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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

پروژه مجموعه  یساختمان ینخاله ها یهحمل و تخل یری،بارگ یاتعملذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد شرکت سرمایه گ

ی فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت از توانمندصورت نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار  خود را به ی یزدشهرآرا یمسکون

 مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. زمانبندی تمایل مقتضی است طبق برنامه 

 مـوضوع مناقصه:  -1

شهرآرا واقع در یزد،  یپروژه مجموعه مسکونعملیات بارگیری، حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی تهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز و اجرای 

و بر اساس دستور های صادره از طرف کارفرما و دستگاه  3به شرح مقادیر مندرج در پیوست شماره  یمبار قدو تره  یوهم یدانم ی،کاشان یابانخ

  .نظارت

: پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد خود ضمن مراجعه به شهرداری از محل دپوی مجاز جهت حمل نخاله و توده های نامرغوب و فواصل 1تبصره 

 ت، لذا هیچ گونه ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.حمل مربوطه آگاهی کسب نموده اس

لذا  ،ی کامل داردآگاه زین نوع خاک ،نیزم طیو از شرا ودهنم دیبه دقت بازد خود از محل پروژه متیق شنهادیقبل از ارائه پ : پیمانکار2تبصره 

 نخواهد بود. رفتهیکار پذ فیاز کم و ک یدر خصوص عدم آگاه ییگونه ادعا چیه

 شهرآرا یپروژه مجموعه مسکون یمو تره بار قد یوهم یدانم ی،کاشان یابانیزد، خ: محل اجرای کار -0

 ( ماه شمسییک) 1 مدت اجرای کار: -7

 عام( ی)سهامی مسکن تهران گذار هیرماشرکت س کارفرما: -0

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذار هیسرماشرکت  دستگاه مناقصه گزار: -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:اص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل میاشخ

 متناسب با کار و ماشین آالت ی فنی و مالیتوانمندبرخورداری از  -6-1

 داشتن حداقل دو نمونه کار مشابه اجرا شده یا در دست اجرا  -6-2

 :تضمین شرکت در مناقصه -8
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ریال را بصورت یک )پانصد میلیون(  05505550555تضمین شرکت در مناقصه مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت  بایستمیگر  مناقصه -7-1

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

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

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

ی مسکن گذار هیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  005505550657 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  005505550657شماره  حساب بهه واریز وج -ج -

005105505555005505550657IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذار هیشرکت سرمابه نام 

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

 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد. 

 1-7بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونم و پنجاه دویست) 20505550555تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه -7-2

مسکن تهران، بدون  یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار یال،ر (یلیونم سیصد) 35505550555فقره چک به مبلغ  یکرا به همراه 

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

مجاز صادر  یصاحبان امضا یر شرکت و با امضامتعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مه بایستی. حساب چک مذکور میدنما یمگزار تسل

 شده باشد.

% مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت 0روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-3

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

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

 تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.

اد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارد شرکتتضمین  -7-0

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

 ی مناقصه بند زمان -7

 یرتصو)و ارائه  آدرس پست الکترونیکیمعرفی نامه با درج همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتشرکت در مناقصه و جهت در منظور به -0-1

روزهای 17الی  0ی ها ساعتدر  (و ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تصویر کد اقتصادی و ییراتتغ یآگه ینآخر

، جنوبیی گاندن باخیاان، نشانی تهرواحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  به 20/15/00لغایت  23/15/00تاریخ کاری از 

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال، 21ن خیابا
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 تماس گرفته شود. 126داخلی  00000061در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -0-2

 باشد.می 50/11/00مورخ  10:55ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -0-3

گزار به دستگاه مناقصه 51/11/00یافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ درچنانچه پس از  -0-0

 .دیینمااعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  50/11/00مورخ  17:55پیشنهادهای واصله در ساعت  -0-0

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 0تواند تا گزارا می شائی پاکات بسته به نظر و اختیار مناقصهگردد. ساعت و تاریخ بازگمی

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -0-6

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

روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  15مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -0-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت قیمت پیشنهاد -9

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3ائه شده در پیوست در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ار بایستمی پیشنهادی قیمت -0-1

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

 بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.می کارگاههزینه تجهیز  -0-2

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -0-3

انجام شده  یکارها یربر اساس مقاد یموقت و قطع های یتوضع کارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  کر شدهذ یو اندازه ها ریمقاد -0-0

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 .ردیگ ینممصالح، مابه التفاوت نرخ ارز و غیره تعلق  التفاوت مابهتعدیل،  عنوان بهمبلغی  گونه هیچ -0-0

ها با توافق التفاوت هزینهگر ابالغ گردد، مابه به مناقصهگزار  مناقصهاتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف در حین انجام کار تغییر چنانچه -0-6

 طرفین محاسبه خواهد شد.

 باشد.یا کاهش می شیافزا  قابلدرصد مبلغ اولیه  20و تغییر مقادیر تا سقف  گزار مناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -0-7

و مطابق با قوانین جاری کشور  گر مناقصهئه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی ارزش افزوده در قبال ارا -0-0

 گردد. محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه -15-1

 (2 مشخصات افراد حقیقی و حقوقی )پیوست شماره -15-2
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 ی ساختمانکلیه مباحث مقررات مل -15-3

 و سایر نشریات و ضوابط فنی 00نشریه  -15-0

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -15-0

 شهرآرا یپروژه مجموعه مسکون یساختمان ینخاله ها یهحمل و تخل یری،بارگ یاتعملپیش نویس پیمان با موضوع  -15-6

نویس پیمان اسناد مناقصه و پیش حاوی گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی: پس از مراجعه نماینده مناقصه1تبصره 

نامه ارسال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفی

گی پیگیری تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعد از واحد امور پیمان و رسیدگر دریافت نگردید میالکترونیکی توسط مناقصه

 نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 و شرایط مناقصه اسناد -11-1

 شرایط خصوصی قرارداد  -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-0

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور -11-0

  گرهمناقصتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -10

پیشنهاد دهندگان 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 

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

 ی تضمین شرکت در مناقصه پاکت الف( حاو -

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

مشخصات افراد حقیقی و حقوقی  ،1در پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یاو امض

( و A0اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا نویس پیمان، محتوای پوشه الکترونیکی و، پیش2 یوست شمارهموجود در پ

 (A3نقشه ها )در قطع 

 هاد قیمت و آنالیزهای مربوطهپاکت ج( حاوی پیشن -
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 : ارائه آنالیز قیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه شده الزامی است.1تبصره 

مخدوش، مبهم  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صر به مت،یق زیهمراه با آنال دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

  شد. اثر داده نخواهد بیو مشروط ترت

 یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال: 3تبصره 

 معامالت خواهد بود.

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -17

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

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -10

 آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه 06هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران          است یدناد مطالعه شد و مورد تأئمفاد مندرج در اس

                                     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*  

 مونه یک ()ن                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

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

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

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

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

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

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

د و یا *                        موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                            نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کن                 

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

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

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

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

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

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

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 داد**به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرار

 را با*                              دارد، این***                                   از*      

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال  

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

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

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

 ریال، هر مبلغی را که***    

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

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

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                             

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

 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**

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

 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

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -1

 :ثبت شماره  :سیسأسال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -0

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .1

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .2

 سمت:    :کد ملی    نام و نام خانوادگی: .3

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .0

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .0

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -7

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 (ریخ اعتبارتا –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت  نامهگواهی -5

1.  

2.   
3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 یقیمشخصات اشخاص حق

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

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

 مشخصات -1
 :ملی شماره   :نام پدر   :خانوادگینام      :نام 

 :زمینه فعالیت   :محل تولد   :تولد یختار

 :کدپستی           :آدرس

 :فکس    :همراه   :ثابت شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 سال 0ز کمتر ا           الی ده سال 0بین            باالی ده سال 

 و رشته های مربوطه( پایه)درج اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی گواهی صالحیت  -5

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -6

 

 
 :نام خانوادگینام و 

 :مهرو امضاء 

 :تاریخ

 امهملی و شناسن ضمیمه: تصویرکارت
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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 / اینجانباین شرکت

ی یزد شهرآرا یپروژه مجموعه مسکون یساختمان یه هانخال یهحمل و تخل یری،بارگ یاتعملمناقصه، مبلغ پیشنهادی خود بورای  

به شرح جدول ذیل و مجموعاً به مبلوغ.................................................................   و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را بصورت ناخالص

 نماید. ی اعالم میبصورت نقد................................................................. ریال ریال و )به حروف(  ..................................

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 هیسرماورت، شرکت امضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینص

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

مسکن تهران  یگذار یهشرکت سرما یبا واحدهادرصد تهاتر  155را بصورت  ضمناً این شرکت آمادگی دارد     ندارد      تا موضوع مناقصه

 انجام دهد.  در پروژه سپهر اصفهان

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 اد قیمتجدول پیشنه

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 )ریال( ناخالص

 بهای کل

 )ریال( ناخالص

1 
بارگیری، حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی و 

 به دپوی مجاز شهرداری های نا مرغوبحمل توده 
m3 120555   

2 

و دپو کردن مصالح قابل استفاده  ، حملجمع آوری

لودر در نقطه ای از  و توده های مرغوب با استفاده از

 کارگاه به تشخیص کارفرما

m3 10555   

  جمع برآورد بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده  )ریال(  

 

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

و هزینه های مربوطه در قیمت باشد های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEالزامات ایمنی و 

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

 

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 پیـــمانپیش نویس 

 

 

 بارگیری ، حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی                   

 شهرآرا  یمجموعه مسکونپروژه 

 

 محل اجرا:

 یزد
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 پیمان
قت نامه به همراه دیگر مدارک الحاقی آن که یک کمیسیون معامالت، این مواف 55/55/00مورخ  ....به استناد صورت جلسه شماره 

 260175به شماره ثبت  شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرانمجموعه غیرقابل تفکیک است و از این پس پیمان نامیده می شود، بین 

ئیس هیئت به نمایندگی آقایان عباس قدیری به عنوان نایب ر 011111063000و کد اقتصادی  15153570333و به شناسنامه ملی 

شرکت و سو  از یک نامیده می شود کارفرمامدیره و علی شاه حیدری به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره که در این پیمان 

 ...................... به عنوان .................... به..................................... به عنوان ........................... و آقای ......... نمایندگی آقای به.......................... 

نامیده  پیمانکار................................................ که در این پیمان  کداقتصادی و ........................................ ملی شناسه ...................... و ثبت شماره

 است منعقد گردید. شده درجبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان شود از سوی دیگر، طمی

 ( مـوضوع 1ماده 

شهرآرا واقع در  یپروژه مجموعه مسکونحمل و تخلیه نخاله های ساختمانی عملیات بارگیری، تهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز و اجرای 

و بر اساس دستور  2در دپوی مجاز شهرداری به شرح مقادیر مندرج در پیوست شماره  یمو تره بار قد یوهم یدانم ی،کاشان یابانیزد، خ

 های صادره از طرف کارفرما و دستگاه نظارت 

: پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد خود ضمن مراجعه به شهرداری از محل دپوی مجاز جهت حمل نخاله و توده های نامرغوب و 1تبصره 

 کسب نموده است، لذا هیچ گونه ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.فواصل حمل مربوطه آگاهی 

 ،ی کامل داردآگاه زین نوع خاک ،نیزم طیو از شرا ودهنم دیبه دقت بازد خود از محل پروژه متیق شنهادیقبل از ارائه پ : پیمانکار2تبصره 

 نخواهد بود. رفتهیکار پذ فیاز کم و ک یدر خصوص عدم آگاه ییگونه ادعا چیلذا ه

 ( اسناد و مدارک0ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر نامه موافقت( 1

 (1( شرایط خصوصی )پیوست شماره2

 ( شرایط عمومی پیمان 3

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشورگانه مقررات ملی ساختمان،  22و مباحث  00( نشریه 0

 (2برآورد ریالی )پیوست شماره  (0

 (3شماره  وستی)پ HSEکارگاه و الزامات  یمنیعملکرد ا ستیل چک( 6

 (0( اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره 7

 (0)پیوست شماره  فرآیند ارجاع کار( اسناد 15
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 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو (11

نیز جزو  گردد یمیا بین طرفین پیمان مبادله  شود یماجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظور به( اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و 12

 صورت بهاست  . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکندیآ یماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلس صورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

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

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

 بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 7ماده 

 ( مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار، بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده برابر بوا 3-1

 .باشد یم ریال ( ......................................) ......................................

 . باشد یم( طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار 3-2

 .باشد یم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد (3-3

د از هر پرداخت و نیز مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار نوزد کارفرموا نگهوداری و پوس از     درص 0قانون اجتماعی  30ماده مطابق با ( 3-0

 ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی مسترد می گردد.  

ده اجرا شو  ریبر اساس مقاد یموقت و قطع یها تیوضع بوده و کارکرد صورت یبیتقر 2 شماره وستیذکر شده در پ یو اندازه ها ریمقاد (3-0

کوار موظوف اسوت پویش از     پیمان شده محاسبه خواهد شد. دیقبل و بعد از اجرا و صورتجلسات تأئ یتوپوگراف ی)درجا(، طبق نقشه ها ینیزم

 آغاز عملیات نخاله برداری، با بولدوزر و به هزینه خود و با نظارت کارفرما نسبت به تسطیح توده ها در حدی کوه امکوان برداشوت توپووگرافی    

ر باشد اقدام نماید. برداشت مشترکی که پس از تسطیح در حضور نماینده کارفرما و پیمانکار انجام می گیرد به عنوان معیار یسوتر  سایت میس

 اولیه جهت محاسبه حجم نخاله برداری در نظر گرفته خواهد شد .

 باشد.( این پیمان مشمول تعدیل نبوده و در طول اجرا دارای نرخ ثابت می3-6

 باشد.یا کاهش می شیافزا  قابلدرصد مبلغ اولیه  20این پیمان با نرخ واحد تا سقف ( 1تبصره 

 هیچگونه مبلغ اضافی بهایی بابت حمل توده ها و تغییر فواصل حمل در طول پروژه قابل پرداخت نخواهد بود. ( 2تبصره 

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یاهگو می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال( 3تبصره 

 پرداخت خواهد بود.

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 0ماده 

 ( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.0-1
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یمان با ارائه دالیل . در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پباشد یم ( ماه شمسی.......) ...( مدت پیمان 0-2

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

 برای شروع عملیات، در مدت شده نییتعپیمانکار متعهد است از تاریخ باشد. تحویل زمین می مجلس صورت( تاریخ شروع کار، تاریخ 0-3

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. مدت  منظور بهشرایط خصوصی(  25نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  ( روز)ده 10

 باشد.می 2-0تجهیز کارگاه جزء مدت تعیین شده در بند 

 ( دوره تضمین5ماده 

و  گردد یمتعیین و از سوی پیمانکار تضمین  ( ماه...........) .....دوره تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت 

 .باشد یمشرایط عمومی پیمان  02در ماده  ذکرشدهی دوره تضمین به ترتیب ها تیمسئول

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

ما که در زمان ابالغ ( نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفر6-1

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

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

با رعایت کامل اصول  نیماب یفپیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک  و مدارک منضم به این

 ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید.

موضوع  ، مشخصات فنی عمومی و خصوصی عملیاتها نقشهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق  تبصره(

 پیمان نخواهد بود .

 ( حـل اختالف 8ماده 

شورایط عموومی پیموان، موضووع      00و  06در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غیور از مفواد مصورحه در مواده     

معرفی خواهند شد مطرح و هور   ساعت کتباً 00اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

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

 .باشد یمرای تعهدات خود ی داور قطعی خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، پیمانکار موظف به اجرأارجاع و  نیالطرف یمرضبه داور 

 ( نشانی طرفـین7ماده 

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران،  تلفن  – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –( نشانی کارفرما : تهران 0-1

62-00000061 

 ...................................................................................................... و تلفن : ............................: .......................................................... یمانکارپ ینشان -0-2
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دیگر  طرف به در صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً اند موظفگردد و طرفین تلقی می شده ابالغی مذکور ها ینشانتبصره ( کلیه مکاتبات به 

 اطالع دهند.

 

 کارفرما                                                                                   ندگانینما                                                                      مانکاریپ گانندینما                            

 مسکن تهران(                                                               یگذار هی)شرکت سرما                                                  (    ............................................)                       

                                  یریعباس قد                    یدریشاه ح یعل                                                                ........................                              

                       (          رهیمد ئتیه نایب رئیس(        )رهیمد ئتیعضو هعامل و  ری)مد                                        (  ...................................)                       
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 1پیوست شماره 
 

 شرایط خصوصی پیمان

 

 

 

 

 



 

00 

 

وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی حاضر نسبت به شرایط عمومی پیمان اولویت دارد . شماره  در صورت

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

-700از سووی سوازمان موذکور بوه شوماره        شوده  ابوالغ همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عموومی   وبودجه برنامهمصوب سازمان 

 م است.بر این پیمان حاک 07/07/1787مورخ  50/1077-100

باشـد.  روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی    7ی تفصیلی اجرای کار زمانبند برنامهپیمانکار برای ارائه  مهلت نیآخر ب(-17ماده 

  باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است 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  یدبن متعهد است برنامه زمانپیمانکار 

انعقاد قرارداد و بر اساس دستورالعمل برنامه ریزی و کنتورل پوروژه کارفرموا و    از تاریخ  روز 7، حداکثر ظرف مدت آنمدارک و اساس اسناد 

موورد   یبنود  برناموه زموان   ،نظور اعموال  بررسی و  . کارفرما پس ازقرار دهد کارفرما  اریسی دراختو جهت برر تدوین MSPدر قالب نرم افزار 

  نماید.تدئید خود را به پیمانکار ابالغ می

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

به عنوان جریمه قطعی بوه حسواب بسوتانکاری پیمانکوار      میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو 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.در این خصوص را از خود سلب میاعتراض 

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد ه(-17ماده 

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

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.وژه کارفرما میی واحد کنترل پرها فرمت بر اساسهفتگی و  و صورت روزانه دوبه  ها گزارش( 2

 موجوب  بههمان دوره پیمانکار   تیوضع صورتعدم رعایت بندهای فوق در هر دوره از کارکرد، به میزان دو در هزار از مبلغ  صورتتبصره( در 

 خواهد شد.. این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور گردد یمعدم اجرای این بند کسر 

 هایریاندازه گ کردن نقشه ها، ادهیپ نقاط نشانه، لکنتر -19ماده 

ای به انضمام نقشه های توپوگرافی  قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه موضوعپیمانکار متعهد است پس از خاتمه عملیات 

 کارفرما تحویل نماید.دستگاه نظارت و به  و بنچ مارک های نهایی

ـ دراخت الف(زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرما-00ماده 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-00
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باشود.  تجهیوز کارگواه و عملیوات اجرایوی بور عهوده پیمانکوار موی         ازین موردآب، برق، گاز، گازوئیل و مخابرات  نیتأمهزینه و  (0-الف-00

آبونموان و   پرداخوت ، جهت تجهیز کارگاه یا عملیوات اجرایوی اسوتفاده نمایود     انشعابات دایر در کارگاه از کارفرماپیمانکار با نظر  کهیدرصورت

 باشد.می مانکاریآنها بر عهده پ ن استفاده ازی و نظارت بر حسمصرف قبوض بهای

اسکان موقت عوامل پیمانکار به عهده پیمانکار است. برچیدن کارگاه شامل جموع آوری   فضایکارگاه و تهیه  برچیدنتجهیز و  (7-الف-00

ل مجواز )مطوابق بوا ضووابط     های موقت، خارج کردن و حمل نخاله ساختمانی و موواد زایود بوه محو    مصالح، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان

 باشد.های تحویلی کارفرما میشهرداری(، مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل

ماید، هزینوه مربوطوه   تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده ن

 از ردیف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه های تعمیر، سورویس، نگهوداری و   ( 0-الف-00

درصود باالسوری بوه حسواب      10تهالک یوا اجواره آن بوا احتسواب     تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه اسو 

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد. 

تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالت فوق، جبران کلیه هزینه های مربوطه به عهده پیمانکوار  

 خواهد بود.  

 سیسوتم روشونایی مناسوب    هپیمانکار می بایستی محوطه انجوام عملیوات را بو   ، در هنگام شب صهبه منظور انجام موضوع مناق (5-الف-00

 .تجهیز نماید

 باشد به شرح زیر می آالت نیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -00ماده

را  و ... کامیون و قبیل لودر از راه سازی آالتماشین های  موضوع قرارداد نسبت به تأمینپیمانکار متعهد است روزانه متناسب با ( 1-ب-00

توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از ماشین آالت  ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید.مین نماید به نحوی که هیچ گاه وقفهأت

گونه وقفه ای در پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آالت سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچ

  .یایدانجام کار پیش ن

الستیک، باطری سرویس و قطعات یدکی ماشین آالت جزاً و کالً به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد  ،روغن ،تامین سوخت

 و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشین آالت پیمانکار ندارد . 

شین های راه سازی مستقر در کارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر تبصره : حفاظت از ما

 نقطه نظر به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

را  موان یموضووع پ  اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ماشین آالت، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 0-ب-00

ماشوین آالت و وسوایلی موورد     ،تجهیوزات گردد هیچ گونه مصالح، در هنگام ورود و خروج در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نماید و متعهد می

 نماید.نکارفرما از محل پروژه خارج کتبی بدون مجوز را استفاده در کارگاه 
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احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های الزم برای انجام کار و تعویض روغون در محوطوه    (7-ب-00

 زمین تحویلی از طرف پیمانکار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود .  

پیموان  یا قوادر بوه انجوام عملیوات موضووع       بوده و زمآالت پیمانکار فاقد کارائی البعضی از ماشینبه تشخیص کارفرما چنانچه ( 0-ب-00

 بعمل آورد.و پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل  دهنباشد از کار آنها جلوگیری به عمل آور

علقه جهت عبور و مرور ماشین آالت و همچنین پرداخت هزینه های متمحدوده پروژه اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت ( 5-ب-00

 . اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد

پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصالح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم  (6-ب-00

 . از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد

 فاظت فیزیکیالف( ح -01ماده 

تحویل موقت مسئول حفو  و نگهوداری کارهوای انجوام شوده، مصوالح، تجهیوزات، ماشوین آالت و ابوزار،           پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا

باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظوت از آنهوا در مقابول    تأسیسات و بناهایی می

  .باشد یمیق، سرقت، عوامل جوی و ... عهده پیمانکار حر

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

 به شرح  زیر است 

 ،ل و پیمانکواران جوزء تحوت پوشوش خوویش     کارکنان، پرسندر قبال  یمدن تیمسئول مهیموظف است نسبت به اخذ ب مانکاریپ (2-ج-12

پیمانکار متعهد اقدام نماید.  مانیموضوع پ اتیعمل یاز اجرا یدر برابر خطر حوادث ناش و مستحدثات هم جوار هینقل طیاشخاص ثالث، وسا

همچنوین در مقابول   به هر عنوانی به کوار موی گیورد در مقابول حووادث و       پیمانوسایل و ماشین آالتی که جهت انجام موضوع کلیه است 

 نماید.خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث به هزینه خود بیمه 

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

د که از سایرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران خسارت صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مذکور، کارفرما اختیار و حق دار

 وارده برآید.

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

 یتعهد چیه در این خصوص به قبل از بروز خسارت خواهد بود و ییاجرا طیها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شرا یریگیپ

 نمی باشد. متوجه کارفرما

پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان را از ابتدا تا انتها به نفع کارفرما نزد موسسه بیمه گر مورد تایید کارفرما بیموه و   (1-ج-12

 .اصل بیمه نامه ها را تحویل کارفرما نماید
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 12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کار بهداشتاجتماعی و رعایت ضوابط حفاظت فنی و  نیتأمانجام بیمه  (7-ج-01

( بور  3)پیوسوت شوماره    HSEو الزاموات   کارگواه عملکرد ایمنی  ستیل چکمقررات ملی ساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 .باشد یمعهده پیمانکار 

 .باشد یمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیب شیپتهیه و ( 0-ج-01

قصور و یا عدم رعایوت مووارد ایمنوی     به علتی نظارتی ها ارگاننظارت و یا سایر  دستگاه لهیوس بهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

بودهکاری پیمانکوار منظوور     حسواب  بوه ریوال   1505550555ایام توقف کار به میزان روزانه مبلوغ   المثل اجرتمل وی، توسط پیمانکار یا عوا

 .گردد یم

لیسوت و حوق بیموه پرسونل خوود را بوه سوازمان توأمین          هرماهوه پیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (5-ج-01

نهوایی و پرداخوت    حسواب  هیتسوو تمه قرارداد، اخذ مفاصوا حسواب بوه عهوده پیمانکوار بووده و       اجتماعی ارسال و پرداخت نماید. پس از خا

 باشود.قطعی پس از اخذ مفاصا حسواب بیمه می تیوضع صورت

 تیو را رعا رانیو ا یسواختمان  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 تینانچه در اثر عدم رعاو چ دینما

رابطوه نخواهود داشوت.     نیو در ا یتیمسئول گونه چیهو کارفرما  باشد یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل

کوار،   می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ای حسب نوع کار و حفاظت یمنیا لیسان و استفاده از ومسئولیت تأمی

 باشد.سایر لوازم ایمنی بر عهده پیمانکار میو نکیمناسب، ماسک، ع یها دستکش

نصوب   ریو )نظ ریو بوه غ  یدثوه و خسوارات احتموال   از بروز حا یریالزم جهت جلوگ یراهکارها ریو تدب یموظف به بررس مانکاریپ( 8-ج-01

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

دیوه، مزایوای قوانون     ی به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی)خسارات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو،گوئ پاسخمذکور 

قصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( بوه عهوده پیمانکوار بووده و      علت بهی که ا حادثهی هرگونه طورکل بهامور اجتماعی و  و کار

ت بهداشوت و  ندارد و با توجه به موارد مصرحه در این قرارداد و قوانین جاری کشور در خصووص رعایوت نکوا    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.

 پیمانکار ملزم به حفاظت از تأسیسات زیربنایی و جلوگیری از تغییر وضعیت آنهاست -07ماده 

ا رعایت کلیه ضوابط و آگاهی یافتن از محل عبور زیرساخت ها نسبت حفواری  بایست به منظور جلوگیری از خسارت یا حادثه، بپیمانکار می

گردد تا به محض مواجهه با زیرساخت های عبوری، ضمن توقف عملیات اجرایوی در  و خاکبرداری اقدام نماید، همچنین پیمانکار متعهد می

ه اطالع دستگاه نظارت برساند. بدیهی اسوت جبوران هرگونوه    بینی تمهیدات الزم بآن جبهه کاری، مراتب را سریعاً جهت رفع موانع و پیش

 خسارت ناشی از اهمال پیمانکار و یا عدم توجه به نکات اشاره شده مستقیماً بر عهده وی خواهد بود.

 ب(پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند -00ماده
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عنووان سرپرسوت    سال سابقه کار بوه  پنجنفر مهندس عمران با حداقل  کیپروژه موظف است،  حیحص یمنظور اجرا به مانکاریپ (1-ب-00

 یو کتبواً بوه کارفرموا معرفو     نیوی در پروژه تع یتوپوگراف ینقشه ها هیو ته ینقشه بردار یمتخصص جهت اجرا یروهاین نیکارگاه و همچن

بنوا   یسرپرست کارگاه و پرسنل فنو  یفن ییتوانا یاشند. چنانچه پس از مدتدر کارگاه حضورداشته ب وقت امصورت تم به ستیبا یکه م دینما

نفورات   یو معرفو  یفنو  میسرپرسوت کارگواه ، تو    رییو موظف است بالدرنر نسوبت بوه تغ   مانکارینباشد پ یکارفرما کاف ندهینما صیبه تشخ

 .دیاقدام نما نیگزیجا

و کلیوه   باشود  یمو در قوانون کوار( ممنووع     شده نییتعیران و خارج از سن )ی افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در اریکارگ به( 0-ب-00

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

ی از وقووع حووادث توسوط    ریشوگ یپالزام رعایت موارد ایمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیزات الزم جهت حفاظوت فوردی و   ( 7-ب-00

پیمانکوار   حسواب  بوه جریموه   ریال 1000000000 عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، روزانه مبلوغ 

نوه ادعوایی   گو 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 . 

همچنوین    HSE PLAN یو طراحو  نیتودو کارفرموا(،   دیو تائ)مورد  HSEیک نفر کارشناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (0-ب-00

 . باشد یم یرت تعاون، کار و رفاه اجتماعاز وزا مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیارائه گواه

دستگاه  صبح به 15خود را  تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 5-ب-00

واهند نمود که نمونه این نظارت تحویل دهد. پیمانکارانی که بیش از یک قرارداد دارند برای هر قرارداد لیست مجزا با افراد مجزا ارائه خ

 شود. یفرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما یوقت ادار انیموظف است گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پا مانکاریپ( 6-ب-00

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

سوهل   ،یاز خرابکوار  یکارفرموا ناشو   لیو وسوا  زاتیبه مستحدثات، ساختمانها، تجه بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 8-ب-00

 گردد. یمنظور م مانکاریآن به حساب پ نهیبوده و هز مانکاریبه عهده پ مانکار،یپ رمجموعهیسرقت و ... توسط عوامل ز ،یانگار

 پیمانکار موظف به حفظ آثار تاریخی و اشیاء مشکوفه است -06ماده 

 کانال قدیمی، قنوات قبیل آثار تاریخی، از ای نشده چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی

منعکس  دستگاه نظارتتصمیم به  اخذ جهت را مراتب و قطع لهبالفاص را خاکبرداری عملیات بایستمی نمود برخورد غیره و فاضالب های

 . نماید

 ج( قیمت کارهای جدید-09ماده 

آنهوا ردیوف و بهوائی     برای نمایدکه پیمانکار ابالغ به پیمان،کارهایی موضوع شرایط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 20اگر حسب ماده 

هادی قیمت پیشون  درنربایست پس از دریافت ابالغ، بینشده باشد، پیمانکار می ینیب ( پیش2در فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 
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، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه 1020یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای اجرای خود را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها برای

منظوور   پیمانکاربالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های موقت و قطعی ردیف و بهای پیشنهادی پس از بررسی، اعمال نظر و انماید. 

 خواهد شد. 

 تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است ه( -09ماده 

ی گمرکوی و هرگونوه مابوه التفواوت دیگوری تعووولق       ها تعرفهی سوخت و ها حاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوت مابهو  تعدیلبه این پیمان 

 .  ردیگ ینم

 ( تضمین انجام تعهدات70ه ماد

مبلغ اولیوه   درصد 0 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بایستمی مانکاریپ آن، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقع امضای پیمان

ط عموومی  شورای  30این تضمین پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با رعایوت مفواد منودرج در مواده      .نمایدتسلیم کارفرما ، پیمان

 پیمان آزاد خواهد شد.

 ( تضمین حسن انجام کار75ماده 

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

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

در طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصوی   که یدرصورتارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. 

نسبت به رفوع نقوص    رأساًرفرما از سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کا شده نییتعدر کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکوار حوق هرگونوه     دیو نما یمو ی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع  10 اضافه بهی آن را ها نهیهزاقدام و 

 نمود. ساقطاعتراضی را در این مورد از خود سلب و 

 باشد پیمان به شرح زیر می داختپر شیپ( میزان، روش پرداخت غیر نقدی و نحوه کارسازی 76ماده 

 به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسـبه و کارسـازی خواهـد     تیوضع صورت( میزان، روش پرداخت 78ماده 

 شد

 دستورکارها و ،ییاجرا یها را که طبق نقشه خیتارانجام شده از شروع کار تا آن  یکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع مانکاریپ

 . پس ازدینما ی)دستگاه نظارت( م میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل مان،ی، براساس فهرست و اسناد منضم به پها مجلس صورت

اعمال جرائم و خسارات  و یافتیدر یالحساب ها یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضع رتصو یینها دییو تأ یدگیرس

 .گردد یمنظور م مانکاریپ یبه حساب بستانکار ی، مانده قابل پرداختاحتمال
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تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعوی بور اسواس انودازه گیوری مقوادیر        2ذکر شده در پیوست شماره  مقادیر: 1 تبصره

 عملیوات خواکی  از  و بعود  قبول  پوروژه  بایستی زموین  و لذا باشدمی زمینی )درجا(  احجاممبنای محاسبات،  کارهای انجام شده خواهد بود.

 اسوتخراج  عملیوات نقشه برداری شده و بر اساس نقشه های تهیه شده احجام بصورت مشترک )با حضور نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار( 

تواند رأسوًا در هور مقطوع زموانی نسوبت بوه کنتورل        ، لیکن کارفرما میباشدهزینه نقشه برداری در تمام مراحل بر عهده پیمانکار می .گردد

 عملیات انجام شده اقدام نماید و پیمانکار مکلف است کلیه اطالعات مورد نیاز را در اختیار کارفرما قرار دهد.

 شود.میزان و ترتیب زیر وصول می به مانیپات ریتأخج(خسارت  -70( و ماده 6-ب -50ماده 

و  35پیمان باشد، کارفرما با رعایت ماده  دشدهیتمدی ها مدت عالوه بهانجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان  مدت که یدرصورتر، در پایان کا

موضوع رمجاز در تکمیل و تحویل به ازای هر روز تأخیر غی؛ کند یمرا تعیین و تصویب  رمجازیغ راتیتأخرسیدگی به دالیل پیمانکار، مدت 

 گردد.حساب بدهکاری پیمانکار منظور می ریال به عنوان جریمه دیرکرد انجام تعهدات به 0505550555مبلغ  قرارداد

 

                                                 کارفرما                                   ندگانینما                                                                      مانکاریپ گانندینما                            

      مسکن تهران(                                                          یگذار هی)شرکت سرما                                                  (    .........................................)                       

                                  یریعباس قد                    یدریشاه ح یعل.......................                                                                                           

                                                             (           رهیمد ئتیه نایب رئیس(        )رهیمد ئتیعامل و عضو ه ری)مد                                  (  ................................)                       



 

09 

 

 

 

 

 

 

 2پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی 
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 برآورد ریالی                                                                                 

 

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

 بهای کل

 ناخالص )ریال(

1 
بارگیری، حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی و 

 به دپوی مجاز شهرداری های نا مرغوبحمل توده 
m3 120555   

2 

جمع آوری، حمل و دپو کردن مصالح قابل 

و توده های مرغوب با استفاده از لودر در استفاده 

 نقطه ای از کارگاه به تشخیص کارفرما

m3 10555   

  جمع برآورد بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده  )ریال(  

 

 

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

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

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

 HSEایمنی کارگاه و الزامات عملکرد ستیل چک
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 H.S.Eالزامات 

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

 ازجملهو جسمانی ) ی افراد فاقد سالمت روحیریکارگ بهعدم  ازجمله HSEمسئولین مربوطه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات 

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

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

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

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

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار  کار یپای ، حف  کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمح ستیزعی و منابع طبی

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEدر ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEوانین ی الزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قها ینیب شیپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  00های شغلی ، و نظایر آن ظرف مدت هرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماری

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

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

ت ( و شرککار 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 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 دستورالعمله کلی

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

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

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

ز بیمه درمانی ، حوادث موضوع این پیمان اعم ا انجام دری پرسنل شاغل ریکارگ بهمقررات قانون کار را در  هیکل دینما یمپیمانکار تعهد  -0

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

 گیرد. به عهده

ناسب برای نفرات خود پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی م -6

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

ارفرما ک 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% 10را 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 دورهمرتبط یا گذراندن  دارای مدارک

 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 HSEم ی الزها آموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -0

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

% باالسری از 10ی مربوط را پس از اعمال ها نهیهزده و تواند این موضوع را انجام دای الزم انجام ندهد کارفرما میها آموزشپیمانکار 

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

اید. خودداری نم ندینما یمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگ بهاز پیمانکار متعهد است  -0

 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 دورهانجام معاینات بدو استخدام و  -15

  و به کارفرما ارائه گردد. مستندات آن نگهداری

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

 صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

های کارگری و ی خوابگاهپاش سمهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و ت -12

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

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

 ی، آموزش( گردد.ساز فرهنر)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 -10

 ر گیرد.پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظ

 مانکاریپ نی. همچنباشد یم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -10

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

 نفر به عهده پیمانکار است. 0ه تعداد تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت ب -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 ای و 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 چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیجبران کل

 .... است .و . 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 پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -10

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

 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 

 ارجاع فرآیند کاراسناد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


