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 پیمان

ص 58/85به شماره  شهیاند دیمسکن تهران و شرکت عمران شهر جد یگذار هیشرکت سرما نیمابیقرارداد مشارکت در ساخت ف رویپ

به همراه دیگر مدارک  نامه این موافقت کمیسیون معامالت، 11/11/85مورخ  111جلسه شماره  به استناد صورت و 58/10/85مورخ 

به شماره  گذاری مسکن تهران شرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می پس  نیازااست و  کیتفک رقابلیغیک مجموعه  که آنالحاقی 

نایب عنوان به نمایندگی آقایان عباس قدیری به 000000571050 اقتصادیو کد  01011160111و به شناسه ملی  578061ثبت 

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

 ملی شناسه و. ………… ثبت شماره به.. ………… عنوان به ……………… یآقا نمایندگی به ………………شرکت 

شود از سوی دیگر، طبق مقررات و نامیده می پیمانکارکه در این پیمان .………………… کداقتصادی و ……………………

 است منعقد گردید. شده درجشرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان 

 ( مـوضوع 1ماده 

 با نقشه و مشخصات فنی شامل: شهر جدید اندیشه مطابق 0فاز واقع در  شهیپروژه مرکز شهر انداز  یبخش یبتن اسکلت یدستمزد یاجرا

ی به انضمام اجرای زیو بتن ری ، آرماتوربندیقالب بند ی بتن مگر، عملیاتاجرااجرای دستمزدی فونداسیون شامل تسطیح بستر،  -0-0

 چاله آسانسور

و  فوم رچهیت یهاو سقف، رهایت ی ستونها،زیبتن ر ی و، آرماتوربندیقالب بند ی عملیاتاجرا اجرای دستمزدی اسکلت بتنی شامل  -0-5

 یو دستورها یغابال ینقشه ها نیبر اساس آخر 5به شرح پیوست شماره  ... تا تکمیل و پایان اجرای اسکلتمتصل به آن و  یدالها

 و دستگاه نظارت.صادره از طرف کارفرما 

در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف  از محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه ادعایی امضای پیمانتبصره: پیمانکار پیش از 

 .کار پذیرفته نخواهد بود

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 :یمان شامل اسناد و مدارک زیر استاین پ

 حاضر نامه موافقت -5-0

 (0شرایط خصوصی )پیوست شماره  -5-5

 شرایط عمومی پیمان  -5-1

 ا و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملهگانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  55مباحث  -5-0

 (5برآورد ریالی، جدول ساختار شکست، آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه )پیوست شماره  -5-8

 ی اجرائی که پس از مبادله پیمان بصورت تدریجی کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.ها نقشهیک سری از کلیه  -5-7
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 (1)پیوست شماره  HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات  ستیل چک -5-6

 (0اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -5-5

 (8اسناد فرآیند ارجاع کار )پیوست شماره  -5-8

 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -5-01

نیز جزو  گردد یمیا بین طرفین پیمان مبادله  شود یمانکار ابالغ اجرای پیمان، به پیم منظور بهاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و  -5-00

 صورت به. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است دیآ یماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلس صورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

دوگانگی مربوط  هرگاهنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد، اسناد و مدارک، این موافقت وجود دوگانگی بین در صورت :تبصره

ی اجرایی است و اگر مربوط به بهای ها نقشه به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی و

 پیمان اولویت دارد. بر دیگر اسناد و مدارک 1کار 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 پیشنهادی و توافق با پیمانکار -1-0

 .باشد یمریال( بصورت ناخالص  .....................................................................................................ریال ) ......................................

 . باشد یمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -1-5

  .باشدیم یپرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -1-1

از و پس  ینگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضع صورت نیمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 8 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -1-0

 .گردد یمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

  یرافقیپشت تا پشت تصو یو بر مبنا 5پیوست  بر اساس جدول ساختار شکست یموقت و قطع یها تیوضع کارکرد صورت -1-8

متر مربع از مساحت کار کسر  0از  شیبا مساحت ب یخواهد گرفت. سطوح بازشوها اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار هایسقف

 خواهد شد.

 ی،انرژ یها حامل یمتق یشمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا یل،به عنوان تعد یمبلغ یچگونهه پیمان ینبه ا -1-7

  .گیرد یتعلق نم یرهو غ یگمرک یها تعرفه یشجبران افزا

 ها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد، در نقشه ایعمدهچه در حین انجام کار تغییرات چنان -1-6

 ( محاسبه خواهد شد.0ج شرایط خصوصی پیمان )پیوست شماره -58ها با توافق طرفین و رعایت شرایط ماده التفاوت هزینهمابه

نی بصورت جزئی و موردی مشمول این بند نبوده و پیمانکار موظف است بدون دریافت ها و مشخصات فتغییرات در نقشه: تبصره

 هزینه اضافی نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  58این پیمان با نرخ واحد تا سقف  -1-5
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به جز آنچه صراحتاً در پیوست یمانکار لحاظ شده و از این بابت ی مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پها نهیهزکلیه  -1-8

 ی صورت نخواهد گرفت. ا اضافهپرداخت مشخص شده است  5شماره 

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال -1-01

 پرداخت خواهد بود.

 خ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار ( تاری4ماده 

 این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است. -0-0

. در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل باشد یم ( ماه شمسیشش) 6مدت پیمان  -0-5

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

برای شروع عملیات، در  شده نییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ می تحویل جبهه کاری مجلس صورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -0-1

یمان، انجام عملیات موضوع پ منظور بهشرایط خصوصی(  51نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  )پانزده( روز 11 مدت

)سه( روز پس از تنظیم  1باشد. پیمانکار موظف است حداکثر می 5-0اقدام 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 کاریصورتجلسه تحویل 

 ( دوره تضمین1ماده 

ی دوره ها تیمسئولو  گردد یمتعیین و از سوی پیمانکار تضمین  ماه 12عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت دوره تضمین 

 .باشد یمشرایط عمومی پیمان  05در ماده  ذکرشدهتضمین به ترتیب 

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان،  -7-0

 شود.شرایط عمومی انجام می 11و 15است که با توجه به مواد  واگذارشدهپیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد، 

عملیات  یها ستیل چک بر اساسو مشخصات  ها نقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -7-5

با  نیماب یفساختمانی 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 استانداردهای مربوطه اجرا نماید.

، مشخصات فنی عمومی و خصوصی عملیات ها نقشهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق  :تبصره

 موضوع پیمان نخواهد بود.
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 ( حـل اختالف 7ماده 

شررایط عمرومی پیمران، موضروع      05و  07در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غیرر از مفراد مصررحه در مراده     

ساعت کتباً معرفی خواهند شد مطرح و هر  05فین که حداکثر ظرف مدت اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طر

خواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به  االجرا الزمآراء اتخاذ نماید، برای طرفین نافذ و  اتفاق بهتصمیمی که کمیسیون مذکور 

)که حداکثر  نیالطرف یمرضرفی شده از سوی پیمانکار و یک داور هیئت داوری متشکل از یک داور معرفی شده از سوی کارفرما، یک داور مع

ی هیئرت داوری قطعری خواهرد برود. آراء     رأتا یک ماه پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین خواهد شد( ارجاع و 

ا تعیین تکلیف موضروع، پیمانکرار موظرف بره اجررای      هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً ت

 .باشد یمتعهدات خود 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران،  تلفن:  – 1پالک  – 50انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –نشانی کارفرما: تهران  -5-0

75-55558870 

 ..............................تلفن :  .........................................................................................................................، ...........................: مانکاریپ ینشان -5-5

دیگر  طرف بهشانی مراتب را سریعاً در صورت تغییر ن اند موظفگردد و طرفین تلقی می شده ابالغی مذکور ها ینشانکلیه مکاتبات به  :تبصره

 اطالع دهند.

 کارفرما پیمانکار

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

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

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

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

ماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمرومی پیمران اسرت. اگرر شررایط      در مواد این شرایط خصوصی همان ش کاررفته بهشماره و حروف 

از سروی سرازمان مرذکور بره شرماره        شرده  ابرالغ همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی  وبودجه برنامهعمومی مصوب سازمان 

 حاکم است. پیمانبر این  83/83/1378مورخ  842-14/1888-182

باشـد.  روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی    11ی تفصیلی اجرای کار زمانبند برنامهمانکار برای ارائه پی مهلت نیآخر ب(-18ماده 

  باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است که آنی تفصیلی و بهنگام کردن زمانبند برنامهجزئیات روش تهیه 

)با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجهیرز و   به تفکیک بلوک هاا قرارداد رتفصیلی انجام موضوع  یبند متعهد است برنامه زمانپیمانکار

انعقاد قرارداد و برر اسراس دسرتورالعمل برنامره ریرزی و      روز از تاریخ  08، حداکثر ظرف مدت آنمدارک و بر اساس اسناد  برچیدن کارگاه(

قرار دهد و مردت الزم جهرت بررسری و اظهرارنظر      ارفرما ک اریو جهت بررسی دراخت تدوین MSPکنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار 

، پیمانکرار شده از طرف  ارائه یبند برنامه زمان ادشده،یپس از انقضای مدت  کارفرما رنظردر صورت عدم اظها .گردد یروز تعیین م 08 کارفرما

 گردد.   تلقی می شده بیتصو

بندی اجرای عملیات اقدام نمروده و   رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تواند یم رماکارفبند این از اجرای  پیمانکارصورت استنکاف در  (0تبصره

پیمانکرار   دهکاریبه عنوان جریمه قطعری بره حسراب بر     میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نماید ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بروده و پیمانکرار حرق هرگونره      قررارداد ، مبنای اجرای عملیات موضوع فرماکار ابالغی از سویبندی  در این صورت برنامه زمانمنظور نماید. 

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

 بایست موارد ذیل پیش بینی و ارائه گردد:در برنامه زمان بندی تفصیلی می

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -0

 لف به همراه اوزان مالی و فیزیکی مربوطهتفکیک فعالیت ها در سطوح مخت -5

 درنظر گرفتن توالی درست و روابط منطقی بین فعالیت های سطوح مختلف -1

 تعیین مدت زمان الزم جهت انجام فعالیت های سطوح مختلف -0

 تخصیص منابع مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت ها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیت ها -8

 آالت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها متناسب با برنامه زمان بندیی و ماشینتخصیص منابع انسان -7

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

 باشد.ی میا سهیمقا صورت بهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسکار پیمانکار  پیشرفت( گزارش 0

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میها فرمت بر اساسماهانه و  -گیهفت -به سه صورت روزانه ها گزارش( 5
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همران دوره پیمانکرار     تیوضرع  صرورت عدم رعایت بندهای فوق در هر دوره از کرارکرد، بره میرزان دو در هرزار از مبلرغ       صورتتبصره( در 

 قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.. این جرائم گردد یمکسر  بندعدم اجرای این  موجب به

ـ دراخت الف(زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرما-28ماده پیمانکـار   اری

 دهد قرارمی

 قرار خواهد داد. مانکاریپ اریاخت کارگاه را در محدوده مد نظر خود در زیمورد نظر جهت تجه محدودهکارفرما  (1-الف-28

تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی، دستگاه نظارت و کارفرما به عهرده پیمانکرار    ازین مورد گازوئیل و برق، آب، گاز نیتأمهزینه و  (2-الف-28

 بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد.

ی به عهده پیمانکار است. برچیدن کارگاه شامل جمع آوری مصالح، تجهیزات، تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگر (3-الف-28

های موقت، خارج کردن ماشین آالت، داربست و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نخاله ساختمانی و مواد زاید تأسیسات و ساختمان

 باشد.تحویلی کارفرما می هایبه محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداری( و تسطیح و تمیز کردن محل

وطره  تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده نماید، هزینه مرب

 از ردیف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

 لیوسرا  هیر ته ما، مراقبت در برابر شرایط مختلف جروی و سر گرما و لودر فص انجام شده اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (4-الف-28

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه های تعمیر، سرویس، نگهرداری و  ( 1-الف-28

درصرد باالسرری بره حسراب      08آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه استهالک یرا اجراره آن برا احتسراب      تأمین سوخت و ملزومات مصرفی

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.  

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

 .  پیمانکار خواهد بود

 باشد  به شرح زیر می آالت نیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -28ماده

و طبق نظرر و   یبند متناسب با برنامه زمان مانیموضوع پ اتیو ابزار مورد انجام عمل زاتیتجه ماشین آالت، هیکل نیتأمتهیه و ( 1-ب-28

 ریر و خم کن، داربست، تختره ز  یچیق براتور،یباگت، و ،داربست، باالبرجک و نگهدارنده، انواع  ،یو چوب یکارفرما شامل انواع قالب فلز دییتأ

 انیر برتن از ابتردا ترا پا    یو عمرل آور  ینگهدار ،یزیبتن ر آرماتوربندی،،یملزومات قالب بند ریو سا ییباالبر، دستگاه جوش، ابزار بنا ،ییپا

 .باشد یم مانکاریبه عهده پ ییاجرا اتیعمل
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پروژه به همراه کلیه ملحقات  نیازو  مقادیر قراردادمتناسب با  یا جرثقیل یک دستگاه تاور کرینتبصره: تهیه و تأمین حداقل 

های مربوطه در قیمت پیشنهادی پیمانکـار لحـاگ گردیـده از ایـن بابـت      باشد، کلیه هزینهو ملزومات بر عهده پیمانکار می

 ای انجام نخواهد شد.پرداخت جداگانه

باشـد.  بر عهده کارفرما مـی و قطعات فلزی مدفون  یو فوم سقف رچهیت ،ی بتنمواد افزودن ،ادهآم بتن لگرد،یم هیته (2-ب-28

سیم آرماتوربنردی، روغرن    کارفرما نظیر دییتأی و طبق نظر و بند زمانمتناسب با برنامه  پروژه یاجرا ازیملزومات مورد ن و مصالح سایر تهیه

. باشرد یمر  مانکرار یبتن و . . .  بر عهده پ یو نگهدار آوریعمل ،یزیبتن ر اسپیسر، ملزوماتجهت قالب ها، گونی، کاور جهت نگهداری بتن، 

 ستباییم مانکاری. پدهدشده توسط کارفرما اقدامات الزم را انجام  هیمتعهد است نسبت به مراقبت و حفاظت از مصالح ته مانکاریپ نیهمچن

نمروده و بره    یری( جلروگ 85سرال   هیابن یفهرست بها یزبهایر فصول و جداول آنالاز حد مجاز )مشخص شده د شیاز پرت مصالح کارفرما ب

 هنسربت بره صرورت موازنره بر      مانکرار یپ ی. مازاد مصالح مصررف دیارائه نما زیرا ن یخود صورت موازنه مصالح مصرف تیهمراه هر صورت وضع

 منظور خواهد شد. یو یحساب بدهکار

 .باشد یمه توسط کارفرما و حمل در کارگاه و جابجایی در طبقات به عهده پیمانکار باراندازی کلیه مصالح تهیه شد( 3-ب-28

بارگیری، حمل و باراندازی سایر مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرایی و حمل در کارگاه و جابجایی در طبقات بره  ( 4-ب-28

 .باشد یمعهده پیمانکار 

از دستگاه نظارت از کارگاه خرارج   یصالح، کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتبنوع م چیتواند ه ینم مانکاریپ (1-ب-28

 .دینما

را در هنگام ورود  مانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 6-ب-28

 در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نماید.  و خروج ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت 

از قالـب  تجهیزات و ملزومات مستعمل و فاقد کارایی الزم خرودداری نمروده و   ماشین آالت، بایست از بکارگیری پیمانکار می( 7-ب-28

چره ماشرین آالت،   چنانموضوع پیمران اسرتفاده نمایرد.     انجامجهت های چوبی و فلزی سالم و مورد تأئید کارفرما )نو و یا در حد نو( 

مورد استفاده در کارگاه به تشخیص کارفرما از کارائی الزم برخوردار نبوده و یا متناسب با میزان عملیات اجرائری   ملزومات تجهیزات، ابزار و

قردام نمایرد.   و برنامه زمانی یندی نباشد پیمانکار موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی آنها و افزایش توان تجهیرزات مرورد اسرتفاده ا   

 بایست قبل از ورود به پروژه به تأئید کارفرما برسد.کیفیت ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و قالب های مورد نظر پیمانکار می

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتـر کارگـاهی،   -28ماده

 کند نیتأمه شرح و مشخصات زیر غذا، به تفکیک و ب
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نفرر از نماینردگان کارفرمرا )دسرتگاه      1برای حداقل  به شرح ذیل تجهیز دفتر و تأمین امکانات مناسبتهیه و موظف به  پیمانکار (1-ح-28

امکانرات اقردام و    نیمترأ و  دفتر تجهیزتهیه و باشد، چنانچه پیمانکار اقدامی در این خصوص انجام ندهد کارفرما نسبت به نظارت مقیم( می

 پیمانکار منظور خواهد نمود. حساب بهدرصد باالسری  08ی آن را با ها نهیهز

 ، مبلمـان اداری  تأمینمتری با نظر کارفرما )نو یا در حد نو( و  12متری یا یک دستگاه کانکس  6دو دستگاه کانکس و تجهیز تهیه  -

 نت پرسرعتو اینتری و گرمایش یسرمایش تمهیدات، لوازم التحریر

 باشد.بر عهده پیمانکار نمی ، اسکنر و فکسپرینتر، کامپیوتر تجهیز دفاتر اداری کارفرما بهتبصره: 

 جهت پرسنل کارفرمابصورت اختصاصی دو چشمه دارای تهیه و تجهیز یک دستگاه کانکس سرویس بهداشتی  -

 هت سرویس دهی به پرسنل کارفرما و سرو غذاتهیه و تجهیز یک دستگاه کانکس با کاربری آبدارخانه بصورت اختصاصی ج -

 مربوط بره دسرتگاه نظرارت    یشستشو و نظافت فضاها، سرو غذا، جهت آبدارخانه یخدمات یرویننفر  0در اختیار گذاشتن حداقل  (2-ح-28

 کارفرما )در محل پروژه یا ستاد و مطابق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی(

 .باشد یممطلوب به عهده پیمانکار  تیفیباکنفر برای دستگاه نظارت  1به تعداد روزانه حداقل  تأمین صبحانه و ناهار (3-ح-28

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

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

که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظرت از آنهرا در مقابرل    باشدتأسیسات و بناهایی می

   .باشد یمحریق، سرقت، عوامل جوی و ... عهده پیمانکار 

ورد نظرر  حصار کارگاهی و تأمین سیستم روشرنائی در شرب برا کیفیرت مر     تکمیل : پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به 0تبصره 

باشد. همچنین پیمانکار موظف های مربوطه بر عهده پیمانکار میکارفرما اقدام نماید. تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز، اجرا و کلیه هزینه 

 است که کلیه ضوابط شهرداری در خصوص نحوه اجرای حصار کارگاهی و رنگ آمیزی را رعایت نماید.

ز معابر در حال حاضر در محدوده کارگاه مورد نظر واقع شده است، پیمانکار موظف است به محض ابالغ : با توجه به اینکه بخشی ا5تبصره 

 کارفرما نسبت به اصالح فنس کشی و آزادسازی معابر به هزینه خود اقدام نماید.

احداث کیوسک نگهبانی مناسرب  گردد در محل تمامی درب های ورود و خروج پروژه یا هزینه خود نسبت به : پیمانکار متعهد می1تبصره 

 )کانکس یا ساختمان( اقدام نماید.

: کارفرما مختار است عالوه بر تمهیدات پیمانکار، رأساً نسبت به استقرار نیروهای حفاظرت و حراسرت فیزیکری اقردام نمایرد. ایرن       0تبصره 

أمین  و تجهیزکیوسرک نگهبرانی مناسرب جهرت     موضوع نافی مسئولیت پیمانکار از تعهدات مندرج در این ماده نخواهد برود. همچنرین تر   

 استقرار نیروهای حفاظت و حراست فیزیکی کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود.

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

 به شرح  زیر است  

کارکنران، پرسرنل و پیمانکراران جرزء     در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف است  ارمانکیپ (2-ج-12

از  یدر برابر خطر حروادث ناشر   و مستحدثات هم جوار هینقل طیاشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،تحت پوشش خویش

حروادث   مهیب نسبت به اخذ هماهنگی کارفرمااقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف است با به نفع کارفرما  مانیموضوع پ اتیعمل یاجرا

برای کلیه مستحدثات کارگاه،  (و سایر کلوزهای مد نظر کارفرما حوادث و سوانحشامل صاعقه، سیل، انفجار، آتش سوزی و سایر) تمام خطر

 .دیکارفرما نما لیرا تحو ها نامه مهیاقدام و اصل ب به نفع کارفرما مانیموضوع پ اتیتا اتمام عمل سازه، اقالم و تجهیزات نصب شده

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

 ریدهکارب بارحس هرب یررباالس صددر 08 بحتساا با را مربوطه زینهه و امقدا زنیا ردمو یبیمهنامهها خذا به نسبت ساًرأ ندامیتو فرمارکا

 .نماید رمنظو رپیمانکا

تواند پس از مبادله پیمان و به تشخیص خود رأساً نسبت به تهیه بیمه نامه های مورد نیاز  اقدام و ردیف هرای پریش   همچنین کارفرما می

 ه را از صورت کارکرد پیمانکار کسر نماید.بینی شده در جداول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگا

( بیمه نامه های اخذ شده بگونه ای باید باشند که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند، در 0تبصره 

داشت و نسبت به جبران خسارت صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مذکور، کارفرما اختیار و حق دارد که از سایرتضامین پیمانکار راساً بر

 نامه می بایست قبل از خرید به تأئید کارفرما برسد. وارده برآید. پوشش های الزم در بیمه

ها  یمتعهد به انجام هماهنگ مانکاریاست در صورت بروز خسارت، پ یهیبد .باشند داشتهموقت اعتبار  لیتا زمان تحو دیها با مهیب( 5تبصره 

 یتعهد چیه در این خصوص به قبل از بروز خسارت خواهد بود و ییاجرا طیص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شراها در خصو یریگیو پ

 نمی باشد. متوجه کارفرما

به شرح فوق و به نفع کارفرما نزد موسسه بیمه گر مورد  انتهاعملیات موضوع پیمان را از ابتدا تا  کلیهپیمانکار موظف است  (1-ج-12

 رما بیمه و اصل بیمه نامه ها را تحویل کارفرما نماید.تایید کارف

مقررات ملی  05شرایط عمومی پیمان و مبحث  50و  06طبق ماده  کار بهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (3-ج-21

( بر عهده پیمانکار 1شماره  )پیوست HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیل چکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 . باشد یم

 .باشد یمفردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار  ایمنیدات الزم جهت رعایت موارد یتمه ینیب شیپتهیه و ( 4-ج-21

رد ایمنی اعدم رعایت موقصور و یا  به علتی نظارتی یا دستگاه نظارت )کارفرما( ها ارگان لهیوس بهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

ریال عالوه بر جرایم تأخیرات غیر مجاز  0101110111ایام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثل اجرتیا عوامل وی،  پیمانکارتوسط 

 .گردد یمبدهکاری پیمانکار منظور  حساب به
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ق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی لیست و ح هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (1-ج-21

 تیوضع صورتنهایی و پرداخت  حساب هیتسوارسال و پرداخت نماید. پس از خاتمه قرارداد ، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و 

 باشرد.قطعی پس از اخذ مفاصا حسراب بیمه می

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 05مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(6-ج-21

دچار سانحه  گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود  یقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیو چنانچه در اثر عدم رعا دینما

رابطه نخواهد داشت.  نیدر ا یتیمسئول گونه چیهو کارفرما  باشد یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل

 نکیمناسب ، ماسک ، ع یها دستکشکار ،  می، لباس ضخ یمنی، کمربند ا یمنیشامل کاله چانه دار ، کفش ا یو حفاظت یمنیا لیساو

 است . سایر لوازم ایمنی مربوطهو

نصب  ری)نظ ریبه غ یاز بروز حادثه و خسارات احتمال یریالزم جهت جلوگ یراهکارها ریو تدب یموظف به بررس مانکاریپ( 7-ج-21

، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل باشد یالزم( م داتیعالئم هشداردهنده و هرگونه تمه ،یداربست، سقف موقت تور

رات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو، دیه، مزایای قانون )خسا ی به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالیگوئ پاسخمذکور 

قصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( به عهده پیمانکار بوده و  علت بهی که ا حادثهی هرگونه طورکل بهامور اجتماعی و  و کار

ندارد و با توجه به موارد مصرحه در این قرارداد و قوانین جاری کشور در خصوص رعایت نکات بهداشت و  ها آنکارفرما تعهدی در قبال 

 ایمنی کار حضور دستگاه نظارت به هیچ ترتیب و عنوانی نافی و رافع مسئولیت پیمانکار در موارد مذکور نخواهد بود.

گیرد، به شرح زیر پیمانکار قرار می اریدراختدریافت هزینه و مشخصات فنی که بدون  ها نقشهی ها نسخهالف( شمار -22ماده 

 است 

 ی اجرائی و مشخصات فنی که پس از مبادله پیمان کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.ها نقشهیک سری 

کی اقدام نموده و تبصره: پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق نقشه های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانی

روز از زمان ابالغ جهت بررسی و اصالح کتباً به اطالع کارفرما برساند. پیمانکار موظف است قبل از  08هرگونه مغایرت را حداکثر طی مدت 

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

ی چون ساخت کـه  ها نقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و انداز راهی ها دستورالعملخصات، و مش ها نسخه شمارهح( -22ماده

 ، به شرح زیر است .کند یمپیمانکار تهیه 

ی ازبیلت مربوط ها نقشهپس از اتمام هر مرحله از عملیات اجرائی و پیش از پوشیده شدن کار، پیمانکار موظف است دو سری از  (1-ح-22

شده را تهیه و همراه با جداول ریز مقادیر و صورتجلسات مربوطه در قالب فرمت مورد تأئید کارفرما جهت بررسی و تأئید به به عملیات انجام 

 های موقت و قطعی منوط به ارائه مدارک فوق خواهد بود.کارفرما ارائه نماید، بدیهی است رسیدگی به صورت وضعیت
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ی کنترل ها ستیل چکاخذ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیز ارائه به هنگام کلیه به  پیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف(2-ح-22

 .باشد یمبه کارفرما عملیات ساختمانی )نظارتی( 

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

عنوان سرپرست کارگاه  نفر مهندس عمران با حداقل ده سال سابقه کار به کی، پروژه موظف است حیصح یمنظور اجرا به مانکاریپ( 1-ب-24

صورت  به ستیبا یکه م دینما یو کتباً به کارفرما معرف نییدر پروژه تع میمق یدفتر فن زیو ن هیابن یمتخصص جهت اجرا یروهاین نیو همچن

کارفرما  ندهینما صیبنا به تشخ یسرپرست کارگاه و پرسنل فن یفن ییتوانا یحضورداشته باشند. چنانچه پس از مدت رگاهوقت در کا تمام

 نی. همچندیاقدام نما نیگزینفرات جا یو معرف یفن میسرپرست کارگاه ، ت رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکاف

 یدارا یفن یروهاین ،یساتیتأس یداکت ها یاو اجر یکنترل غالف گذار رینظ ییاجرا اتیطول عمل رموظف است بنا به ضرورت د مانکاریپ

 بکارگیری نماید.را  یکیو مکان یبرق ساتیتأس نهیتخصص الزم در زم

و کلیره   باشرد  یمر در قرانون کرار( ممنروع     شده نییتعی افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ایران و خارج از سن )ریکارگ به( 2-ب-24

 . باشد یمآن در صورت عدم رعایت موارد مذکور  مستقیماً به عهده پیمانکار تبعات قانونی ، مالی ، جزایی و کیفری 

ی از وقروع حروادث توسرط    ریشرگ یپالزام رعایت موارد ایمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیزات الزم جهت حفاظرت فرردی و   ( 3-ب-24

پیمانکرار   حسراب  بره جریمره   ریـال  888,888,1انه مبلغعوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، روز

گونره ادعرایی    تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازی شده و پیمانکار حق هیچ صورت درو  گردد یممنظور 

 اعمال جریمه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود . درهرصورتدر این خصوص را نخواهد داشت . 

همچنرین    HSE PLAN یو طراحر  نیتردو کارفرمرا(،   دیر تائ)مورد  HSEیک نفر کارشناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (4-ب-24

 .  باشد یم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیارائه گواه

دستگاه  صبح به 01ه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت خود را  تهی ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 1-ب-24

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

 شود. یفرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما یوقت ادار انیاست گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پاموظف  مانکاریپ( 6-ب-24

  منظور خواهد شد. یبه حساب و مهیهزارم مبلغ کل قرارداد جر کی زانیارائه به موقع، روزانه به م

سهل  ،یاز خرابکار یکارفرما ناش لیو وسا زاتیجهبه مستحدثات، ساختمانها، ت 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  ،یانگار
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 کارهای جدید قیمتج( -29ماده 

آنها ردیف و بهائی در  برای نماید که پیمانکار ابالغ به کارهایی پیمان، موضوع شرایط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 58اگر حسب ماده 

نشده باشد بهای واحد کار مربوطه بر اساس ردیفهای متناظر مندرج در فهارس بهای  بینی ( پیش5فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

در رسیدگی صورت محاسبه شده و  0058االسری با احتساب ضریب ب 88های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال پایه رشته

ردیف و بهائی در فهارس بهای پایه نیز  مالک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه برای کارهای ابالغی پیمانکاروضعیت های موقت و قطعی 

 اجرای فتن کلیه هزینه ها برایقیمت پیشتهادی خود را با درنظر گر درنگبایست پس از دریافت ابالغ، بینشده باشد پیمانکار می بینی پیش

پس از بررسی، اعمال  پیشنهادیردیف و بهای ، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید. 0058یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای

هیچگونه ضریب  0058منظور خواهد شد. بجز ضریب باالسری  پیمانکارو قطعی  موقتنظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های 

 دیگری به ردیفهای موضوع این ماده تعلق نخواهد گرفت.

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

ی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری تعررلق ها تعرفهسوخت و  یها حاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوت مابهو  تعدیلبه این پیمان 

 . ردیگ ینم

 انجام تعهدات ینتضم( 34ماده 

مبلغ اولیه  درصد 8 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بایستمی مانکاریپ آن، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقع امضای پیمان

یمان شرایط عمومی پ 10این تضمین پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با رعایت مفاد مندرج در ماده  .نمایدتسلیم کارفرما ، پیمان

 شد. خواهدآزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 31ماده 

ی نیمی از تضمین مذکور با آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری می عنوان بهده درصد از هر پرداخت به پیمانکار 

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

در طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در کار  که یدرصورتمفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. 

نسبت به رفع نقص اقدام و  اًرأساز سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما  شده نییتعمشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دینما یمی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع  08 اضافه بهی آن را ها نهیهز

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و 

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

 به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.
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 موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسبه و کارسازی خواهد شد تیوضع صورت پرداخت، روش میزان( 37 ماده

را که طبق  خیتا آن تارانجام شده از شروع کار  یکارها تیآخر هر ماه صورت وضع در مانکاریخواهد بود. پی صورت نقد به پرداختنحوه 

)دستگاه  میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پ مجلس دستورکارها و صورت ،ییاجرا هاینقشه

ه تأئید روز از تاریخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و یک نسخ 51کارفرما ظرف مدت . دینما ینظارت( م

 یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضع رتصو یینها دییو تأ یدگیپس از رسنماید. شده از آن را برای پیمانکار ارسال می

روز  01و ظرف مدت منظور  مانکاریپ یبه حساب بستانکار مانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یالحساب ها

 تاریخ تأئید در وجه پیمانکار کارسازی خواهد شد.کاری از 

تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادیر  5: مقادیر ذکر شده در پیوست شماره 0تبصره 

 کارهای انجام شده خواهد بود.

ط به تحقق هر یک از ردیف های پیش بینی شده در جدول آنالیز : تعیین میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه قابل پرداخت، منو5تبصره 

 بود. خواهد 5مربوطه در پیوست 

دی پیمانکار را با واحدهای ساخته شده یا در حال احداث تهاتر قتواند بخشی از مطالبات ن: در صورت توافق طرفین کارفرما می1تبصره 

 نماید.

 ( فسخ پیمان46ماده 

 5و صرفاً با ارسال  ییو قضا یقانون یفاتبه تشر یازبدون ن تواندیکارفرما م یلدر موارد ذشرایط عمومی پیمان،  07ده عالوه بر شرایط احراز ما

 :یدفسخ نما یکطرفهرا بصورت  یمان، پ5به آدرس مندرج در ماده  یبا پست سفارش روز 01به فاصله  یاخطار کتب

 روز  01از  یشب یمانوضوع پم یی هر یک از بلوک هایاجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -0

تأخیر در تأمین ماشین آالت و تجهیزات یا نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی  -5

 روز به تأخیر افتد. 08تفصیلی به نحوی که اتمام کار هر یک از بلوک ها بیش از 

 51در برنامه زمانیندی تفصیلی مصوب اولیه به نحوی که اتمام کار هر یک از بلوک ها بیش از انحراف هر یک از کارهای پیش بینی شده  -1

 روز به تأخیر افتد.

 یدر رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتض یرتأخ یاکارفرما  یصادره از سو یاز انجام دستورکارها یمانکاراستنکاف پ -0

مورد انتظار وفق مقررات، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  یتو کم یفیتبا ک ین پیمان،خود در انتواند به تعهدات  یمانکارپ یکهدر صورت -8

 .یدعمل نما

مقررات ملی ساختمان  05شرایط عمومی پیمان و مبحث  50و  06طبق ماده  کار بهداشتحفاظت فنی و مباحث ایمنی،  رعایتعدم  -7

 HSEو الزامات  هکارگاعملکرد ایمنی  ستیل چک)ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 
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شرایط  81حق خواهد داشت تا وجه التزام به شرح ماده کارفرما و  یدهضبط گرد یمانکارپ یانجام تعهدات و سپرده ها ینصورت تضم ینا در

ر کس یو هایو 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( -38( و ماده 6-ب -18 ماده

شرایط خصوصی، ساالنه و بصورت روزشمار به  16در صورت بروز تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار بر اساس شرایط مندرج در ماده  -0

گونه ادعائی در این ت به پیمانکار تعلق خواهد گرفت و بجز این مبلغ هیچدرصد به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مطالبا 08میزان 

خصوص از سوی 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 11 دهما عایتر فرما بارکا ،شد هداخو مشخص بمصو یمانبندز برنامه سساا بر اتتأخیر نامیز -5

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

 .ددمیگر رمنظو رپیمانکا ریبدهکا ببهحسا اتتعهد منجاا دیرکرد جریمه انعنو به لیار 01،111،111 مبلغ کبلو

 یمدت اجرا یلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هایینهو هز یباالسر هایینههز یشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونه: ه0تبصره 

حق هرگونه  یمانپ ینا یبا امضا یمانکارتعلق نخواهد گرفت و پ کاریمانبه 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( (........................................)

 عباس قدیری علی شاه حیدری  نام و نام خانوادگی

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

 برآورد ریالی و آنالیز هزینه تجهیز کارگاه
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 برآورد ریالی پروژه

 

 (بهای کل ناخالص )ریال بهای واحد ناخالص )ریال( مقدار واحد شرح ردیف ردیف

   60511 متر مربع اجرای دستمزدی فونداسیون  0

   110111 مترمربع زیربنای ناخالص اجرای دستمزدی اسکلت بتنی 5

  )ریال( هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 1

  جمع کل مبلغ پیشنهادی بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده)ریال(

 

محاسبه و مالک  فونداسیون )گسترده یا نواری(  اجرا شده یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،0خت در ردیف : مساحت قابل پردا0تبصره 

برای اجرای چاله آسانسور  خواهد شد.ناز مساحت کار کسر  سطوح خالی بین نوارهای افقی و قائم فونداسیونعمل قرار خواهد گرفت. 

 هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد  هایسقف یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،5مساحت قابل پرداخت در ردیف : 5تبصره

 متر مربع از مساحت کار کسر خواهد شد. 0از  شیبا مساحت ب یگرفت. سطوح بازشوها

جام شده باشد، بهای آن مطابق با جدول ساختار : در صورتیکه بخشی از عملیات اجرایی قبل از انعقاد پیمان توسط کارفرما ان1تبصره 

 شکست پیوستی محاسبه و از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد.

های هایی که در نقشهاجرای آیتم باشند، لذامشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرائی و جدول ساختار شکست مکمل هم می: 0تبصره 

ق با مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی و مقررات ملی ساختمان الزامی اجرائی پیش بینی شده است و یا اجرای آنها مطاب

باشد لیکن برای آنها در جدول ساختار شکست ردیفی پیش بینی نشده است، بصورت سرشکن در قیمت اجرای متر مربع زیربنا لحاظ می

 گردیده و از این بابت هیچگونه پرداختی انجام نخواهد شد.

، محل عبور زرهایداکت ها و را یگذاریجا ،(کارفرما)مطابق نظر در بتن  هاو جاگذاری بولت مدفون یفلز و قطعات نصب صفحات: 8تبصره 

ت.ای صورت نخواهد گرفو از این بابت پرداخت جداگانه باشد یم مانکاریکاذب و ... برعهده پ یسقف ها زیآو وارها،یلوله ها در سقف ها و د



 

19 

 

 

 جدول ساختار شکست 

 ربع زیربنا اجرای دستمزدی اسکلت بتنییک متر م

 

 ردیف شرح آیتم درصد وزنی   

 0 آرماتوربندی ستون ها  01.04

4600  5 قالب بندی ستون ها  

 1 بتن ریزی ستون ها  8.04

4107  0 قالب برداری ستون ها  

 8 راه پله دال آرماتور بندی تیرها، سقف ها و 50.74

 7 راه پلهتیرها، سقف ها و دال شمع بندی  قالب بندی، 11.54

40701  6 راه پله و دال بتن ریزی تیرها، سقف ها 

4005  5 راه پله و دال قالب برداری تیرها، سقف ها 

 جمع کل 011014
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 جدول ساختار شکست 

 یک متر مربع اجرای دستمزدی فونداسیون

 

 ردیف شرح آیتم درصد وزنی   

41  0 رگالژ بستر 

46  5 تن مگراجرای ب 

456  آرماتوربندی فونداسیون )طولی، عرضی، خرک، تقویت( 

 آرماتوربندی 408

1 

401  0 آرماتوربندی انتظار ستون ها و دیوارهای برشی 

48  8 آرماتوربندی چاله آسانسور 

451  7 قالب بندی فونداسیون 

451  6 فونداسیونبتن ریزی  

48  5 برداری فونداسیونقالب  

 کل جمع 011014
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  

 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 0 ح شرایط خصوصی پیمان-51تهیه و تجهیز دفتر کار کارفرما و تأمین امکانات مناسب به شرح ماده  

 5 ح شرایط خصوصی پیمان-51تهیه و تجهیز سرویس بهداشتی و آّبدارخانه برای کارفرما شرح ماده  

 1 ح شرایط خصوصی پیمان-51تأمین غذای پرسنل کارفرما شرح ماده  

 0 برای پرسنل و کارکنان پیمانکار، مشاور و کارفرما نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 8 در کارگاه  HSEحضور کارشناس و افسران  

 7 اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت 

 6 و بهداشت در کارگاه اجرای ملزومات و تمهیدات ایمنی 

 5 و تجهیز ساختمان های اداری و دفتر کار پیمانکار تهیه 

 8 و تجهیز محل استقرار کارگران پیمانکار تهیه 

 01 آّبدارخانه ی،بهداشت یسسرو ی،نگهبان یرنظ متعلق به پیمانکار عمومی یو تجهیز بناها تهیه 

 00 بارهای پیمانکار و موارد مشابهساختمان های پشتیبانی و هزینه تجهیز ان تهیه 

 05 غذای کارمندان پیمانکار، مهندسین مشاور، کارفرما و آزمایشگاه تهیه 

 01 تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران تهیه 

 00 تدارک و تأمین ملزومات نگهداری از عملیات اجرائی در فصول سرما و گرما 

 08 حفاظت فیزیکی کارگاه 

 07 أمین آب مصرفی مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی تدارک و ت 

 06 تدارک و تأمین گاز و گازوئیل مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی 

 05 تدارک و تأمین برق مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی 

 08 تدارک و تأمین سیستم مخابراتی و اینترنت پر سرعت مورد نیاز 

 51 یمه مسئولیت مدنی ب 

 50 بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 
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دستگاه  یدها و تأئ یفرد یکبوده که پس از تحقق موضوع هر  یزکارگاهجدول فوق مربوط به تجه یها یفدرصد از رد 51: 0 تبصره

 اعمال خواهد شد. یمانکارپ یها یتظارت در صورت وضعن

دستگاه  یدکارگاه و تأئ یدنبرچ یاتکه پس از اتمام عمل باشدیکارگاه م یدنجدول فوق مربوط به برچ یها یفدرصد از رد 51: 5تبصره

 اعمال خواهد شد. یمانکارپ یها یتنظارت در وضع

متعلق به  هایتو پرداخت در صورت وضع یدجدول فوق پس از تأئ 5و  0 هاییفدشده در ر یهته یزاتامکانات و تجه یه: کل1 تبصره

 تصرف در آنها را نخواهد داشت. یاخارج کردن  یدن،حق برچ یطیشرا یچدر ه یمانکارکارفرما بوده و پ

 یستچک ل یتو رعا یمانپ یو خصوص یعموم یطکارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرا یدنو برچ یزموارد مرتبط با تجه یه: کل0 تبصره

و مبالغ مندرج در جدول فوق  باشدیم یمانکاربر عهده پ یمانمربوطه در تمام مدت پ هایینهو کل هز HSEو الزامات  یمنیعملکرد ا

 قابل پرداخت خواهد بود. یارسال هاییتموضوعات در صورت وضع یفاز رد یکدر صورت تحقق هر  هک یستا ینهصرفاً کمک هز

 .باشدیموقت پروژه بر عهده کارفرما م یجان پناه و نرده حفاظت یجهت اجرا یازآهن آالت مورد ن ینأم: ت8 تبصره

 



 

23 

 

 

 

 

 3پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیل چک
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 H.S.Eالزامات 

ضوع پیمان، ضمن هماهنگی کامل با پیمانکار متعهد است عالوه بر رعایت و عمل به مقررات اختصاصی سایت محل احداث مو -0

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگ بهعدم  ازجمله HSEمسئولین مربوطه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات 

ی بدون ی اجتماعی و یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط به نوع خدمت، عدم استفاده از نیروی انسانها تیصالح( یا افراد معتاد

 فاقد معاینه فنی آالت نیماشی ریکارگ به، عدم منینااتجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و 

حفاری، استاندارد ، عدم انجام کارهای خطرناک مانند  دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هیدییتأ، اخذ و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی

و سعی در حفاظت از منابع  ستیز طیمحقبلی کارفرما، جلوگیری از تخریب  دیتائو نظایر آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و  انفجارت

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کار یپای ، حف  کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمح ستیزطبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEهماهنگی با  ساعات غیرعادی بدون

معمول دارد و در صورت بروز  HSEی الزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین ها ینیب شیپپیمانکار متعهد است کلیه  -5

بت واقعه و اعالم گزارش ساعت نسبت به ث 05های شغلی ، و نظایر آن ظرف مدت هرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماری

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه  رمنتظرهیغمکتوب به کارفرما و سایر مراجع ذیصالح اقدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه 

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

( و شرکت کار بهداشتی حفاظت و ها نامه نییآ ازجملهپیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) -1

ی مرتبط با ها هیابالغو  ها بخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دینما یم دیتائو با امضاء پیمان موکدأ  باشد یمسکن تهران ی مگذار هیسرما

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت  به عهدهکامل  صورت بهرا  ها آنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به 

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در این خصوص می ها دستورالعملکلیه 

راد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ایران ممنوع می باشد، لذا چون بکارگیری افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و اف  -0

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات  کارفرما اخطارهای الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچ

 ه پیمانکار می باشد.، جزایی و کیفری عدم رعایت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهدقانونی، مالی

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، حوادث  انجام دری پرسنل شاغل ریکارگ بهمقررات قانون کار را در  هیکل دینما یمپیمانکار تعهد  -8

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

 گیرد. به عهده

پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود  -7

ر راستای حصول بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید. دمتناسب با شغلشان اقدام نماید. پیمانکار می

کارفرما  صورت نیاباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائاین مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردی متناسب و مورد 

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضع صورتی از باالسر4 08را بعالوه  شده انجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه  طور به
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 HSEرابط، یا نماینده یا مسئول  عنوان بهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر  تناسب بهار موظف است پیمانک -6

 HSEمدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEی مرتبط ها دورهدارای مدارک مرتبط یا گذراندن 

 بایست نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.فرد مذکور ، پیمانکار می دیتائم کارفرما برسد. در صورت عد

  HSEتخصصی( قرار داده و آنان را با اصول اولیه-)مقدماتی HSEی الزم ها آموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -5

 که یدرصورته و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید خطرات شغلی آشنا نماید و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نمود

4 باالسری از 08ی مربوط را پس از اعمال ها نهیهزتواند این موضوع را انجام داده و ی الزم انجام ندهد کارفرما میها آموزشپیمانکار 

 باشد. می پیمانکار به عهدهمسئولیت انجام تعهد مذکور  درهرحالپیمانکار کسر نماید  تیوضع صورت

خودداری نماید.  ندینما یمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگ بهاز پیمانکار متعهد است  -8

 ی زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد. ها دورهپیمانکار موظف است در 

ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و ها دستورالعملی طبق ا دورهام معاینات بدو استخدام و انج -01

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

ی موجود توسط پیمانکار ها دستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آور انیزی عوامل ریگ اندازهانجام  -00

 صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

های کارگری و ی خوابگاهپاش سمتهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و  -05

 مل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعها سیسروتهیه 

اختصاص دهد ، مبلغ فوق  HSEبخشی از مبلغ پیمان را مطابق با ردیف های مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  ستیبا یمپیمانکار  -01

 ی، آموزش( گردد.ساز فرهنگ)وسایل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمباید صرف 

ی ها پرداختتخطی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEار از تعهدات خویش در زمینه پیمانک که یدرصورت -00

 پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.

 نکارمایپ نی. همچنباشد یم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -08

 .باشد یپروژه و ارائه آن به کارفرما م یاجرا HSE PLAN یو طراح نیمتعهد به تدو

 نفر به عهده پیمانکار است. 8تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت به تعداد  -07

و  دینما تیرا رعا رانیا یانساختم یمقررات مل 05مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیحدود موضوع قرارداد کلموظف است در  مانکاریپ -06

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

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

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا
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رعایت باشد و چنانچه در اثر عدم پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -05

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

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . گونه چیهبه عهده پیمانکار است و کارفرما 

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:
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 4پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 5پیوست شماره 

 فرآیند ارجاع کاراسناد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


