جهت بررسی و تأئید  و صورتجلسات مربوطهمقادیر جداول ریز را تهیه و همراه با انجام شده  عملیات به

 هاي موقت و قطعی منوط به ارائه مدارک فوق خواهد بود.رسیدگی به صورت وضعیت

کنترل ي هاستیلچکارائه به هنگام کلیه نیز و از کارفرما  مجوز انجام فعالیت اخذموظف به در تمام مراحل اجرائی پیمانکار (2-ح-22

 .باشدیمکارفرما  به و دستورالعمل هاي شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن تمانیعملیات ساخ

برآورد میزان مصالح مصرفی،  و روز از تاریخ مبادله پیمان و به منظور پایش کیفیت اجرایی 15پیمانکار موظف است ظرف مدت ( 3-ح-22

بدیهی است عملیات اجرائی در حد یا واحدهاي نمونه اقدام نماید. هاي مورد نظر در واضمن هماهنگی با مدیر پروژه نسبت به اجراي فعالیت

  بایست مطابق با واحد نمونه انجام پذیرد.پروژه می

 موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند  پیمانکارب(-24ماده

 انعنو به را نپیما عموضو با مرتبط يشتههار در صصمتخ وينیر نفر یک ،ستا موظف وژهپر صحیح ايجرا ربهمنظو رپیمانکا( 1-ب-24

مقیم  یدفتر فن زیو ن تأسیسات برقی و مکانیکی ي عملیاتجهت اجرابه تعداد متناسب با پروژه متخصص  يروهاین نیهمچن هگارکا سرپرست

 ناییاتو مدتی از پس چنانچهداشته باشند. حضور رگاهوقت در کاصورت تمامبه ستیبایکه م دینما یو کتباً به کارفرما معرف نییدر پروژه تع

 سرپرست تغییر به نسبت نگدربال ستا موظف رپیمانکا نباشد کافی فرمارکا هنمایند تشخیص به بنا فنی پرسنل و هگارکا سرپرست فنی

  .نماید امقدا جایگزین اتنفر معرفی و فنی تیم ه،گارکا

نموده متناسب با مقادیر موضوع پیمان اقدام  کارگاهسازمانی چارت  تدوینت نسبت به بایسپیمانکار پیش از شروع عملیات اجرائی میتبصره: 

 و جهت بررسی، اعمال نظر و تصویب تسلیم کارفرما نماید.

و کلیه تبعات  باشدیمدر قانون کار( ممنوع  شدهنییتعي افراد فاقد مجوزهاي الزم جهت کار در ایران و خارج از سن )ریکارگبه( 2-ب-24

 . باشدیمنونی ، مالی ، جزایی و کیفري آن در صورت عدم رعایت موارد مذکور  مستقیماً به عهده پیمانکار قا

ي از وقوع حواد  توسط عوامل ریشگیپالزام رعایت موارد ایمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیزات الزم جهت حفاظت فردي و ( 3-ب-24

پیمانکار  حساببهجریمه  ریال 000,000,3، روزانه مبلغدر هر مورد ت عدم رعایت موارد مذکوراجرایی پیمانکار به عهده وي بوده و در صور

عایی در گونه ادتشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازي شده و پیمانکار حق هیچ صورت درو  گرددیممنظور 

 .مسئولیت پیمانکار نخواهد بود افعاعمال جریمه ر درهرصورت. این خصوص را نخواهد داشت
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ارائه همچنین   HSE PLAN یو طراح نیتدوکارفرما(،  دیتائ)مورد  HSEیک نفر کارشناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (4-ب-24

استنکاف ورزد  چنانچه پیمانکار از موضوع فوق.باشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیگواه

 3-ب-24درصد باال سري به انضمام جرائم موضوع بند  15کارفرما می تواند رأساً در این خصوص اقدام نموده و هزینه مربوطه را با احتساب 

 به حساب بدهکاري پیمانکار منظور نماید.

دستگاه  صبح به 10نه حداکثر تا ساعت خود را  تهیه و به صورت روزا ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 5-ب-24

ن فرم نظارت تحویل دهد. پیمانکارانی که بیش از یک قرارداد دارند براي هر قرارداد لیست مجزا با افراد مجزا ارائه خواهند نمود که نمونه ای

 شود. یتوسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم ارائه  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما يوقت ادار انیکارکرد خود را حداکثر تا پا موظف است گزارش روزانه مانکاریپ( 6-ب-24

  منظور خواهد شد. يبه حساب و ه-18ماده موضوع  ائمبه موقع، جر

سهل  ،ياز خرابکار یکارفرما ناش لیو وسا زاتیتجهبه مستحدثات، ساختمانها،  بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 7-ب-24

 گردد. یمنظور م مانکاریآن به حساب پ نهیبوده و هز مانکاریبه عهده پ مانکار،یپ رمجموعهیز عواملسرقت و ... توسط  ،يانگار

 ج( قیمت کارهای جدید-29ماده 

ا ردیف و بهائی در آنه براي نماید که پیمانکار ابالغ به پیمان، کارهایی موضوع شرایط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 29اگر حسب ماده 

نشده باشد بهاي واحد کار مربوطه بر اساس ردیفهاي متناظر مندرج در فهارس بهاي  بینی ( پیش2فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

در رسیدگی صورت محاسبه شده و  1.25با احتساب ضریب باالسري  98هاي ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال پایه رشته

ردیف و بهائی در فهارس بهاي پایه نیز  مالک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه براي کارهاي ابالغی پیمانکارت هاي موقت و قطعی وضعی

 اجراي قیمت پیشتهادي خود را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها براي درنگبایست پس از دریافت ابالغ، بینشده باشد پیمانکار می بینی پیش

پس از بررسی، اعمال  پیشنهاديردیف و بهاي ، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید. 1.25ا احتساب ضریب باالسري یادشده ب کارهاي

هیچگونه ضریب  1.25منظور خواهد شد. بجز ضریب باالسري  پیمانکارو قطعی  موقتنظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت هاي 

 ق نخواهد گرفت.ماده تعلدیگري به ردیفهاي موضوع این 

 نرخ پیمان، به شرح زیر است  تعدیله( -29ماده 

ي انرژي، جبران هاحاملهیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، مابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزایش قیمت  پیمانبه این 

 .ردیگینمي گمرکی و غیره تعلق هاتعرفه افزایش

 م تعهدات( تضمین انجا34ماده 

مبلغ اولیه  درصد 5 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بایستمی مانکاریپ آن، براي تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقع امضاي پیمان

شرایط عمومی پیمان  34این تضمین پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با رعایت مفاد مندرج در ماده  .نمایدتسلیم کارفرما ، پیمان

 شد. خواهداد آز
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 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

ي نیمی از تضمین مذکور با آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداري می عنوانبهده درصد از هر پرداخت به پیمانکار 

صورتجلسه تحویل قطعی و تحویل موقت پروژه و پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و باقیمانده آن پس از تصویب  صورتجلسهتصویب 

در طول مدت اجراي پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در  کهیدرصورتارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. 

به رفع نقص اقدام و  نسبت رأساًاز سوي کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما  شدهنییتعکار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دینمایمي خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع  15 اضافهبهي آن را هانهیهز

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و 

 باشد پیمان به شرح زیر می پرداختشیپ( میزان و نحوه کارسازی 36ماده 

 قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. به این

 موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسبه و کارسازی خواهد شد تیوضعصورت پرداخت، روش میزان( 37 ماده

را که طبق  خیارانجام شده از شروع کار تا آن ت يکارها تیآخر هر ماه صورت وضع در مانکاریخواهد بود. پي صورت نقدبه پرداختنحوه 

)دستگاه  میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پمجلسدستورکارها و صورت ،ییاجرا هاينقشه

 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و یک نسخه تأئید 20کارفرما ظرف مدت . دینماینظارت( م

 یکسر عل ،ياعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضعرتصو یینها دییو تأ یدگیپس از رسنماید. شده از آن را براي پیمانکار ارسال می

روز  10و ظرف مدت منظور  مانکاریپ يبه حساب بستانکار مانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر يالحساب ها

 أئید در وجه پیمانکار کارسازي خواهد شد.کاري از تاریخ ت

تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکرد هاي موقت و قطعی بر اساس اندازه گیري مقادیر  2: مقادیر ذکر شده در پیوست شماره 1تبصره 

 کارهاي انجام شده خواهد بود.

قق هر یک از ردیف هاي پیش بینی شده در جدول آنالیز : تعیین میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه قابل پرداخت، منوط به تح2تبصره 

 بود. خواهد 2مربوطه در پیوست 

دي پیمانکار را با واحدهاي ساخته شده یا در حال احدا  تهاتر قتواند بخشی از مطالبات ن: در صورت توافق طرفین کارفرما می3تبصره 

 نماید.

 ( فسخ پیمان46ماده 

 2و صرفًا با ارسال  ییو قضا یقانون یفاتبه تشر یازبدون ن تواندیکارفرما م یلدر موارد ذرایط عمومی پیمان، ش 46عالوه بر شرایط احراز ماده 

 :یدفسخ نما یکطرفهرا بصورت  یمان، پ8به آدرس مندرج در ماده  یبا پست سفارش روز 10به فاصله  یاخطار کتب

 روز  10از  یشب مانیموضوع پ بلوک هايهر یک از  ییاجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -1



 

15 

 

تأخیر در تأمین ماشین آالت و تجهیزات یا نیروي انسانی مورد نیاز متناسب با هر یک از کارهاي پیش بینی شده در برنامه زمانیندي  -2

 روز به تأخیر افتد. 15بیش از  بلوک هاتفصیلی به نحوي که اتمام کار هر یک از 

 20بیش از بلوک ها هر یک از به نحوي که اتمام کار  مصوب اولیه مه زمانیندي تفصیلیانحراف هر یک از کارهاي پیش بینی شده در برنا -3

 روز به تأخیر افتد.

 یدر رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتض یرتأخ یاکارفرما  يصادره از سو ياز انجام دستورکارها یمانکاراستنکاف پ -4

مورد انتظار وفق مقررات، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  یتو کم یفیتبا ک ،نخود در این پیمانتواند به تعهدات  یمانکارپ یکهدر صورت -5

 .یدعمل نما

مقررات ملی ساختمان  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتحفاظت فنی و مباحث ایمنی،  رعایتعدم  -6

 HSEامات و الز کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچک)ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

شرایط  50حق خواهد داشت تا وجه التزام به شرح ماده کارفرما و  یدهضبط گرد یمانکارپ يانجام تعهدات و سپرده ها ینصورت تضم ینا در

کسر  يو هايو سپرده یناز محل مطالبات، تضام یامطالبه  یمانکارخود را از پ یصخسارات وارده را به تشخ یهبهمراه کل خصوصی پیمان

 .یدنما

 شود.میزان و ترتیب زیر وصول می به مانیپات ریتأخ خسارتج( -30( و ماده 6-ب -50 ماده

شرایط خصوصی، ساالنه و بصورت روزشمار به  37در صورت بروز تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار بر اساس شرایط مندرج در ماده  -1

گونه ادعائی در این مانکار تعلق خواهد گرفت و بجز این مبلغ هیچدرصد به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات به پی 15میزان 

خصوص از سوي پیمانکار پذیرفته نخواهد بود. با پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات، تأخیرات ناشی از عدم پرداخت مطالبات 

 پیمانکار تأخیر قابل طرح و رسیدگی در الیحه تأخیرات پیمان نخواهد بود.

 به سیدگیر و نپیما عمومی یطاشر 30 دهما عایتر با فرمارکا ،شد هداخو مشخص بمصو يمانبندز برنامه سساا بر اتتأخیر انمیز -2

 هر تحویل و تکمیل در زغیرمجا تأخیر روز هر ازاي به ؛میکند تصویب و تعیین را بخش هر در زغیرمجا اتتأخیر تمد ر،پیمانکا الیلد

 .ددمیگر رمنظو رپیمانکا ريبدهکا ببهحسا اتتعهد منجاا دیرکرد یمهجر انعنو به لیار 5،000،000 مبلغ کبلو

 يمدت اجرا یلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هايینهو هز يباالسر هايینههز یشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونه: ه1تبصره 

حق هرگونه  یمانپ ینا يبا امضا یمانکارنخواهد گرفت و پ تعلق یمانکاربه پ یرمجازمجاز و غ یراتدر دوران تأخ یمانمدت پ یدپروژه و تمد

 .نمایدیخصوص از خود سلب م ینرا در ا یادعائ

 کارفرما پیمانکار

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن( (شرکت ..................................)

 عباس قدیری علی شاه حیدری ................... ...................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( )عنوان(
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 2پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی -الف 

 آنالیز هزینه تجهیز کارگاه-ج 
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  پروژه یالیبرآورد ر

 

  

 

 مبلغ کل ناخالص رشته ردیف

  نازک کارياجراي دستمزدي  1

  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 2

  ت بر ارزش افزودهناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیاریال بصورت  جمع کل ناخالص به
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 برآورد نازک کاريجدول  - الف

 مقدار واحد شرح ردیف
بهاي ناخالص 

 جزء )ریال(

بهاي ناخالص 

 کل )ریال(

1 

اجراي عایق رطوبتی، با عایق پیش ساخته )ایزوگام(، 

 4ت متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخام

 متر، براي تمامی سطوح مورد نیاز میلی

 4،058 مترمربع

  

   2،325 مترمربع اجراي اندود قیرگونی با سه الیه قیر و دو الیه گونی 2

3 

به  - 30×30اجراي فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

میلیمتري با اسپیسر، دوغاب ریزي،  3همراه اجراي بند 

 بصورت سادهطرح  -بندکشی و درز انقطاع 

 1،393 مترمربع

  

4 

در  40×40اجراي فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

زیرسازي )کروم بندي و  به همراه 2پارکینگ طبقه منفی 

میلیمتري با اسپیسر، دوغاب  3اجراي بند  شیب بندي( و

 طرح بصورت ساده -ریزي، بندکشی و درز انقطاع 

 1.847 ترمربعم

  

5 

در  40×40اجراي فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

میلیمتري  3به همراه اجراي بند  1پارکینگ طبقه منفی 

طرح  -با اسپیسر، دوغاب ریزي، بندکشی و درز انقطاع 

 بصورت ساده

 1.820 ترمربعم

  

6 

اجراي تایل سیمانی شسته )واش بتن( در سطوح افقی به 

)کروم بندي و شیب  زیرسازياه به همر - 60×30ابعاد 

 -اجراي بند، دوغاب ریزي، بندکشی و درز انقطاع بندي( 

 طرح بصورت ساده

 760 مترمربع

  

7 

به همراه اجراي  -اجراي سنگ مرمریت در سطوح افقی

 -میلیمتري با اسپیسر، دوغاب ریزي، بندکشی  3بند 

 طرح بصورت ساده

 865 مترمربع

  

8 

اجراي سنگ مرمریت در سطوح قائم به صورت طولی )به 

به همراه اسکوپ و بندکشی  -سانتی متر(  40عرض 

 مطابق طرح معماري

 3،250 مترمربع
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 مقدار واحد شرح ردیف
بهاي ناخالص 

 جزء )ریال(

بهاي ناخالص 

 کل )ریال(

9 

به  - 20×20اجراي سنگ مرمریت در سطوح افقی به ابعاد

طرح بصورت  -همراه اجراي بند، دوغاب ریزي، بندکشی 

 ساده

 613 مترمربع

  

10 

به  - 60×60اجراي سرامیک در سطوح افقی به ابعاد 

میلیمتري با اسپیسر، دوغاب ریزي،  3 همراه اجراي بند

 طرح بصورت ساده -بندکشی  

 8،265 مترمربع

  

11 

به   - 30×30اجراي سرامیک در سطوح افقی به ابعاد 

میلیمتري با اسپیسر، دوغاب ریزي،  3همراه اجراي بند 

 بصورت سادهطرح  -بندکشی 

 600 مترمربع

  

12 

به همراه   - 90×30اجراي کاشی در سطوح قائم تا ابعاد 

میلیمتري با اسپیسر، دوغاب ریزي، بندکشی  3اجراي بند 

 طرح بصورت ساده -

 6،265 مترمربع

  

13 
به  -سانتیمتر  20اجراي سنگ قرنیز مرمریت به عرض

 همراه بندکشی
 910 متر طول

  

14 
 -سانتیمتر  20رنیز گرانیت برفی به عرضاجراي سنگ ق

 به همراه بندکشی
 200 مترطول

  

15 
به  -سانتیمتر  10اجراي سنگ قرنیز مرمریت به عرض 

 همراه بندکشی
 927 متر طول

  

   1،040 عدد اجراي سنگ پله و پیشانی مرمریت به همراه زیرسازي پله 16

   213 عدد ند کشیبه همراه ب -نصب سنگ آستانه از هر نوع سنگ  17

18 
اجراي سفید کاري روي سطوح قایم و پرداخت آن با گچ 

 کشته به همراه چفت
 13،675 مترمربع

  

19 
اجراي اندود دوگچه با گچ گیپتون در دیوار، سقف و 

 چشمه راه پله
 1،300 مترمربع

  

20 

کیلوگرم سیمان  150اجراي بتن سبک با پوکه معدنی و 

کروم بندي و شیب بندي و لیسه  در متر مکعب به همراه

 15تا ضخامت  -اي کردن جهت اجراي عایق رطوبتی 

 سانتی متر

 2،325 مترمربع
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 مقدار واحد شرح ردیف
بهاي ناخالص 

 جزء )ریال(

بهاي ناخالص 

 کل )ریال(

21 
زیرسازي انباري ها با خاک مخلوط به همراه اجراي 

 کوبیدن و تسطیح
 285 مترمربع

  

22 

امل ش 2زیرسازي در پارکینگ طبقه منفی جراي ا

درصد،  95گالژ و کوبیدن تا تراکم ر، و تسطیح ریزيخاک

و بتن به  سانتیمتر 5کروم بندي، شن ریزي به ضخامت 

 250ا بتن آماده با عیار بسانتی متر  5ضخامت حداقل 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

 1.848 ترمربعم

  

23 
اجراي سنگ حجمی دور قاب درب آسانسور از هر جنس 

 سی بر نمودن و اسکوپبه همراه فار -
 54 عدد

  

24 

ساخت نرده بالکن، نرده راه پله، حفاظ درب و پنجره ها از 

پرفیل هاي تو خالی و نصب به همراه ورق انتظار و 

 اتصاالت مربوطه، به همراه پوشش کامل ضد زنگ

 15،000 کیلوگرم

  

25 

ساخت و نصب درب فلزي از انواع پروفیل هاي نبشی، 

هاي تو خالی، با جاسازي و سپري، ورق، تسمه و پروفیل

به همراه جوشکاري، ساییدن  -دستمزد نصب یراق آالت 

 الزم، زیرسازي کامل و ضد زنگ

 6،000 کیلوگرم

  

26 
اجراي رول بولت هیلتی جهت زیر سازي، شاسی کشی و 

 اجرایی سایر ملزومات
 500 عدد

  

27 
نصب صفحات رابیتس یا تور سیمی گالوانیزه زیر اندود، بر 

 با تفنگ، میخ و چاشنی -روي دیوارهاي بنایی یا بتنی
 500 متر مربع

  

   110 عدد نصب کاسه توالت ایرانی و لوله رابط فالش تانک 28

   430 عدد نصب کفشور فضاهاي تر و آبریز 29

   ریال جمع کل ناخالص به
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه   - ب
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 ح شرایط خصوصی پیمان-20تأمین غذاي پرسنل کارفرما شرح ماده  

 2 براي پرسنل و کارکنان پیمانکار، مشاور و کارفرما نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 3 در کارگاه  HSEحضور کارشناس و افسران  

 4  اجراي ملزومات و تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاه 

 5 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 

جهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک ردیف ها و تأئید دستگاه درصد از ردیف هاي جدول فوق مربوط به ت 80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت هاي پیمانکار اعمال خواهد شد.

برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه  عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از ردیف هاي جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نکار اعمال خواهد شد.نظارت در وضعیت هاي پیما

: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست 3تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق هاي مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 هاي ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.رفاً کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از ردیف موضوعات در صورت وضعیتص

 باشد.می کارفرما: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجراي جان پناه و نرده حفاظتی موقت در تمام طول مدت پروژه بر عهده 5تبصره 
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 3پیوست شماره 
 

 کاري پروژه نگینجدول نازک 
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 4پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک
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 H.S.Eالزامات 

پیمانکار متعهد است عالوه بر رعایت و عمل به مقررات اختصاصی سایت محل احدا  موضوع پیمان، ضمن هماهنگی کامل با  -1

 ازجملهي افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEت مسئولین مربوطه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررا

ي اجتماعی و یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط به نوع خدمت، عدم استفاده از نیروي انسانی بدون هاتیصالح( یا افراد معتاد

 فاقد معاینه فنی آالتنیماشي ریکارگبه، عدم منینااعیوب و تجهیزات ایمنی انفرادي یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، م

استاندارد ، عدم انجام کارهاي خطرناک مانند حفاري،  دیتائهاي مورد هاي ارت از شرکتچاه هیدییتأ، اخذ و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی

و سعی در حفاظت از منابع  ستیزطیمحي از تخریب قبلی کارفرما، جلوگیر دیتائو نظایر آن بدون اخذ مجوزهاي قانونی و  انفجارت

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کاريپای ، حف  کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستیزطبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادي بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEي الزم را براي جلوگیري از وقوع حواد  مصرح در قوانین هاینیبشیپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  48، و نظایر آن ظرف مدت هاي شغلیهرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماري

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه  رمنتظرهیغت وقوع هرگونه حادثه مکتوب به کارفرما و سایر مراجع ذیصالح اقدام نماید. مسئولی

 باشد.بر عهده پیمانکار می کالًموضوع پیمان  درانجامخسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه 

( و شرکت کاربهداشتي حفاظت و هانامهنییآ ازجمله)پیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی  -3

ي مرتبط با هاهیابالغو  هابخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دینمایم دیتائو با امضاء پیمان موکدأ  باشدیمسکن تهران ي مگذارهیسرما

است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت  گرفته به عهدهکامل  صورتبهرا  هاآنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به 

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوي کارفرما در این خصوص می هادستورالعملکلیه 

بکارگیري افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فاقد مجوزهاي قانونی جهت کار در ایران ممنوع می باشد، لذا چون   -4

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات ي الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچکارفرما اخطارها

 ، جزایی و کیفري عدم رعایت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهده پیمانکار می باشد.قانونی، مالی

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، حواد   انجام دري پرسنل شاغل ریرگکابهمقررات قانون کار را در  هیکل دینمایمپیمانکار تعهد  -5

خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع این پیمان را  نیتأمو... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهده

 و لباس متحدالشکل جرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فرديپیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات ا -6

)شش(  6بایست حداکثر هر لباس کار، کفش و کاله ایمنی پرسنل و کارگران می مناسب براي نفرات خود متناسب با شغلشان اقدام نماید.

م به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید. در راستاي بایست پرسنل خود را ملزپیمانکار می ماه یکبار با تجهیزات نو جایگزین گردند.

 صورت نیاباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائحصول این مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردي متناسب و مورد 

  پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورت ي ازباالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجراي نموده و هزینه  طوربهکارفرما 
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 HSEرابط، یا نماینده یا مسئول  عنوانبهنفر یا بیشتر  دومیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمدیریت  دیتائست به بایبه کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEي مرتبط هادورهداراي مدارک مرتبط یا گذراندن 

 بایست نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.فرد مذکور ، پیمانکار می دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

  HSEتخصصی( قرار داده و آنان را با اصول اولیه-)مقدماتی HSEي الزم هاآموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -8

 کهیدرصورتگواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید  خطرات شغلی آشنا نماید و

باالسري از  %15ي مربوط را پس از اعمال هانهیهزتواند این موضوع را انجام داده و ي الزم انجام ندهد کارفرما میهاآموزشپیمانکار 

 باشد. پیمانکار می به عهدهمسئولیت انجام تعهد مذکور  هرحالدرپیمانکار کسر نماید  تیوضعصورت

خودداري نماید.  ندینمایمي افرادي که مواردي نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

 خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد.  ي زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنلهادورهپیمانکار موظف است در 

ي موجود بایستی براي کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و هادستورالعملي طبق ادورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداري و به کارفرما ارائه گردد.

ي موجود توسط پیمانکار هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارا، نور، صد ازجملهمحیط کار ) آورانیزي عوامل ریگاندازهانجام  -11

 صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش  با کیفیت و کمیت مورد نظر کارفرما تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان -12

ي بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی هاسیسروهاي کارگري و تهیه گاهی خوابپاشسماستاندارد و 

 توسط پیمانکار صورت پذیرد.

، مبلغ فوق اختصاص دهد HSEبخشی از مبلغ پیمان را مطابق با ردیف هاي مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  ستیبایمپیمانکار  -13

 ي، آموزش( گردد.سازفرهنگ)وسایل حفاظت فردي،  ازیموردنقالم ا نیتأمباید صرف 

ي هاپرداختتخطی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEپیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  کهیدرصورت -14

 پیمانکار ، جریمه نقدي را در نظر گیرد.

 مانکاریپ نی. همچنباشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -15

 .باشدیپروژه و ارائه آن به کارفرما م ياجرا HSE PLAN یو طراح نیمتعهد به تدو

 مانکار است.به عهده پی ماه یکبار 6و هر  نفر 6به تعداد  )کارفرما( تأمین کفش و کاله ایمنی براي دستگاه نظارت -16

و  دینما تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیحدود موضوع قرارداد کلموظف است در  مانکاریپ -17

ند، دچار سانحه شو گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود يقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیچنانچه در اثر عدم رعا

 رابطه نخواهد داشت. وسائل نیدر ا یتیمسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیجبران کل

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع يکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا
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باشد و چنانچه در اثر عدم رعایت پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) هکلیرعایت  -18

ی قوانین و مقررات توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وي، افراد ثالث، پیمانکار یا کارکنان وي دچار حادثه شوند کلیه عواقب حقوقی و مال

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . گونهچیهاست و کارفرما به عهده پیمانکار 

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   

 ...........................شرکت                                                                                                         
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 5پیوست شماره 

 ک پیمانکاراسناد و مدار
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 6پیوست شماره 

 اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


