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 ..................مهندس  یجناب آقا

 ..................عامل محترم شرکت  ریمد

 با سالم و احترام؛

در واقع  بلوک های ینزم یرطبقه ز سفت کاری یاتعملدستمزدی  یاجراشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

موضوع متناسب با ی فنی و مالی از توانمندحقوقی برخوردار  حقیقی و صورت نقدی به اشخاص را به یشهمرکز شهر اندپروژه  شمالی Aقطعه 

زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید  واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه 

 دریافت نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

و  یاجرائ هایمطابق با نقشه یشهندمرکز شهر اپروژه  شمالی Aقطعه  واقع در بلوک های ینزم یرطبقه زعملیات سفت کاری  یدستمزد یاجرا

 شامل: یمشخصات فن

  یوارهاد ییجانما یساز یادهو پ یو برداشت کل ینقشه بردار  -1-1

 یکرس یرو یقبه صورت توپر به همراه عا یمترسانت 11با بلوک به عرض   چینی یکرس  -1-2

 سیمانکاری و عایق مربوطهسانتیمتر به همراه  22سانتیمتر و به ارتفاع  41عرض  آجر فشاری به با چینی کرسی -1-3

  یمترسانت 11 یا 12بلوک به عرض با چینی  یوارد  -1-4

 متر طول( 6سانتیمتر به همراه اجرای میلگردهای مهاری )و اجرای پاشنه برای طول آزاد بیش از  31به عرض ی فشار آجربا  چینی دیوار -1-1

 یا رابیتس یتورساخت و نصب نعل درگاه به همراه ضد زنگ و نصب   -1-6

 1:4 یمانبا مالت ماسه س یمترسانت 3)قشر آستر( به ضخامت حداکثر  یمانیاندود س یو اجرا یریشمشه گ یاجرا  -1-7

 خاکریزی و تسطیح کف انباری ها  -1-8

 به همراه اجرای پالستوفوم محافظ آن اجرای عایق رطوبتی )ایزوگام( روی سطوح قائم  -1-9

 یدر خصوص عدم آگاه ییادعا یچگونهلذا ه ید،نما یداز محل پروژه به دقت بازدخود  یمتق یشنهاداز ارائه پ یشپ بایستی: مناقصه گر متبصره

 نخواهد بود. یرفتهکار پذ یفاز کم و ک

 مرکز شهر اندیشه شمالی Aپروژه قطعه  – 4فاز  –شهر جدید اندیشه : محل اجرای کار -0

 ( ماه شمسیسه) 3 مدت اجرای کار: -3

 عام( یم)سهای مسکن تهران گذار هیرماشرکت س کارفرما: -0
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 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذار هیسرماشرکت  دستگاه مناقصه گزار: -6

 شرایط شرکت در مناقصه: -5

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:حقوقی واجد شرایط ذیل میحقیقی و اشخاص 

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمندبرخورداری از  -6-1

 ی و کارت ملی برای اشخاص حقیقیبرای اشخاص حقوقدی قتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-2

 ا جراست در دیا ه شدم نجااداشتن حداقل دو نمونه کار مشابه  -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

ریال را بصورت یک یا ترکیبی از  22202220222همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد 

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامه ضمانتی مسکن تهران، این گذار هیسرمابانکی به نام شرکت  نامه ضمانت -الف -

 یگر قابل تمدید باشد.گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه د مناقصهپیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

ی مسکن گذار هیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  442282224627 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  442282224627شماره  حساب بهواریز وجه  -ج -

492142242222442282224627IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یرگذا هیشرکت سرمابه نام 

بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که می درخواستنامه  -د -

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  مدیرعامل

را به  1-7بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونم یکصد) 12202220222لغ تواند مب یم تمایل صورت در گرمناقصه   -7-2

مسکن تهران،  یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار یال،( ریلیونم یکصد و بیست) 12202220222فقره چک به مبلغ  یکهمراه 

شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه  ینبه عنوان تضم به همراه یسیو پشت نو یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یحبدون هرگونه توض

 یصاحبان امضا یمتعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مهر شرکت و با امضا بایستی. حساب چک مذکور میدنما یممناقصه گزار تسل

 مجاز صادر شده باشد.

% مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت 1اقصه گزار، به میزان روز پس از ابالغ برندگی توسط من 7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-3

تضمین مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و نسبت به امضای قرارداد مربوطه اقدام نماید. در غیر 

قانونی و نظر کمیسیون معامالت،  اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط، تشریفات

 تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.
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در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  شرکتتضمین  -7-4

 .مسترد خواهد شد ها آنو با درخواست کتبی به روز پس از تعیین برنده  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بند زمان -8

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت در به -8-1

و کارت ملی برای اشخاص برای اشخاص حقوقی  ، تصویر کد اقتصادی و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاریییراتتغ یآگه

واحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار  به 22/12/99لغایت  22/12/99روزهای کاری از تاریخ 17الی  8ی ها ساعتدر  حقیقی

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال، 21ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهربه 

 تماس گرفته شود. 88881161هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  در صورت نیاز به انجام -8-2

 باشد.می 22/12/99مورخ  11:22ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -8-3

گزار به دستگاه مناقصه 22/12/99دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ چنانچه پس از  -8-4

 .دیینمااعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  22/12/99مورخ  17:22پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-1

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 1تواند تا میته به نظر و اختیار مناقصه گزار گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمی

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میقصهامکان حضور منا  -8-6

 برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.

ادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشته 12مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -7

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادی قیمت -9-1

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

 خواهد بود نقدی رتصو بهنحوه پرداخت  -9-2

مشخص شده است  3بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت به جز آنچه صراحتاً در پیوست می کارگاههزینه تجهیز کلیه  -9-3

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.پرداخت 

 باشد.یا کاهش می شیزااف  قابلدرصد مبلغ اولیه  21و تغییر مقادیر تا سقف  گزار مناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-4

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال -9-1

 .خواهد بود
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 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -14

 (1) پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه -12-1

 (2هحقوقی )پیوست شمار حقیقی و مشخصات افراد -12-2

 یساختمان اتیعمل ستیچک ل ،ی معماریها نقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -12-3

مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری گانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث و  11نشریه  -12-4

 کشور

 شرایط عمومی پیمان -12-1

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -12-6

پروژه  یشمال Aواقع در قطعه  یبلوک ها ینزم یرطبقه ز یسفت کار یاتعمل یدستمزد یاجراوع پیش نویس پیمان با موض -12-7

 یشهمرکز شهر اند

های به همراه پیوست 3-14گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند : پس از مراجعه نماینده مناقصهتبصره

نامه ارسال وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفینویس پیمان مربوطه تا آخر اسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید میخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصه

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 د و مشخصات فنی عبارت است از : اولویت اسنا

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-1

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -10

ن پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الک و مهر پیشنهاد دهندگا

 شده )پاکت د( در مقابل اخذ رسید، تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -
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ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

مهر  ینت،پر ینو همچن یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

حقوقی  حقیقی و مشخصات افراد ،1در پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه قصه،ط منایدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یو امضا

( و A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 شماره یوستموجود در پ

 (A3نقشه ها )در قطع 

 و آنالیزهای مربوطه (3 شماره )پیوست پیشنهاد قیمتفرم و جداول پاکت ج( حاوی  -

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال الزامی است.های پیشنهادی قیمت: ارائه آنالیز 1تبصره 

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ

و مخدوش، مبهم و مشروط  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیشرط و ابهام ته و دی، بدون قحیطور صر به دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

  داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.مغایرت  اسناد مناقصهپیشنهادهایی که با شرایط مندرج در 

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یمالزا یمتق یشنهادکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3تبصره 

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

ا رد یدستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. دستگاه مناقصه گزار در قبول 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -10

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  16هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

 ه گذاری مسکن تهران  شرکت سرمای        است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

                                     مهر و امضاء              تاریخ...                                                               علی شاه حیدری                                      

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتنمونه فرم  -1

 

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2
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 شرکت در مناقصه *    نامه ضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 ه نشانی:نظر به اینکه*                       ب

 مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید، این**

 از*                           ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین

شنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و   و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پی

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت، توا میوزان                    ریوال هور       

بودون                           مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***     

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنوگ در    

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

داری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***                   مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت ا

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **         

ا فوراهم نسوازد و **                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایون تمدیود ر                   

را موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه  

 را در وجه یا حواله یا حواله کرد***                            پرداخت کند.

ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول   چنانچه مبلغ این

 و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                                                 

 

 *عنوان پیمانکار

 شرکت بیمه **عنوان بانک یا

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

 این***                                   از*      را با*                              دارد، 

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال  

در صوورتی کوه***                                  به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود               

 کتبًا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**                                                                        

توا میوزان                                   اطالع دهدکه*                               از اجورای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت،           

 ریال، هر مبلغی را که***    

 مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                                

یوا حوالوه کورد***                                              بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنوگ در وجوه      

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                             

صوورتی کوه **                            واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شوده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در           

 نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا*  

 موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نماید**

درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**                                                           متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ        

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2 پیوست شماره

 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی
 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 **درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .

 

 مشخصات شرکت   -1

............................سال تاسیس....................شماره ثبت...................... شناسه نام شرکت .................................................نام مدیر عامل..

 ..................................................ملی....................................کد اقتصادی...................................زمینه فعالیت.............................

 .....کدپستی..........................................آدرس شرکت.................................................................................................................... -0

 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت-3

1. ..................................................................................................... 

0. .................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

0. .................................................................................................... 

6. ..................................................................................................... 

 .....................................................اسامی صاحبان مجاز امضاء......................................................................................................-0

 مل(..........................................فکس ..........................................ثابت............................................همراه)مدیرعا –شماره تلفن -6

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -5

 سال 6کمتر از            الی ده سال 6بین            باالی ده سال 

 گواهی صالحیت پیمانکاری/مشاور)درج رتبه و رشته های مربوطه( -

                                                                                                                     

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                           

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  
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 یقیمشخصات اشخاص حق
 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 **درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .

 مشخصات -1

 ملی.................................... نام پدر ........................... شماره ..............................خانوادگی.............................................نام نام .... 

 ................................................................. فعالیت .................زمینه..................نام پدر...................... محل تولد....................تاریخ تولد

 ................کدپستی..........................آدرس......................................................................................................................... -0

 ..........................................فکس .......................................... ثابت............................................همراه –شماره تلفن -3

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 سال 6کمتر از            الی ده سال 6بین            باالی ده سال 

 و رشته های مربوطه( پایه)درج اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی گواهی صالحیت  -6

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -5

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                               

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  
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 3 پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ها و مشخصوات فنوی موضووع     با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه /اینجانبن شرکتای

واقـع در   هایبلوک ینزم یرطبقه ز یسفت کار یاتعمل یدستمزد یاجرا، مبلغ پیشنهادی خود بورای  و پیش نویس پیمان مناقصه

را بصورت ناخالص به شرح جدول ذیل و مجموعاً بوه مبلوغ.................................................................    یشهندپروژه مرکز شهر ا شمالی Aقطعه 

 نماید. عالم میانقدی بصورت ریال و )به حروف(  ................................................................................................... ریال 

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  شود یمبا تأئید این برگ متعهد  /اینجانبهمچنین این شرکت

ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود گذار هیسرماامضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

 ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.گونه اعتراضی نخواهد داشت.  ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی                                         

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 جدول پیشنهاد قیمت

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

بهای کل 

 ناخالص)ریال(

1 
به صورت  یمترسانت 11با بلوک به عرض   چینی یکرس

 یکرس یرو یقتوپر به همراه عا
   10222 مترطول 

سانتیمتر و به  41کرسی چینی با آجر فشاری به عرض  2

 تر به همراه سیمانکاری و عایق مربوطهسانتیم 22ارتفاع 
   672 مترطول 

   20922 مترمربع یمترسانت 11 یا 12با بلوک به عرض چینی  یوارد 3

4 
سانتیمتر به  31دیوار چینی با آجر فشاری به عرض 

همراه اجرای میلگردهای مهاری )و اجرای پاشنه برای 

 مطابق جزئیات اجرایی( متر طول 6طول آزاد بیش از 

   10922 مترمربع

1 
ضد زنگ و یک دست ساخت و نصب نعل درگاه به همراه 

 یا رابتیس یتور اجرای
   982 کیلو گرم

)قشر آستر( به  یمانیاندود س یو اجرا یریشمشه گ یاجرا 6

 1:4 یمانبا مالت ماسه س یمترسانت 3ضخامت حداکثر 
   90622 متر مربع

   81 ربعمترم خاکریزی و تسطیح کف انباری ها 7

8 
اجرای ایزوگام پشت دیوار پیرامونی به همراه اجرای پالستوفوم 

 سانت محافظ آن 12
   20622 مترمربع

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

 

سطوح درب و پنجره و  حاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفتاجرا شده م نمایان سطوحاندازه گیری  یبر مبنا 3 : پرداخت ردیف1تبصره 

 کار کسر خواهد شد. و بازشوها از مساحت

: نحوه اجرای پالستوفوم و اتصال آن به عایق با نظر کارفرما تعیین خواهد شد، لذا هرگونه تغییر در جزئیات اجرائی تأثیری در 2تبصره 

 نخواهد داشت. 8بهای واحد ردیف 
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موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد  : کلیه3تبصره 

باشد و هزینه های مربوطه در قیمت پیشنهادی های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEایمنی و الزامات 

 ای انجام نخواهد شد.بابت پرداخت جداگانه پیمانکار لحاظ شده است، لذا از این

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی   

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 پیش نویس پیمان

 

  ینزم یرطبقه ز یسفت کار یاتعمل یدستمزد یاجرا

 یشهکز شهر اندپروژه مر شمالی Aواقع در قطعه  بلوک های

 

 

 اجرا: محل

 شهر جدید اندیشه 4فاز 
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 پیمان

ص 81/98به شماره  یشهاند یدمسکن تهران و شرکت عمران شهر جد یگذار یهشرکت سرما یمابینقرارداد مشارکت در ساخت ف یروپ

به همراه دیگر مدارک  نامه تاین موافق کمیسیون معامالت، 22/22/98مورخ  222جلسه شماره  به استناد صورتو  21/21/98مورخ 

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

عنوان نایب به نمایندگی آقایان عباس قدیری به 411111863484 اقتصادیو کد  12123274333و به شناسه ملی  269172ثبت 

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

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

شود از سوی دیگر، طبق مقررات و ینامیده م پیمانکارکه در این پیمان .………………… کداقتصادی و ……………………

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

 ( مـوضوع 1ماده 

 هایمطابق با نقشه یشهپروژه مرکز شهر اند شمالی Aواقع در قطعه  بلوک های ینزم یرطبقه ز یسفت کار یاتعمل یدستمزد یاجرا

 شامل: یو مشخصات فن یاجرائ

  یوارهاد ییجانما یساز یادهو پ یو برداشت کل یبردارنقشه   -1-1

 یکرس یرو یقبه صورت توپر به همراه عا یمترسانت 11با بلوک به عرض   چینی یکرس  -1-2

 سانتیمتر به همراه سیمانکاری و عایق مربوطه 22سانتیمتر و به ارتفاع  41عرض  آجر فشاری به با چینی کرسی -1-3

  یمترسانت 11 یا 12با بلوک به عرض چینی  یوارد  -1-4

 متر طول( 6سانتیمتر به همراه اجرای میلگردهای مهاری )و اجرای پاشنه برای طول آزاد بیش از  31دیوار چینی با آجر فشاری به عرض  -1-1

 یا رابیتس یتور اجرایساخت و نصب نعل درگاه به همراه ضد زنگ و   -1-6

 1:4 یمانبا مالت ماسه س یمترسانت 3اکثر )قشر آستر( به ضخامت حد یمانیاندود س یو اجرا یریشمشه گ یاجرا  -1-7

 خاکریزی و تسطیح کف انباری ها  -1-8

 به همراه اجرای پالستوفوم محافظ آن اجرای عایق رطوبتی )ایزوگام( روی سطوح قائم  -1-9

ص عدم آگاهی در خصو ادعاییتبصره: پیمانکار پیش از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه به دقت بازدید نموده  است، لذا هیچگونه 

 از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.

 ( اسناد و مدارک0ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر نامه موافقت -2-1
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 (1شرایط خصوصی )پیوست شماره -2-2

 شرایط عمومی پیمان  -2-3

 نداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استاگانه مقررات ملی ساختمان،  22و مباحث  11نشریه  -2-4

 (2برآورد ریالی )پیوست شماره  -2-1

 ی اجرائی که پس از مبادله پیمان کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.ها نقشهیک سری از کلیه  -2-6

 (3)پیوست شماره  HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات  ستیل چک -2-7

 (4اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -2-8

 (1شماره اسناد مناقصه )پیوست  -2-9

 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -2-12

نیز جزو  گردد یمیا بین طرفین پیمان مبادله  شود یماجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظور بهاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و  -2-11

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

 باشد. مجلس صورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

ط به دوگانگی مربو هرگاهوجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، این پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد،  در صورتتبصره( 

 3ی اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر مربوط به بهای کار باشد، نرخ موضوع ماده ها نقشهمشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با 

 بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 3ماده 

برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزودهنکار مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیما -3-1

 .باشد یمبصورت ناخالص  ................ ریال(...................................... ).....................................................................................

 . باشد یملیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت ک -3-2

  .باشدیمی پرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

از و پس  ینگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضع صورت نیمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 1 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -3-4

 .دگرد یمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

اجرا شده محاسبه  سطوح نمایان یو بر مبنا 2فهرست بهای مندرج در پیوست بر اساس  یموقت و قطع یها تیوضع کارکرد صورت -3-1

 از مساحت کار کسر خواهد شد. درب و پنجره و بازشوهاو مالک عمل قرار خواهد گرفت. سطوح 

 شد.بااین پیمان مشمول تعدیل نبوده و در طول اجرا دارای نرخ ثابت می -3-6

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

 ها با توافق طرفین محاسبه خواهد شد .
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 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  21این پیمان با نرخ واحد تا سقف  -3-8

ی صورت نخواهد ا اضافهربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت پرداخت ی مها نهیهزکلیه  -3-9

 گرفت. 

های نقشه برداری و برداشت کلی از جانمایی دیوارها ، آبپاشی بستر کار، شمشه گیری، ریسمان کشی در بهای ردیف کلیه هزینه -3-12

 ابت اضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.ب نو از ایردیده های پیمان لحاظ گ

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال -3-11

 پرداخت خواهد بود.

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 0ماده 

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

. در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل باشد یم )سه( ماه شمسی 3ان مدت پیم -4-2

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

برای شروع عملیات، در  شده نییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ کاری می تحویل جبهه مجلس صورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان،  منظور بهشرایط خصوصی(  22نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  )پانزده( روز 16مدت 

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

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

 ( دوره تضمین6ماده 

ی دوره ها تیمسئولو  گردد یمتضمین  تعیین و از سوی پیمانکار ماه 10دوره تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت 

 .باشد یمشرایط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهتضمین به ترتیب 

 ( نظارت بر اجرای کار5ماده 

نظارت بر اجرای 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 32است که با توجه به مواد  واگذارشدهر معرفی خواهد شد، پیمان به پیمانکا

ی عملیات ها ستیل چک بر اساسو مشخصات  ها نقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -6-2

با  نیماب یفکلیه کارها را طبق اسناد و مدارک  ساختمانی و مدارک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است

 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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 ختالف ( حـل ا7ماده 

شورایط عموومی پیموان، موضووع      48و  46در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غیور از مفواد مصورحه در مواده     

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

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

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

ی هیئوت داوری قطعوی خواهود بوود. آراء     رأمبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین خواهد شد( ارجاع و تا یک ماه پس از 

هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضووع، پیمانکوار موظوف بوه اجورای      

 .باشد یمتعهدات خود 

 انی طرفـین( نش8ماده 

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران،  تلفن  – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –نشانی کارفرما : تهران  -8-1

62-88881161 

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

دیگر  طرف بهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اند موظفگردد و طرفین تلقی می شده ابالغی مذکور ها ینشانتبصره( کلیه مکاتبات به 

 اطالع دهند.

 

                   پیمانکار                                                                            نمایندگان کارفرما                                                          

 یه گذاری مسکن(              )شرکت سرما                     است( دییو مفاد مندرج در قرارداد مطالعه شده و مورد تا طیشرا هی)کل

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

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

 شرایط خصوصی پیمان
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بوه شورایط عموومی پیموان اولویوت دارد .      وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی حاضر نسبت  در صورت

در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عموومی پیموان اسوت. اگور شورایط       کاررفته بهشماره و حروف 

بوه شوماره    از سووی سوازمان موذکور     شوده  ابوالغ همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی  وبودجه برنامهعمومی مصوب سازمان 

 حاکم است. پیمانبر این  43/43/1378مورخ  800-60/1488-140

باشـد.  روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی    16ی تفصیلی اجرای کار زمانبند برنامهپیمانکار برای ارائه  مهلت نیآخر ب(-18ماده 

  فرما باشد به شرح زیر استباید مورد تأیید کار که آنی تفصیلی و بهنگام کردن زمانبند برنامهجزئیات روش تهیه 

بور   قرارداد را )با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجهیز و برچیدن کارگاه(تفصیلی انجام موضوع  یبند متعهد است برنامه زمانپیمانکار

و بر اساس دسوتورالعمل  انعقاد قرارداد روز از تاریخ  11، حداکثر ظرف مدت آن و مطابق با زمانبندی کلی پروژه نگینمدارک و اساس اسناد 

قرار دهد و مدت الزم جهت بررسوی   کارفرما  اریو جهت بررسی دراخت تدوین MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار 

شوده از   ارائوه  یبنود  برنامه زموان  ادشده،یپس از انقضای مدت  کارفرما رنظردر صورت عدم اظها .گردد یروز تعیین م 11 کارفرماو اظهارنظر 

 گردد.   تلقی می شده بی، تصوپیمانکارطرف 

بندی اجرای عملیات اقدام نمووده و   رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تواند یم کارفرمابند این از اجرای  پیمانکارصورت استنکاف در  (1تبصره

به عنوان جریمه قطعوی بوه حسواب بودهکاری پیمانکوار       انمیزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمو به  نماید ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بووده و پیمانکوار حوق هرگونوه      قورارداد ، مبنای اجرای عملیات موضوع کارفرما ابالغی از سویبندی  در این صورت برنامه زمانمنظور نماید. 

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

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

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -1

 تفکیک فعالیت ها در سطوح مختلف به همراه اوزان مالی و فیزیکی مربوطه -2

 درنظر گرفتن توالی درست و روابط منطقی بین فعالیت های سطوح مختلف -3

 ختلفتعیین مدت زمان الزم جهت انجام فعالیت های سطوح م -4

 تخصیص منابع مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت ها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیت ها -1

 آالت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها متناسب با برنامه زمان بندیتخصیص منابع انسانی و ماشین -6

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

 باشد.ی میا سهیمقا صورت بهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسکار پیمانکار  فتپیشر( گزارش 1

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میها فرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه ها گزارش( 2
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هموان دوره پیمانکوار     تیوضوع  صوورت ه میوزان دو در هوزار از مبلوغ    عدم رعایت بندهای فوق در هر دوره از کوارکرد، بو   صورتتبصره( در 

 . این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.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-04ماده پیمانکـار   اری

 دهد قرارمی

 قرار خواهد داد. مانکاریپ اریکارگاه را در محدوده مد نظر خود در اخت زیمورد نظر جهت تجه نیکارفرما زم (1-الف-04

 تجهیز کارگاهجهت عملیات اجرایی و  ازین موردهای مرتبط با برق، آب، گاز و گازوئیل و کلیه هزینه نیتأم( تدارک، 0-الف-04

 عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد. به 

تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگری به عهده پیمانکار است. برچیدن کارگاه شامل جمع آوری مصالح، تجهیزات،  (3-الف-04

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

 باشد.های تحویلی کارفرما میبه محل مجاز مشخص شده توسط کارفرما و تسطیح و تمیز کردن محل

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

 به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

 دگیوو کناپرو از  دهوونم تونظافرا  دووخ فعالیت محل ،ییاجرا تعملیا نپایادر  نیزو  وژهپر لطو متمادر  ستا موظف رپیمانکا(0-الف-04

 اوفرمرکا عووموض نویاز ا رپیمانکا فستنکاا ترصو.در نماید پرهیز رکا محلدر  ییاجرا تعملیااز  حاصل ینخالههاو  ئدزا ادمو ،مصالح ار،بزا

 .دکر هداخو رمنظو رپیمانکا ریبدهکا بحسا به یباالسر صددر 11 لعماا بارا  نظافت مرحله هر با مرتبط یهزینههاو  دهنمو امقدا ساًرأ

 لیوسوا  هیو ته رایط مختلف جووی و ما، مراقبت در برابر شسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (6-الف-04

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه های تعمیر، سرویس، نگهوداری و  ( 5-الف-04

درصود باالسوری بوه حسواب      11هالک یوا اجواره آن بوا احتسواب     تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه است

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.  

تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالت فوق، جبوران کلیوه هزینوه هوای مربوطوه بوه عهوده        

 پیمانکار خواهد بود.  

 باشد  به شرح زیر می آالت نیشمامصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -04ماده

کارفرما شوامل   دییو طبق نظر و تأ یبند متناسب با برنامه زمان مانیموضوع پ اتیو ابزار مورد انجام عمل زاتیتجه نیتأمتهیه و ( 1-ب-04

 مانکوار یبوه عهوده پ   یوی اجرا اتیو عمل انیو ملزومات از ابتدا توا پا  ریو سا ییابزار بناسطل، شمشه، ریسمان،  ،چهار پایه تخته زیرپائیفرگون، 

 .باشد یم
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ضد زنگ . ایزوگام، پلیت، بولـت،   سیمان، ،نبشی ، صفحات رابیتس یا توری مرغی ، ماسه، خاک مخلوطانواع  هیته (0-ب-04

ق نظور و  ی و طبو بنود  زمانمتناسب با برنامه  پروژه یاجرا ازیملزومات مورد ن و مصالح سایر تهیهباشد. بر عهده کارفرما میمقاطع فلزی 

شوده توسوط کارفرموا     هیو متعهد است نسبت به مراقبت و حفاظوت از مصوالح ته   مانکاریپ نی. همچنباشدیم مانکاریبر عهده پکارفرما  دییتأ

فهرست  یزبهایاز حد مجاز )مشخص شده در فصول و جداول آنال شیاز پرت مصالح کارفرما ب ستباییم مانکاری. پدهداقدامات الزم را انجام 

. موازاد مصوالح   دیو ارائوه نما  زیو را ن یخود صورت موازنه مصوالح مصورف   تینموده و به همراه هر صورت وضع یری( جلوگ98سال  هیابن یبها

 منظور خواهد شد. یو یحساب بدهکار هنسبت به صورت موازنه ب مانکاریپ یمصرف

 .باشد یمرگاه به عهده پیمانکار باراندازی کلیه مصالح تهیه شده توسط کارفرما و حمل و جابجایی در کا( 3-ب-04

بارگیری، حمل و باراندازی سایر مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیوات اجرایوی و حمول در کارگواه و بوه عهوده پیمانکوار        ( 0-ب-04

 .باشد یم

دستگاه نظارت از کارگاه خوارج   از ینوع مصالح، کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتب چیتواند ه ینم مانکاریپ (6-ب-04

 .دینما

را در هنگام ورود  مانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 5-ب-04

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

معتبر و مطابق با  یاز مبادبایست گردد میمی تأمین یمانکارپملزومات که به موجب این پیمان توسط آن بخش از مصالح و ( 7-ب-04

نمونه  ی،مصالح مصرف یریو بکارگ یدروز قبل از خر 12موظف است  یمانکارصورت پ ینا یر. در غشود یهکارفرما ته یدمورد تأئ یستوندور ل

. یدکتباً به کارفرما ارائه نما یدو تأئ یو . . . جهت بررس یشگاهآزما تایجارد، کارخانه سازنده، نآنها را به همراه مدارک مربوطه شامل استاند

 .باشدیمختار م یمانکارپ یشنهادیقبول مصالح پ یادر رد  یلکارفرما بدون ذکر دل

کارایی الزم خودداری نماید. چنانچوه   مستعمل و فاقد ملزومات بایست از بکارگیری ماشین آالت، تجهیزات، ابزار وپیمانکار می( 8-ب-04

مورد استفاده در کارگاه به تشخیص کارفرما از کارائی الزم برخوردار نبوده و یا متناسوب بوا میوزان     ملزومات ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و

زایش توان تجهیزات موورد اسوتفاده   عملیات اجرائی و برنامه زمانی یندی نباشد پیمانکار موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی آنها و اف

 اقدام نماید.

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیـر، دفتـر کارگـاهی،    -04ماده

 کند نیتأمغذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر 

 ر و آزمایشگاه بر عهده کارفرما می باشد.تهیه و تجهیز دفتر کار برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاو
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 الف( حفاظت فیزیکی -01ماده 

پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و ابزار، تأسیسوات  

ام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظت از آنها در مقابل حریق، سورقت،  باشدکه زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجو بناهایی می

   .باشد یمعوامل جوی و ... عهده پیمانکار 

دهد، لیکن مسئولیت اجورای کواور و تورمیم آن در    تبصره: کارفرما ملزومات مورد نیاز جهت کاور نمای پروژه را در اختیار پیمانکار قرار می

 انکار خواهد بود.طول مدت پروژه بر عهده پیم

یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گـردد،  ها قسمتج( -01ماده 

 به شرح  زیر است  

ران جوزء  کارکنان، پرسونل و پیمانکوا  برای  بانامی مدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف است  مانکاریپ (2-ج-12

 تحت پوشش خویش اقدام نماید.  

و بگونه ای باشد که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند. از بانام ( بیمه نامه اخذ شده باید 1تبصره 

رار نگرفته است به کارگاه کارکنان، پرسنل و پیمانکاران جزء تحت پوشش پیمانکار که نامشان در لیست بیمه نامه مسئولیت مدنی قورود 

در صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مذکور، کارفرما اختیار و حق دارد که از سایرتضامین پیمانکار راساً برداشت و  جلوگیری خواهد شد.

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

متعهد به انجام  مانکاریاست در صورت بروز خسارت، پ یهیبد .باشند داشتهموقت اعتبار  لیتا زمان تحو دیبانامه فوق  مهیب( 2صره تب

 در این خصوص به قبل از بروز خسارت خواهد بود و ییاجرا طیها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شرا یریگیها و پ یهماهنگ

 نمی باشد. رفرمامتوجه کا یتعهد چیه

مقررات ملی  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کار بهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (0-ج-01

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

 . باشد یم

 .باشد یمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیب شیپتهیه و ( 3-ج-01

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

 .گردد یمبدهکاری پیمانکار منظور  حساب بهریال  1202220222ایام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثل اجرتیا عوامل وی،  پیمانکارتوسط 

لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (0-ج-01

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

 باشود.قطعی پس از اخذ مفاصا حسواب بیمه می
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 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(6-ج-01

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

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

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

 است . لوازم ایمنی مربوطه

گیرد، به شرح زیر پیمانکار قرار می اریدراختو مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه  ها نقشهی ها نسخهالف( شمار -00ماده 

  است

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

روز از زمان  11تبصره: پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق آنها اقدام نموده و هرگونه مغایرت را حداکثر طی مدت 

نقشه های شاپ  تهیهع کارفرما برساند. پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به ابالغ جهت بررسی و اصالح کتباً به اطال

 اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند. 

ی چون ساخت که ها نقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و انداز راهی ها دستورالعملو مشخصات،  ها نسخه شمارهح( -00ماده

 ، به شرح زیر استکند 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-00

دیهی است به عملیات انجام شده را تهیه و همراه با جداول ریز مقادیر و صورتجلسات مربوطه جهت بررسی و تأئید به کارفرما ارائه نماید، ب

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

ی کنترل ها ستیل چکاخذ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیز ارائه به هنگام کلیه پیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف به (0-ح-00

 .باشد یمبه کارفرما ری مسکن عملیات ساختمانی و دستورالعمل های شرکت گروه سرمایه گذا

روز از تاریخ مبادله پیمان و به منظور پایش کیفیت اجرایی و برآورد میزان مصالح مصرفی،  11پیمانکار موظف است ظرف مدت ( 3-ح-00

عملیات اجرائی در های مورد نظر در واحد یا واحدهای نمونه اقدام نماید. بدیهی است ضمن هماهنگی با مدیر پروژه نسبت به اجرای فعالیت

 بایست مطابق با واحد نمونه انجام پذیرد. پروژه می

 موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند  پیمانکارب(-00ماده

رست عنوان سرپ سال سابقه کار به پنجنفر مهندس عمران با حداقل  کیپروژه موظف است،  حیصح یمنظور اجرا به مانکاریپ( 1-ب-00

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

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

 .دیاقدام نما نیگزینفرات جا یو معرف یفن میسرپرست کارگاه، ت رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکاف کارفرما
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و کلیوه   باشود  یمو در قوانون کوار( ممنووع     شده نییتعی افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ایران و خارج از سن )ریکارگ به( 0-ب-00

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

الزام رعایت موارد ایمنی خصوصًا ضووابط کوار در ارتفواع و اسوتفاده از تمهیودات و تجهیوزات الزم جهوت حفاظوت فوردی و          ( 3-ب-00

 444,444,3و در صورت عدم رعایت مووارد موذکور، روزانوه مبلوغ    ی از وقوع حوادث توسط عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده ریشگیپ

تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازی شده و  صورت درو  گردد یمپیمانکار منظور  حساب بهجریمه  ریال

سئولیت پیمانکار نخواهد بوود . پیمانکوار   اعمال جریمه رافع م درهرصورتگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت .  پیمانکار حق هیچ

بایست بصورت روزانه و پیش از آغاز عملیات اجرائی از داربست نما به دقت بازدید بعمل آورده و از ایستایی و ایمنی آن مطابق با ضوابط می

 اطمینان حاصل کند و هرگونه ایراد و نقص احتمالی را کتباً جهت رفع به اطالع کارفرما برساند.

ارائه همچنین   HSE PLAN یو طراح نیتدوکارفرما(،  دیتائ)مورد  HSEیک نفر کارشناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (0-ب-00

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

 3-ب-24درصد باال سری به انضمام جرائم موضوع بند  11أساً در این خصوص اقدام نموده و هزینه مربوطه را با احتساب کارفرما می تواند ر

 به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید.

اه دستگ صبح به 12خود را  تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 6-ب-00

ن فرم 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. یتوسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم ارائه  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما یقت ادارو انیموظف است گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پا مانکاریپ( 5-ب-00

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

سهل  ،یاز خرابکار یکارفرما ناش لیو وسا زاتیتجهبه مستحدثات، ساختمانها،  بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 7-ب-00

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

 کارهای جدید قیمتج( -07ماده 

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

نشده باشد بهای واحد کار مربوطه بر اساس ردیفهای متناظر مندرج در فهارس بهای  بینی ( پیش2پیمان )پیوست شماره فهرست منضم به 

در رسیدگی صورت محاسبه شده و  1021با احتساب ضریب باالسری  98های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال پایه رشته

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

 اجرای قیمت پیشتهادی خود را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها برای درنگبایست پس از دریافت ابالغ، بینشده باشد پیمانکار می بینی پیش

پس از بررسی، اعمال  پیشنهادیردیف و بهای ه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید. ، همرا1021یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای
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هیچگونه ضریب  1021منظور 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  تعدیل( ه-07ماده 

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

 . ردیگ ینم

 انجام تعهدات تضمین( 30ماده 

مبلغ اولیه  درصد 1 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بایستمی کارمانیپ آن، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقع امضای پیمان

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

 شد. خواهدآزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 36ماده 

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

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

در طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در  که یدرصورتخواهد شد. ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام 

نسبت به رفع نقص اقدام و  رأساًاز سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما  شده نییتعکار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دینما یمی خودکارسازمطالبات پیمانکار، به نفع  درصد، از محل تضامین و 11 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 35ماده 

 به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

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

را که طبق  خیانجام شده از شروع کار تا آن تار 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،یست و اسناد منضم به پها، براساس فهر مجلس دستورکارها و صورت ،ییاجرا هاینقشه

روز از تاریخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و یک نسخه تأئید  32کارفرما 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  12و ظرف مدت منظور  مانکاریپ یبه حساب بستانکار مانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یالحساب ها

 کاری از تاریخ تأئید در وجه پیمانکار کارسازی خواهد شد.
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تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادیر  2ست شماره : مقادیر ذکر شده در پیو1تبصره 

 کارهای انجام شده خواهد بود.

دی پیمانکار را با واحدهای ساخته شده یا در حال احداث تهاتر قتواند بخشی از مطالبات ن: در صورت توافق طرفین کارفرما می2تبصره 

 نماید.

 پیمان ( فسخ05ماده 

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

 :یدفسخ نما یکطرفهرا بصورت  یمان، پ8به آدرس مندرج در ماده  یبا پست سفارش روز 12به فاصله  یاخطار کتب

 روز  12از  یشب یمانموضوع پ یی هر یک از بلوک هایاجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -1

تأخیر در تأمین ماشین آالت و تجهیزات یا نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی  -2

 روز به تأخیر افتد. 11تفصیلی به نحوی که اتمام کار هر یک از بلوک ها بیش از 

 22هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی تفصیلی مصوب اولیه به نحوی که اتمام کار هر یک از بلوک ها بیش از  انحراف -3

 روز به تأخیر افتد.

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

مورد انتظار وفق مقررات، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  یتو کم یفیتبا ک خود در این پیمان،نتواند به تعهدات  نکاریماپ یکهدر صورت -1

 .یدعمل نما

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

 HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیل چک( و )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

شرایط  12حق خواهد داشت تا وجه التزام به شرح ماده کارفرما و  یدهضبط گرد یمانکارپ یانجام تعهدات و سپرده ها ینصورت تضم ینا در

کسر  یو هایو سپرده ینلبات، تضاماز محل مطا یامطالبه  یمانکارخود را از پ یصخسارات وارده را به تشخ یهبهمراه کل خصوصی پیمان

 .یدنما

 شود.میزان و ترتیب زیر وصول می به مانیپات ریتأخج(خسارت  -34( و ماده 5-ب -64 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 ان خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت و بجز این مبلغ هیچدرصد به عنو 11میزان 

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

 تأخیرات پیمان نخواهد بود.پیمانکار تأخیر قابل طرح و رسیدگی در الیحه 
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 به سیدگیر و نپیما عمومی یطاشر 32 دهما عایتر فرما بارکا ،شد هداخو مشخص بمصو یمانبندز برنامه سساا بر اتتأخیر انمیز -2

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

 .ددمیگر رمنظو رپیمانکا ریبدهکا ببهحسا اتتعهد منجاا دیرکرد جریمه انعنو به لیار 1،222،222

 یمدت اجرا یلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هایینهو هز یباالسر هایینههز یشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونه: ه1تبصره 

حق هرگونه  یمانپ ینا یبا امضا یمانکارتعلق نخواهد گرفت و پ یمانکاربه پ یرمجازو غ مجاز یراتدر دوران تأخ یمانمدت پ یدپروژه و تمد

 .نمایدیخصوص از خود سلب م ینرا در ا یادعائ

 

رما                                           پیمانکار                                                                            نمایندگان کارف                                  

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن(                                   است( دییو مفاد مندرج در قرارداد مطالعه شده و مورد تا طیشرا هی)کل

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

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

 برآورد ریالی 
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 برآورد ریالی پروژه
 

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

بهای کل 

 ناخالص)ریال(

1 
به صورت  یمترسانت 11با بلوک به عرض   چینی یکرس

 یکرس یرو یقاتوپر به همراه ع
   10222 مترطول 

سانتیمتر و به  41کرسی چینی با آجر فشاری به عرض  2

 سانتیمتر به همراه سیمانکاری و عایق مربوطه 22ارتفاع 
   672 مترطول 

   20922 مترمربع یمترسانت 11 یا 12با بلوک به عرض چینی  یوارد 3

4 
 سانتیمتر به 31دیوار چینی با آجر فشاری به عرض 

همراه اجرای میلگردهای مهاری )و اجرای پاشنه برای 

 مطابق جزئیات اجرایی( متر طول 6طول آزاد بیش از 

   10922 مترمربع

1 
ضد زنگ و یک دست ساخت و نصب نعل درگاه به همراه 

 یا رابتیس یتور اجرای
   982 کیلو گرم

)قشر آستر( به  یمانیاندود س یو اجرا یریشمشه گ یاجرا 6

 1:4 یمانبا مالت ماسه س یمترسانت 3حداکثر  ضخامت
   90622 متر مربع

   81 مترمربع خاکریزی و تسطیح کف انباری ها 7

8 
اجرای ایزوگام پشت دیوار پیرامونی به همراه اجرای پالستوفوم 

 سانت محافظ آن 12
   20622 مترمربع

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

 

سطوح درب و و  اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت نمایان سطوحاندازه گیری  یبر مبنا 3های : پرداخت ردیف1تبصره 

 کار کسر خواهد شد. پنجره و بازشوها از مساحت

خواهد شد، لذا هرگونه تغییر در جزئیات اجرائی تأثیری در  : نحوه اجرای پالستوفوم و اتصال آن به عایق با نظر کارفرما تعیین2تبصره 

 نخواهد داشت. 8بهای واحد ردیف 
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در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد  مندرج: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد 3تبصره 

 برآورد ریالیباشد و هزینه های مربوطه در مان بر عهده پیمانکار میهای مربوطه در تمام مدت پیو کل هزینه HSEایمنی و الزامات 

 ای انجام نخواهد شد.لحاظ شده است، لذا از این بابت پرداخت جداگانه
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 3پیوست شماره 
 

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

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

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

وع خدمت، عدم استفاده از نیروی انسانی بدون ی اجتماعی و یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط به نها 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 

رد ، عدم انجام کارهای خطرناک مانند حفاری، استاندا دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هیدییتأو یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی، اخذ 

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

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

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEی الزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین ها ینیب شیپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  48نظایر آن ظرف مدت  های شغلی ، وهرگونه 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 

 باشد.بر عهده پیمانکار می کالًوع پیمان موض 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 ) -3

ی مرتبط با ها هیابالغو  ها بخشنامه و 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 

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

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

 ایت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهده پیمانکار می باشد.، جزایی و کیفری عدم رعقانونی، مالی

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، حوادث  انجام دری پرسنل شاغل ریکارگ بهمقررات قانون کار را در  هیکل دینما یمپیمانکار تعهد  -1

غل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع این پیمان را خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شا 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  -6

ه از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید. در راستای حصول بایست پرسنل خود را ملزم به استفادمتناسب 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 باالسر% 11را 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 بهپیمانکار موظف است  -7

 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 دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

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

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

% باالسری از 11ی مربوط را پس از اعمال ها نهیهزتواند این موضوع را انجام داده و ی الزم انجام ندهد کارفرما میها آموزشپیمانکار 

 باشد. پیمانکار می به عهدهت انجام تعهد مذکور مسئولی 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  -9

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

ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و ها دستورالعملی طبق ا دورهانجام معاینات بدو استخدام و  -12

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

ی موجود توسط پیمانکار ها دستورالعمل، ارگونومی و...( طبق غبارگردوصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آور انیزی عوامل ریگ اندازهانجام  -11

 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  -12

 م و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.ی بهداشتی و حماها سیسروتهیه 

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

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

ی ها پرداختتخطی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEپیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  که یدرصورت -14

 پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.

 مانکاریپ نی. همچنباشد یم یو رفاه اجتماعاز وزارت تعاون، کار  مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -11

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

 نفر به عهده پیمانکار است. 1تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت به تعداد  -16

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

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

 رابطه نخواهد داشت. وسائل نیدر ا یتیمسئول چگونهیرفرما هباشد و کا 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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باشد و چنانچه در اثر عدم رعایت مانکار میپی به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -18

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 

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   

                                                                                                                  ................. 
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 4پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 5پیوست شماره 

 اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


