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 پیمان

مورخ ص 85/98به شماره  شهیاند دیمسکن تهران و شرکت عمران شهر جد یگذار هیشرکت سرما نیمابیقرارداد مشارکت در ساخت ف رویپ

 کهآنبه همراه دیگر مدارک الحاقی  نامهاین موافقت کمیسیون معامالت، 00/00/99مورخ  000جلسه شماره صورتبه استناد  و 25/01/98

 269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می پس نیازااست و  کیتفکرقابلیغیک مجموعه 

عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی آقایان عباس قدیری به 411111863484 اقتصادیو کد  10103074333و به شناسه ملی 

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

 و …………………… ملی شناسه و. ………… ثبت هشمار به.. ………… عنوان به ……………… یآقا نمایندگی به

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

 منعقد گردید. ،است شده درجاین پیمان 

 قرارداد موضوع (1ماده 

شهر جدید  4فاز  واقع در  (G1,G2,G3بلوک های ) Gقطعه  شامله بخشی از پروژه مرکز شهر اندیش اسکلت بتنی دستمزدی اجرای

 :اندیشه شامل

ستر،  -1-1 سطیح ب شامل ت سیون  ضمام اجزیو بتن ری ، آرماتوربندیقالب بند ی بتن مگر، عملیاتاجرااجرای دستمزدی فوندا رای ی به ان

 چاله آسانسور

شامل -1-2 سکلت بتنی  ستمزدی ا ستونها،زیبتن ر ی ووربند، آرماتیقالب بند ی عملیاتاجرا اجرای د و  فوم رچهیت یهاسقف ،رهایت ی 

صل به آن یدالها شماره  تکمیل... تا و  دیوار حائل و رمپ، مت ست  شرح پیو سکلت به  ساس آخر 2و پایان اجرای ا شه ها نیبر ا  ینق

 و دستگاه نظارت.صادره از طرف کارفرما  یو دستورها یغابال

 رائهوضع موجود ادر نظر گرفتن پیشنهاد قیمت خود را با  ،از محل پروژه ، ضمن بازدیدهاد قیمت خود: پیمانکار پیش از ارائه پیشنتبصره

 در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود. ادعاییلذا هیچگونه است،  نموده

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 :یمان شامل اسناد و مدارک زیر استاین پ

 حاضر نامهموافقت -1-2

 (1یط خصوصی )پیوست شماره شرا -2-2

 شرایط عمومی پیمان  -2-3
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گانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری  22مباحث  و 55نشریه  -2-4

 کشور

 (2برآورد ریالی، جدول ساختار شکست، آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه )پیوست شماره  -2-5

 ی اجرائی که پس از مبادله پیمان بصورت تدریجی کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.هانقشهلیه یک سری از ک -2-6

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

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

 (5اسناد فرآیند ارجاع کار )پیوست شماره  -2-9

 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیبه اطالع و رو الزامات و دستور العمل ها که کالً -2-10

نیز جزو  گرددیمیا بین طرفین پیمان مبادله  شودیماجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظوربهاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و  -2-11

 صورتبهاد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است . این اسناد باید در چارچوب اسندیآیماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلسصورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

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

 ی اجرایی است و اگر مربوط بههانقشه تیب با مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی واولویت به تر ،به مشخصات فنی باشد

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

 مبلغ پیمان و نحوه پرداخت (3ماده 

برابر با  ر گرفتن مالیات بر ارزش افزودهو بدون در نظمبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار  -3-1

 .باشدیم..................... ریال( بصورت ناخالص ...................................... ریال )................................................................................

 . باشدیمانونی بر عهده پیمانکار طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات ق -3-2

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

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

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تأم

  یافق ریپشت تا پشت تصو یو بر مبنا 2پیوست  بر اساس جدول ساختار شکست یموقت و قطع یهاتیوضعتکارکرد صور -3-5

متر مربع از مساحت کار کسر  1از  شیبا مساحت ب یاجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. سطوح بازشوها هایسقف

 خواهد شد.

 ی،نرژا یهاحامل یمتق یشبه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزاما یل،به عنوان تعد یمبلغ یچگونهه پیمان ینبه ا -3-6

  .گیردیتعلق نم یرهو غ یگمرک یهاتعرفه یشجبران افزا



 
 

4 
 

 ها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد، در نقشه ایعمدهچنانچه در حین انجام کار تغییرات  -3-7

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

ها و مشخصات فنی بصورت جزئی و موردی مشمول این بند نبوده و پیمانکار موظف است بدون دریافت هزینه تغییرات در نقشه: تبصره

 اضافی نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.

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

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

 ی صورت نخواهد گرفت. ااضافهمشخص شده است پرداخت  2شماره 

داخت مستندات مربوطه قابل پر، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهارزشبر  اتیمال -3-10

 خواهد بود.

 تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار( 4ده ما

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

م عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل . در صورت عدم اتماباشدیم )پنج( ماه شمسی 5مدت پیمان  -4-2

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

، در برای شروع عملیات شدهنییعتباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ می تحویل جبهه کاری مجلسصورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -4-3

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

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

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

 دوره تضمین( 5ماده 

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

 .باشدیمشرایط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهترتیب تضمین به 

 نظارت بر اجرای کار( 6ماده 

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 32به مواد است که با توجه  واگذارشدهپیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد، 
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مانی ی عملیات ساختهاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -6-2

ا رعایت کامل ب نیمابیفو مدارک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک 

 اصول ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید.

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

 پیمان نخواهد بود.

 حـل اختالف( 7ماده 

شرایط عمومی پیمان، موضوع اختالف  48و  46ا طرز اجرای پیمان غیر از مفاد مصرحه در ماده در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و ی

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

خواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به هیئت  االجراالزمین نافذ و آراء اتخاذ نماید، برای طرف اتفاقبهکه کمیسیون مذکور 

)که حداکثر تا یک  نیالطرفیمرضداوری متشکل از یک داور معرفی شده از سوی کارفرما، یک داور معرفی شده از سوی پیمانکار و یک داور 

ی هیئت داوری قطعی خواهد بود. آراء هیئت رأخواهد شد( ارجاع و  ماه پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین

 داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، پیمانکار موظف به اجرای تعهدات

 .باشدیمخود 

 نشانی طرفـین( 8ماده 

ران،  ـکن تهــشرکت سرمایه گذاری مس – 3الک ــپ – 21انتهای خیابان  -ابان گاندیـخی – دان ونکــمی –نشانی کارفرما: تهران  -8-1

 88885561-62تلفن: 

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

گر دی طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشانکلیه مکاتبات به  :تبصره

 اطالع دهند.

 کارفرما پیمانکار

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

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

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

 شرایط خصوصی پیمان
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صورت شرایط عمومی پیمان اولویت دارد. وجود مغایرت ب در  سبت به  ضر ن شرایط خصوصی حا شرایط عمومی،  شرایط خصوصی و  ین 

شرایط  کاررفتهبهشماره و حروف  ست. اگر  شرایط عمومی پیمان ا شماره و حروف مربوط به آن در  شرایط خصوصی همان  در مواد این 

سازمان  صوب  سناد و مدارک پیم ودجهو ب برنامهعمومی م شرایط عمومی همراه ا شد،  شماره   شدهابالغان نبا سازمان مذکور به  سوی  از 

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

باشــد. روز از تاریخ مبادله پیمان می 15ی تفصــیلی اجرای کار زمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  هلتم نیآخر ب(-18ماده 

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

)با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت  به تفکیک بلوک هاقرارداد را تفصـــیلی انجام موضـــوع  یبندمتعهد اســـت برنامه زمان پیمانکار

سناد  تجهیز و برچیدن کارگاه( ساس ا ستورالعمل برنامه روز از تاریخ  15مدت  ، حداکثر ظرفآنمدارک و بر ا ساس د انعقاد قرارداد و بر ا

ــی دراخت تدوین MSPریزی و کنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار  ــی و  کارفرما  اریو جهت بررس قرار دهد و مدت الزم جهت بررس

شــده از ارائه یبندبرنامه زمان ادشــده،یانقضــای مدت  پس از کارفرما رنظردر صــورت عدم اظها .گرددیروز تعیین م 15 کارفرمااظهارنظر 

 گردد. تلقی می شدهبی، تصوپیمانکارطرف 

بندی اجرای عملیات اقدام نموده و رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تواندیم کارفرما ،بنداین از اجرای  پیمانکارصورت استنکاف در  :تبصره

صد مبلغ اولیه پیمانو به  دنمای ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به  مانکار پی دهکاریبه عنوان جریمه قطعی به حســاب ب میزان نیم در

صورت برنامه زمانمنظور نماید.  سویبندی در این  ضوع کارفرما ابالغی از  بوده و پیمانکار حق هرگونه  قرارداد، مبنای اجرای عملیات مو

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

 بایست موارد ذیل پیش بینی و ارائه گردد:نامه زمان بندی تفصیلی میدر بر

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -1

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

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

 های سطوح مختلفمان الزم جهت انجام فعالیتتعیین مدت ز -4

 هاها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیتتخصیص منابع مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت -5

 متناسب با برنامه زمانبندیها فعالیتآالت مورد نیاز جهت انجام تخصیص منابع انسانی و ماشین -6

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

 باشد.ی میاسهیمقا صورتبهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسکار پیمانکار  پیشرفت( گزارش 1

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه هاگزارش( 2
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همان دوره پیمانکار  تیوضـــعصـــورتبندهای فوق در هر دوره از کارکرد، به میزان دو در هزار از مبلغ  عدم رعایت صـــورتتبصـــره( در 

 . این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.گرددیمکسر  بندعدم اجرای این  موجببه

کار پیمان اریدراخت تی از قبیل آب، برق و ... که کارفرمازمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تســهیال الف(-20ماده

  .دهدقرارمی

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

اجرایی، دستگاه نظارت و کارفرما به عهده پیمانکار تجهیز کارگاه و عملیات  ازین موردبرق، آب، گاز و گازوئیل  نیتأمهزینه و  (2-الف-20

 بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد.

ـــالح، تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق (3-الف-20 ـــامل جمع آوری مص ـــت. برچیدن کارگاه ش های کارگری به عهده پیمانکار اس

آالت، داربســـت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نخاله های موقت، خارج کردن ماشـــین تجهیزات، تأســـیســـات و ســـاختمان

 باشد.های تحویلی کارفرما میساختمانی و مواد زاید به محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداری( و تسطیح و تمیز کردن محل

های کارگری استفاده نماید، هزینه مربوطه اقتبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و ات

 های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.از ردیف

 لیوسا هیته ما، مراقبت در برابر شرایط مختلف جوی وسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (4-الف-20

 .باشدیمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

های تعمیر، سرویس، نگهداری درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه( 5-فال-20

ساب  ستهالک یا اجاره آن با احت صرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه ا سوخت و ملزومات م ساب  15و تأمین  سری به ح صد باال در

 خواهد شد.  بدهکاری پیمانکار منظور

های مربوطه به عهده تبصــره: در صــورت هرگونه آســیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشــین آالت یا تســهیالت فوق، جبران کلیه هزینه

 پیمانکار خواهد بود. 

 :باشد به شرح زیر می آالتنیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -20ماده

ظر و و طبق ن یبندمتناسب با برنامه زمان مانیموضوع پ اتیو ابزار مورد انجام عمل اتزیتجه ماشین آالت، هیکل نیتأمتهیه و ( 1-ب-20

 ریه زو خم کن، داربست، تخت یچیق براتور،یباگت، و ،انواع جک و نگهدارنده، داربست، باالبر ،یو چوب یکارفرما شامل انواع قالب فلز دییتأ

 انیابتن از ابتدا تا پ یو عمل آور ینگهدار ،یزیبتن ر آرماتوربندی،،یومات قالب بندملز ریو ســا ییباالبر، دســتگاه جوش، ابزار بنا ،ییپا

 .باشدیم مانکاریبه عهده پ ییاجرا اتیعمل
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ــتگاه تاور کرین ــره: تهیه و تأمین حداقل ید دس ــب با مقادیر قرارداد و نیاز پرو ه به همراه کلیه  یا جرثقیل تبص متناس

های مربوطه در قیمت پیشــنهادی پیمانکار لحاگ گردیده از این باشــد، کلیه هزینهنکار میملحقات و ملزومات بر عهده پیما

 ای انجام نخواهد شد.بابت پرداخت جداگانه

اشد. ببر عهده کارفرما میو قطعات فلزی مدفون  یو فوم سقف رچهیت ،ی بتنمواد افزودن ،ادهبتن آم لگرد،یم هیته (2-ب-20

ــایر تهیه ، ســیم آرماتوربندی کارفرما نظیر دییتأی و طبق نظر و بندزمانمتناســب با برنامه  پروژه یاجرا ازیت مورد نملزوما و مصــالح س

ــر، ملزومات ــسیس  مانکاریبتن و . . .  بر عهده پ یو نگهدار آوریعمل ،یزیبتن ر روغن جهت قالب ها، گونی، کاور جهت نگهداری بتن، اس

. دهدشــده توســط کارفرما اقدامات الزم را انجام  هیســبت به مراقبت و حفاظت از مصــالح تهمتعهد اســت ن مانکاریپ نی. همچنباشــدیم

صالح کارفرما ب ستباییم مانکاریپ صول و جداول آنال شیاز پرت م شده در ف شخص  ست بها یزبهایاز حد مجاز )م ( 98سال  هیابن یفهر

س مانکاریپ ی. مازاد مصالح مصرفدیارائه نما زیرا ن یمصرف خود صورت موازنه مصالح تینموده و به همراه هر صورت وضع یریجلوگ بت ن

 منظور خواهد شد. یو یحساب بدهکار هبه صورت موازنه ب

 .باشدیمباراندازی کلیه مصالح تهیه شده توسط کارفرما و حمل در کارگاه و جابجایی در طبقات به عهده پیمانکار ( 3-ب-20

یر مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرایی و حمل در کارگاه و جابجایی در طبقات به بارگیری، حمل و باراندازی سا( 4-ب-20

 .باشدیمعهده پیمانکار 

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

 .دینما

ـــالح، ملزومات، هیکلگردد کار متعهد میپیمان( 6-ب-20 ـــوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مص را در هنگام  مانیموض

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

از قالبو فاقد کارایی الزم خودداری نموده و تجهیزات و ملزومات مسـتعمل ماشـین آالت، بایسـت از بکارگیری پیمانکار می( 7-ب-20

سالم و مورد تأئید کارفرما )نو و یا در حد نو(  آالت، چنانچه ماشــینموضــوع پیمان اســتفاده نماید.  انجامجهت های چوبی و فلزی 

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

پیمانکار موظف اســت بالفاصــله نســبت به جایگزینی آنها و افزایش توان تجهیزات مورد اســتفاده اقدام نماید.  ،و برنامه زمانیندی نباشــد

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

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، -20ماده

 :کند نیتأمغذا، به تفکید و به شرح و مشخصات زیر 
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شرح ذیل برای ح (1-ح-20 سب به  ستگاه  3داقل پیمانکار موظف به تهیه و تجهیز دفتر و تأمین امکانات منا نفر از نمایندگان کارفرما )د

قدام و امکانات ا نیتأمباشد، چنانچه پیمانکار اقدامی در این خصوص انجام ندهد کارفرما نسبت به تهیه و تجهیز دفتر و نظارت مقیم( می

 پیمانکار منظور خواهد نمود. حساببهدرصد باالسری  15ی آن را با هانهیهز

متری با نظر کارفرما )نو یا در حد نو( و تأمین  12متری یا ید دستگاه کانکس  6ه کانکس تهیه و تجهیز دو دستگا -

 مبلمان اداری،  لوازم التحریر، تمهیدات سرمایشی و گرمایشی و اینترنت پرسرعت

 باشد.تبصره: تجهیز دفاتر اداری کارفرما به کامسیوتر، پرینتر، اسکنر و فکس بر عهده پیمانکار نمی

 جهیز ید دستگاه کانکس سرویس بهداشتی دارای دو چشمه بصورت اختصاصی جهت پرسنل کارفرماتهیه و ت -

تهیه و تجهیز ید دستگاه کانکس با کاربری آبدارخانه بصورت اختصاصی جهت سرویس دهی به پرسنل کارفرما  -

 و سرو غذا

 مربوط به دستگاه نظارت یشستشو و نظافت فضاها، اسرو غذ، جهت آبدارخانه یخدمات یرویننفر  1در اختیار گذاشتن حداقل  (2-ح-20

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

 .باشدیممطلوب به عهده پیمانکار  تیفیباکنفر برای دستگاه نظارت  3تأمین صبحانه و ناهار به تعداد روزانه حداقل  (3-ح-20

 کیالف( حفاظت فیزی -21ماده 

پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مســـئول حف  و نگهداری کارهای انجام شـــده، مصـــالح، تجهیزات، ماشـــین آالت و ابزار، 

سیسات و بناهایی می شدتأ که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظت از آنها در مقابل  با

  .باشدیمعوامل جوی و ... عهده پیمانکار  حریق، سرقت،

صره  سبت به 1تب ست به هزینه خود ن شب با کیفیت مورد نظر تکمیل : پیمانکار موظف ا شنائی در  ستم رو سی صار کارگاهی و تأمین  ح

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

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

صره  ست به محض 2تب ست، پیمانکار موظف ا شده ا ضر در محدوده کارگاه مورد نظر واقع  شی از معابر در حال حا : با توجه به اینکه بخ

 ح فنس کشی و آزادسازی معابر به هزینه خود اقدام نماید.ابالغ کارفرما نسبت به اصال

گردد در محل تمامی درب های ورود و خروج پروژه یا هزینه خود نسبت به احداث کیوسک نگهبانی مناسب : پیمانکار متعهد می3تبصره 

 )کانکس یا ساختمان( اقدام نماید.

صره  ست عالوه بر تمهیدات پیمانکار4تب ست فیزیکی اقدام نماید. این : کارفرما مختار ا ستقرار نیروهای حفاظت و حرا سبت به ا ساً ن ، رأ

ــئولیت پیمانکار از تعهدات مندرج در این ماده نخواهد بود. همچنین تأمین و تجهیز ــوع نافی مس ــب جهت  موض ــک نگهبانی مناس کیوس

 استقرار نیروهای حفاظت و حراست فیزیکی کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود.
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یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، هاقسمتج( -21ماده 

  :به شرح  زیر است

ست  مانکاریپ (1-ج-21 سئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف ا سنل و پیمانکاران جزء در قبال  یمدن تیم کارکنان، پر

از  یدر برابر خطر حوادث ناش و مستحدثات هم جوار هینقل طیاشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،یشتحت پوشش خو

ـــوع پ اتیعمل یاجرا ـــت با  مانیموض ـــبت به اخذ هماهنگی کارفرمابه نفع کارفرما اقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف اس  مهیب نس

ــایرشــامل صــاعقه، ســیل، انفجا) حوادث تمام خطر ــایر کلوزهای مد نظر کارفرما حوادث و ســوانح ر، آتش ســوزی و س برای کلیه  (و س

شده صب  سازه، اقالم و تجهیزات ن ستحدثات کارگاه،  ضوع پ اتیتا اتمام عمل م صل ب به نفع کارفرما مانیمو  لیرا تحو هانامهمهیاقدام و ا

 .دیکارفرما نما

 ورزد، فتنکاـسا قوـف حرـش هـب خطر متما ادثحو بیمه یا مدنی مسئولیت بیمه تهیه از یئاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه

 ریدهکاـب باـحس هـب یرـباالس صددر 15 بحتساا با را مربوطه هزینه و امقدا زنیا ردمو یبیمهنامهها خذا به نسبت ساًرأ ندامیتو فرمارکا

 .نماید رمنظو رپیمانکا

های پیش های مورد نیاز اقدام و ردیفمبادله پیمان و به تشــخیص خود رأســاً نســبت به تهیه بیمه نامه تواند پس ازهمچنین کارفرما می

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

را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند، در  های الزمای باید باشند که کلیه پوششهای اخذ شده بگونه( بیمه نامه1تبصره 

تضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران خسارت  های مذکور، کارفرما اختیار و حق دارد که از سایرصورت عدم تکافوی بیمه نامه

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

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

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

 باشد.نمی مامتوجه کارفر

به شرح فوق و به نفع کارفرما نزد موسسه بیمه گر مورد  انتهاعملیات موضوع پیمان را از ابتدا تا  کلیهپیمانکار موظف است  (2-ج-21

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

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

یم( بر عهده پیمانکار 3)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 . باشد

 .باشدیمل بکار در پروژه به عهده پیمانکار فردی افراد مشغو ایمنیدات الزم جهت رعایت موارد یتمه ینیبشیپتهیه و ( 4-ج-21
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رد ایمنی اقصور و یا عدم رعایت مو به علتی نظارتی یا دستگاه نظارت )کارفرما( هاارگان لهیوسبهدر صورت توقف عملیات اجرائی  :تبصره

عالوه بر جرایم تأخیرات غیر مجاز ریال  10.000.000ایام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثلاجرتیا عوامل وی،  پیمانکارتوسط 

 .گرددیمبدهکاری پیمانکار منظور  حساببه

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

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

 باشـد.قطعی پس از اخذ مفاصا حسـاب بیمه می

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

چار سانحه د گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود یقصور کارکنان و ایو  مانکاریار توسط پک یمنیا طیشرا تیو چنانچه در اثر عدم رعا دینما

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

سایر  و نکیمناسب، ماسک، ع یهادستکشکار،  می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا لیساو

 . است لوازم ایمنی مربوطه

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

، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل باشدیالزم( م داتیمهعالئم هشداردهنده و هرگونه ت ،یداربست، سقف موقت تور

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

ار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( به عهده پیمانکار بوده و قصور پیمانک علت بهی که احادثهی هرگونه طورکلبهامور اجتماعی و  و کار

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

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

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

 زیر است:

 غ خواهد شد.ی اجرائی و مشخصات فنی که پس از مبادله پیمان کتبًا به پیمانکار ابالهانقشهیک سری 

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

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

 های شاپ اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند. نقشه تهیهز شروع عملیات اجرایی نسبت به ا

سخه شمارهح( -22ماده ساخت هانقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و اندازراهی هادستورالعملو مشخصات،  هان ی چون 

 :، به شرح زیر استکندیمکه پیمانکار تهیه 
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 ی ازبیلت مربوطهانقشهمرحله از عملیات اجرائی و پیش از پوشیده شدن کار، پیمانکار موظف است دو سری از پس از اتمام هر  (1-ح-22

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

 های موقت و قطعی منوط به ارائه مدارک فوق خواهد بود.رسیدگی به صورت وضعیت به کارفرما ارائه نماید، بدیهی است

رل ی کنتهاستیلچکاخذ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیز ارائه به هنگام کلیه پیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف به  (2-ح-22

 .باشدیمبه کارفرما عملیات ساختمانی )نظارتی( 

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

عنوان سرپرست نفر مهندس عمران با حداقل ده سال سابقه کار به کیپروژه موظف است،  حیصح یمنظور اجرابه مانکاریپ( 1-ب-24

 ستیبایه مک دینما یو کتباً به کارفرما معرف نییعدر پروژه ت 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 کاصورت تمامبه

 نی. همچندیقدام نماا نیگزینفرات جا یفو معر یفن میسرپرست کارگاه، ت رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکارفرما کاف

 یدارا یفن یروهاین ،یساتیتأس یهاداکت یو اجرا یکنترل غالف گذار رینظ ییاجرا اتیطول عمل رموظف است بنا به ضرورت د مانکاریپ

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

ــن )ی افراد فاقد مجوزهای الریکارگبه( 2-ب-24 ــدهنییتعزم جهت کار در ایران و خارج از س ــدیمدر قانون کار( ممنوع  ش و کلیه  باش

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

ــتفاده از تمهیدات و تجهیزات الزم جه( 3-ب-24 ــگیپت حفاظت فردی و الزام رعایت موارد ایمنی و اس ــط ریش ی از وقوع حوادث توس

پیمانکار  حســـاببهجریمه  ریال 000,000,5عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صـــورت عدم رعایت موارد مذکور، روزانه مبلغ

ایی گونه ادعنکار حق هیچتشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازی شده و پیما صورت درو  گرددیممنظور 

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

ارائه همچنین   HSE PLAN یو طراح نیتدوکارفرما(،  دیتائ)مورد  HSEیک نفر کارشــناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (4-ب-24

 . باشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع نکارانمایپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیگواه

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

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

 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-24

  منظور خواهد شد. یبه حساب و مهیلغ کل قرارداد جرهزارم مب کی زانیارائه به موقع، روزانه به م
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 سهل ،یاز خرابکار یکارفرما ناش لیو وسا زاتیبه مستحدثات، ساختمانها، تجه بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 7-ب-24

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

 کارهای جدید قیمتج( -29ماده 

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

س ردیفهای متناظر مندرج در فهارس نشده باشد بهای واحد کار مربوطه بر اسا بینی ( پیش2در فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

در رسیدگی محاسبه شده و  1.25با احتساب ضریب باالسری  99های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال بهای پایه رشته

بهای  ردیف و بهائی در فهارس مالک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه برای کارهای ابالغی پیمانکارصورت وضعیت های موقت و قطعی 

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

پس  پیشنهادیردیف و بهای ، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید. 1.25یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای اجرای برای

 1.25منظور خواهد شد. بجز ضریب باالسری  پیمانکارو قطعی  موقتهای ررسی، اعمال نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیتاز ب

 های موضوع این ماده تعلق نخواهد گرفت.هیچگونه ضریب دیگری به ردیف

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

یمنی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری تعــلق هاتعرفهسوخت و  یهاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  تالتفاومابهبه این پیمان تعدیل و 

 . ردیگ

 انجام تعهدات تضمین( 34ماده 

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

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

 شد. خواهدپیمان آزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

ی نیمی از تضمین آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری می عنوانبهده درصد از هر پرداخت به پیمانکار میزان 

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

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

بت به نس رأساً از سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما  شدهنییتعنواقصی در کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکار حق  دینمایمی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع  15 اضافهبهی آن را هانهیهزرفع نقص اقدام و 

 نمود. ساقطرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ه
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  :باشدپیمان به شرح زیر می پرداختشیپ( میزان و نحوه کارسازی 36ماده 

 به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

 :ه و کارسازی خواهد شدموقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسب تیوضعصورت پرداخت، 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 نقدبه پرداختنحوه 

 میلمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تس مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پمجلسدستورکارها و صورت ،ییاجرا هاینقشه

روز از تاریخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و یک  20کارفرما ظرف مدت . دینمای)دستگاه نظارت( م

 ،یداداعمال کسورات قرار نیو همچن تیوضعرتصو یینها دییو تأ یدگیپس از رسنماید. نسخه تأئید شده از آن را برای پیمانکار ارسال می

مدت  و ظرفمنظور  مانکاریپ یبه حساب بستانکار مانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یها الحساب یکسر عل

 روز کاری از تاریخ تأئید در وجه پیمانکار کارسازی خواهد شد. 10

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

 کارهای انجام شده خواهد بود.

های پیش بینی شده در جدول آنالیز : تعیین میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه قابل پرداخت، منوط به تحقق هر یک از ردیف2تبصره 

 بود. خواهد 2مربوطه در پیوست 

دی پیمانکار را با واحدهای ساخته شده یا در حال احداث تهاتر قاز مطالبات ن تواند بخشی: در صورت توافق طرفین کارفرما می3تبصره 

 نماید.

 ( فسخ پیمان46ماده 

 و صرفاً با  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 وزر 10به فاصله  یاخطار کتب 2ارسال 

 روز  10از  یشب یمانموضوع پ یی هر یک از بلوک هایاجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -1

انیندی مه زمماشین آالت و تجهیزات یا نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با هر یک از کارهای پیش بینی شده در برناتأخیر در تأمین  -2

 روز به تأخیر افتد. 15تفصیلی به نحوی که اتمام کار هر یک از بلوک ها بیش از 

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

 روز به تأخیر افتد. 20

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

مورد انتظار وفق مقررات، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  یتو کم یفیتبا ک خود در این پیمان،نتواند به تعهدات  مانکاریپ یکهدر صورت -5

 .یدعمل نما
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مقررات ملی ساختمان  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17ق ماده طب کاربهداشتمباحث ایمنی، حفاظت فنی و  رعایتعدم  -6

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

 50حق خواهد داشت تا وجه التزام به شرح ماده کارفرما و  یدهضبط گرد و سسرده حسن انجام کارانجام تعهدات  ینصورت تضم ینا در

 یو ایهو سسرده یناز محل مطالبات، تضام یامطالبه  یمانکارخود را از پ یصخسارات وارده را به تشخ یهبهمراه کل رایط خصوصی پیمانش

 .یدکسر نما

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

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

گونه ادعائی در این درصد به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت و بجز این مبلغ هیچ 15میزان 

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

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

 به سیدگیر و نپیما عمومی یطاشر 30 دهما عایتر فرما بارکا ،شد هداخو مشخص بمصو یمانبندز برنامه سساا بر اتتأخیر انمیز -2

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

 .ددمیگر رمنظو رپیمانکا ریبدهکا ببهحسا اتتعهد منجاا دیرکرد جریمه انعنو به لیار 10،000،000 مبلغ کبلو

 یمدت اجرا یلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هایینههز و یباالسر هایینههز یشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونه: هتبصره

گونه حق هر یمانپ ینا یبا امضا یمانکارتعلق نخواهد گرفت و پ یمانکاربه پ یرمجازمجاز و غ یراتدر دوران تأخ یمانمدت پ یدپروژه و تمد

 .نمایدیخصوص از خود سلب م ینرا در ا یادعائ

 

 کارفرما پیمانکار

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

 عباس قدیری علی شاه حیدری  نام و نام خانوادگی

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

  کارگاه و برچیدن هیزبرآورد ریالی و آنالیز هزینه تج
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 پروژه برآورد ریالی
 

 مقدار واحد شرح ردیف
ناخالص بهای واحد 

 )ریال(

 ناخالص بهای کل

 )ریال(

   2.400 متر مربع اجرای دستمزدی فونداسیون 1

   13،600 مترمربع زیربنای ناخالص اجرای دستمزدی اسکلت بتنی 2

  )ریال( هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

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

 

ک محاسبه و مال فونداسیون )گسترده یا نواری( اجرا شده یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،1: مساحت قابل پرداخت در ردیف 1تبصره 

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

 هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد  هایسقف یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،2: مساحت قابل پرداخت در ردیف 2 تبصره

 متر مربع از مساحت کار کسر خواهد شد. 1از  شیبا مساحت ب یگرفت. سطوح بازشوها

انعقاد پیمان توسط کارفرما انجام شده باشد، بهای آن مطابق با جدول ساختار : در صورتیکه بخشی از عملیات اجرایی قبل از 3تبصره 

 شکست پیوستی محاسبه و از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد.

 هایهایی که در نقشهباشند، لذا اجرای آیتم: مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرائی و جدول ساختار شکست مکمل هم می4تبصره 

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

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

 واهد شد.گردیده و از این بابت هیچگونه پرداختی انجام نخ

، محل عبور زرهایداکت ها و را یگذاریجا ،(کارفرما)مطابق نظر در بتن  هاو جاگذاری بولت مدفون یفلز و قطعات نصب صفحات: 5تبصره 

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

 یک متر مربع زیربنا اجرای دستمزدی اسکلت بتنی

 

   
 ردیف شرح آیتم درصد وزنی

 1 آرماتوربندی ستون ها  13.4%

 2 قالب بندی ستون ها  7.1%

 3 بتن ریزی ستون ها  5.4%

 4 قالب برداری ستون ها  0.6%

 5 و رمپ وارحائلدی، دال راه پله ،آرماتور بندی تیرها، سقف ها 24.6%

 6 دیوارحائل و رمپ، دال راه پله ،سقف هاقالب بندی، شمع بندی تیرها،  30.8%

 7 دیوارحائل و رمپ، دال راه پله ،سقف هابتن ریزی تیرها،  16.3%

 8 دیوارحائل و رمپ، دال راه پله ،سقف هاقالب برداری تیرها،  1.8%

 جمع کل 100%
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 جدول ساختار شکست 

 مربع اجرای دستمزدی فونداسیونیک متر 

 

   
 ردیف شرح آیتم درصد وزنی

 1 رگالژ بستر %3

 2 اجرای بتن مگر %7

 آرماتوربندی فونداسیون )طولی، عرضی، خرک، تقویت( %27

 آرماتوربندی %45

3 

 4 آرماتوربندی انتظار ستون ها و دیوارهای برشی %13

 5 آرماتوربندی چاله آسانسور %5

 6 قالب بندی فونداسیون %20

 7 بتن ریزی فونداسیون %20

 8 قالب برداری فونداسیون %5

 جمع کل 100.0%
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 ح شرایط خصوصی پیمان-20تهیه و تجهیز دفتر کار کارفرما و تأمین امکانات مناسب به شرح ماده  

 2 ح شرایط خصوصی پیمان-20تهیه و تجهیز سرویس بهداشتی و آّبدارخانه برای کارفرما شرح ماده  

 3 ح شرایط خصوصی پیمان-20تأمین غذای پرسنل کارفرما شرح ماده  

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

 5 در کارگاه  HSEن حضور کارشناس و افسرا 

 6 اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت 

 7 اجرای ملزومات و تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاه 

 8 و تجهیز ساختمان های اداری و دفتر کار پیمانکار تهیه 

 9 و تجهیز محل استقرار کارگران پیمانکار تهیه 

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

 11 ساختمان های پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای پیمانکار و موارد مشابه تهیه 

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

 13 تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران تهیه 

 14 مات نگهداری از عملیات اجرائی در فصول سرما و گرماتدارک و تأمین ملزو 

 15 حفاظت فیزیکی کارگاه 

 16 تدارک و تأمین آب مصرفی مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی  

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

 18 گاه و عملیات اجراییتدارک و تأمین برق مورد نیاز تجهیز کار 

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

 20 بیمه مسئولیت مدنی  

 21 بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 
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 دستگاه نظارت یدها و تأئ یفرد یکبوده که پس از تحقق موضوع هر  یزکارگاهجدول فوق مربوط به تجه یاه یفدرصد از رد 80: 1 تبصره

 اعمال خواهد شد. یمانکارپ یها یتدر صورت وضع

اه دستگ یدکارگاه و تأئ یدنبرچ یاتکه پس از اتمام عمل باشدیکارگاه م یدنجدول فوق مربوط به برچ یها یفدرصد از رد 20: 2تبصره

 اعمال خواهد شد. یمانکارپ یها یتظارت در وضعن

متعلق به کارفرما  هایتو پرداخت در صورت وضع یدجدول فوق پس از تأئ 2و  1 هاییفشده در رد یهته یزاتامکانات و تجه یه: کل3 تبصره

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

 تیسچک ل یتو رعا یمانپ یو خصوص یعموم یطکارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرا یدنو برچ یزموارد مرتبط با تجه یه: کل4 تبصره

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

 قابل پرداخت خواهد بود. یارسال هاییتموضوعات در صورت وضع یفاز رد یکرت تحقق هر در صو هک یستا ینهکمک هز

 .باشدیموقت پروژه بر عهده کارفرما م یجان پناه و نرده حفاظت یجهت اجرا یازآهن آالت مورد ن ین: تأم5 تبصره
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3پیوست شماره   
 

 HSE عملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک
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 H.S.Eلزامات ا

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

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  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 هاتیصالح( یا افراد معتاد

عاینه فاقد م آالتنیماشی ریکارگبه، 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 هیدییتأ، اخذ فنی و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی

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

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام  کاریپات محل کار و مصالح ی ، حف  کامل امنیت و حفاظطیمحستیزمنابع طبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEکار در ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

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

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم  48های شغلی ، و نظایر آن ظرف مدت ونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماریبروز هرگ

جانی و هرگونه نقص عضو  رمنتظرهیغگزارش مکتوب به کارفرما و سایر مراجع ذیصالح اقدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه 

ار بر عهده پیمانک کالًموضوع پیمان  درانجاماحتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه احتمالی و کلیه خسارات جانی و مالی 

 باشد.می

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنییآ ازجملهپیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) -3

ی مرتبط هاهیابالغو  هابخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دینمایم دیتائامضاء پیمان موکدأ و با  باشدیمسکن تهران ی مگذارهیسرما

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

 داند.ی کارفرما در این خصوص میو ابالغیات ارسالی از سو هادستورالعملرعایت کلیه 

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

ات اهد داشت و کلیه تبعگونه مسئولیتی نخوکارفرما اخطارهای الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچ

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

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

خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع  نیتأمه و مسئولیت حوادث و... را انجام داد

 گیرد. به عهدهاین پیمان را 

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

بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید. در راستای دام نماید. پیمانکار میخود متناسب با شغلشان اق
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 صورت نیاباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائحصول این مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردی متناسب و مورد 

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتی از باالسر %15را بعالوه  شدهانجامده و هزینه مستقیم موضوع را اجرای نمو طوربهکارفرما 

ا مسئول رابط، یا نماینده ی عنوانبهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

HSE  ی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط یا گذراندنHSE مدیریت  دیتائبایست به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می به

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

  HSEرا با اصول اولیهتخصصی( قرار داده و آنان -)مقدماتی HSEی الزم هاآموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -8

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

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

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

خودداری نماید.  ندینمایمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

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

ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و هادستورالعملی طبق ادورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

ی موجود توسط هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آورانیزی عوامل ریگدازهانانجام  -11

 پیمانکار صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

کارگری  هایی خوابگاهپاشمستهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و  -12

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

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

 ی، آموزش( گردد.سازفرهنگ)وسایل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمصرف  باید

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

 پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.

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

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

 نفر به عهده پیمانکار است. 5تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت به تعداد  -16

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

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

داشت.  رابطه نخواهد نیدر ا یتیمسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل
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و  نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا وسائل

 ..... است .

باشد و چنانچه در اثر عدم پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEایمنی کارگاه ) مسائل حفاظت و کلیهرعایت  -18

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

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . گونهچیهحقوقی و مالی به عهده پیمانکار است و کارفرما 

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:
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 4پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 5پیوست شماره 

 فرآیند ارجاع کاراسناد 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


