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 پیمان

شرکت بین د، میشوه نامید پیمانین پس و ازاست اکه یک مجموعه غیرقابل تفکیک آن لحاقیاارك یگر مداه دفقتنامه به همراین موا

به  411111863484دي قتصااکد و  10103074333به شناسه ملی و  269170ثبت ره به شما انمسکن تهراري سرمایهگذ

ین در اکه ه عضو هیئت مدیرو مدیرعامل ان بهعنوري حیده علی شاه و ئیس هیئت مدیررنائب ان بهعنوي قدیرس عبان قایاآنمایندگی 

و  ........................شناسه ملی و  ........................ ثبتره به شما .......................................... شرکت ویکسو د از میشوه نامید اکارفرمن پیما

در که  ...........................به عنوان  ...............................و  .......................به عنوان  .............................به نمایندگی ......................................  ديقتصااکد 

 ید.دست منعقد گره اشددرج پیمانین ارك امدد و سنادر ایطی که اشررات و طبق مقر، یگري دسود از میشوه نامید پیمانکار پیمانین ا

 عوضوـم( 1ده ما

 با زیربناي شهیپروژه مرکز شهر اند Aقطعه  هايبلوك يسفت کار اتیاز عمل یبخش يمصالح و اجرا هیهموضوع قرارداد عبارتند از ت

هاي نقشهی، مطابق با مشخصات فن و 2ره پیوست شمااول جدح شربه  اندیشه یدشهر جد 4متر مربع واقع در فاز  69.226 ناخالص حدود

  2و ضوابط مندرج در مدارك موضوع ماده  اجرائی

کامل کسب نموده است،  یکار آگاه فیاز کم و ک يمعمار هاينقشه ینموده و ضمن بررس دبازدی دقت به هااز محل پروژه پیمانکاره: تبصر

 نخواهد بود. رفتهیخصوص پذ نیدر ا یادعائ چگونهیلذا ه

 پیمان( مدارک و اسناد 2ماده 

 اسناد و مدارك زیر است : شاملاین پیمان 

 حاضر نامهموافقت -2-1

 (1شرایط خصوصی )پیوست شماره -2-2

 شرایط عمومی پیمان  -2-3

 کشور يجار یفن يدستورالعملها و استانداردهای عمومی، نشریات، ساختمان، مشخصات فن یمباحث مقررات مل، کلیه 55نشریه  -2-4

 (2رآورد ریالی )پیوست شماره ب -2-5

 ابالغ خواهد شد. پیمان، بصورت تدریجی کتباً به پیمانکارپس از مبادله معماري که  يهانقشه ي ازسر کی -2-6

 (3شماره  وستی)پ HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  چک لیست -2-7

 (4 شماره وستی)پ پیمانکاراسناد و مدارك  -2-8

 (5 شماره وستی)پ فرآیند ارجاع کار اسناد -2-9

جزو  زین گرددیمبادله م پیمان نیطرف نیب ای شودیابالغ م پیمانکاربه  ،پیمان يمنظور اجراکار و به ياجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -2-10

صورت اسناد ممکن است به نیشود. ا هیته پیماندر چارچوب اسناد و مدارك  دیاسناد با نی. ادیآیبه شمار م پیماناسناد و مدارك 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یمشخصات فن
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مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارك اولو گریبر د موافقتنامه نیاسناد و مدارك، ا نیب یدر صورت وجود دوگانگ :تبصره

 واسناد  گرید بر 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  يو اگر مربوط به بها ی عمومیمشخصات فنو  مقررات ملی ساختمانباشد  یمشخصات فن

 دارد. تیاولو مانیمدارك پ

 پیمان( مبلغ 3ماده 

برابر  بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ، بصورت ناخالص وپیمانکارپیشنهادي و توافق با  قیمتبر اساس  پیمانمبلغ اولیه  -3-1

 .باشدیم( ریال ................................................................)................................... با 

و اجرا شده در محل  يکارها ریمقادگیري اندازه بر اساس یموقت و قطع يهاتیوضعصورت کارکردتقریبی بوده و  بصورتمبلغ فوق  -3-2

 خواهد گرفت. محاسبه و مالك عمل قرار  1پیوست شماره  ناي فهرست بهاي مندرج دربر مب و صورتجلسات تأئید شدهمطابق با 

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

 . باشدیمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -3-4

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

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیا حساب از سازمان تأمارائه مفاص

ي ااضافهکارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت پرداخت و برچیدن ي مربوط به تجهیز هانهیهزکلیه  -3-6

 صورت نخواهد گرفت. 

نرخ مابه التفاوت  ل،یعنوان تعدبه  دیگري مبلغ چگونهیشده است ه حیتصر 2شماره  وستیبه جز آنچه در بند ب پ مانیپ نیابه  -3-7

 .ردیگیتعلق نم رهیو غ یگمرک يهاتعرفه شیجبران افزا ،يانرژ يهاحامل متیق شیمصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا

 ابالغ گردد،  پیمانکارها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به در نقشه ايعمده تغییراتچنانچه در حین انجام کار  -3-8

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

 باشد.یا کاهش می شیافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25با نرخ واحد تا سقف  پیماناین  -3-9

مستندات مربوطه قابل  اکتور رسمی وف ، ارائهثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-10

 پرداخت خواهد بود.

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 ن نافذ است.آاز تاریخ مبادله  پیماناین  -4-1

با ارائه دالیل  پیماندر مدت مذکور، مدت  پیماندر صورت عدم اتمام عملیات موضوع  باشد.می ( ماه شمسیپنج) 5 پیمانمدت  -4-2

و مشخص شدن میزان تأخیرات مجاز و  پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط کارفرما در پیمانکاراز سوي  راتیتأخالیحه  توجیهی و

 قابل تمدید خواهد بود. غیر مجاز
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براي شروع عملیات، در  شدهنییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل جبهه کاري می مجلسصورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام  منظوربهشرایط خصوصی(  20نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهاي ماده  )ده( روز 10مدت 

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

 ائه پالن تجهیز کارگاه اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند.صورتجلسه تحویل زمین نسبت به تدوین و ار

 ( دوره تضمین5ماده 

و  گرددیمتعیین و از سوي پیمانکار تضمین  )شش( ماه 6تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت  دوره

 .باشدیم شرایط عمومی پیمان 42در ماده  ذکرشدهي دوره تضمین به ترتیب هاتیمسئول

 ( نظارت بر اجراي کار6ماده 

سازمان استاندارد،  ضوابط ی،ملی ساختمان، مشخصات فنی عموم مقررات هیکه از کل دنماییاقرار م پیمان ياز امضا شیپ پیمانکار -6-1

آنها  تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یآگاه پیماندر ارتباط با موضوع  ربطیذ يمباد ریو سا یسازمان آتشنشانضوابط 

 .باشدمیاز مفاد فوق بر عهده پیمانکار  یاز عدم آگاه یاشوارده به کارفرما ن انیز هیلذا جبران کل داند،یم

ظارت بر اجراي تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ  -6-2

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

مجوز هاي درخواست فرم بر اساس فنی و مشخصات هانقشهنظارت بر صحت اجراي عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -6-3

ي عملیات ساختمانی و مدارك منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه هاستیلچکانجام عملیات و 

 هاي مربوطه اجرا نماید.با رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استاندارد نیمابیفکارها را طبق اسناد و مدارك 

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

 موضوع پیمان نخواهد بود.

 ( حـل اختالف 7ماده 

موضوع  یمان،پ یعموم یطشرا 48و  46ماده از مفاد مصرحه در  یرغ یمانپ يطرز اجرا یاو  یرو تفس یردر صورت بروز اختالف در تعب

خواهند شد مطرح و  یساعت کتباً معرف 48که حداکثر ظرف مدت  ینمجاز و مختار طرف یندگانمرکب از نما یسیونیاختالف بدواً در کم

 یندگان،ت عدم توافق نمااالجرا خواهد بود. در صورنافذ و الزم ینطرف يبرا ید،اتفاق آراء اتخاذ نمابه ذکورم یسیونکه کم یمیهر تصم

 الطرفینیداور مرض یکو  یمانکارپ يشده از سو یداور معرف یککارفرما،  يشده از سو یداور معرف یکمتشکل از  يداور یئتموضوع به ه

 یقطع يداور یئته يخواهد شد( ارجاع و رأ یینتع ینبا حضور طرف يصورتجلسه ا یط پیمانماه پس از مبادله  یک)که حداکثر تا 

 یمانکارموضوع، پ یفتکل یینالزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تع ینطرف يمعتبر و برا ياز سه رأ يبا دو رأ يداور یئتخواهد بود. آراء ه

 .باشدیتعهدات خود م يموظف به اجرا



 
 

5 

 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

 شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران،   – 3پالك  – 21انتهاي خیابان  -خیابان گاندي –میدان ونک  –نشانی کارفرما: تهران  -8-1

 88885561-62تلفن: 

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

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغي مذکور هاینشانلیه مکاتبات به : کتبصره

 اطالع دهند.

 

 کارفرما پیمانکار

 )شرکت سرمایه گذاري مسکن( (............................................شرکت )

 عباس قدیري علی شاه حیدري ................. .......................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( یر عامل و عضو هیئت مدیره()مد (........................) (......................................)
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 شرایط خصوصی پیمان
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وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی حاضر نسبت به شرایط عموومی پیموان اولویوت دارد .  در صورت

ره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگور شورایط در مواد این شرایط خصوصی همان شما کاررفتهبهشماره و حروف 

از سوي سوازمان موذکور بوه شوماره   شدهابالغهمراه اسناد و مدارك پیمان نباشد، شرایط عمومی  وبودجهبرنامهعمومی مصوب سازمان 

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

باشـد. روز از تاریخ مبادله پیمان مـی 15ي تفصیلی اجراي کار زمانبندبرنامهنکار براي ارائه پیما مهلتنیآخر ب(-18ماده 

  باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است کهآني تفصیلی و بهنگام کردن زمانبندبرنامهجزئیات روش تهیه 

)با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجهیز به تفکیک بلوك ها قرارداد را تفصیلی انجام موضوع  يبندمتعهد است برنامه زمانپیمانکار

انعقواد قورارداد و بور اسواس روز از تواریخ  15، حوداکثر ظورف مودت آنمودارك و بور اسواس اسوناد  و برچیدن کارگاه و طراحی سازه(

قورار دهود و مودت  کارفرموا  اریدراخت و جهت بررسی تدوین MSPدستورالعمل برنامه ریزي و کنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار 

برناموه  ادشوده،یپوس از انقضواي مودت  کارفرموا رنظردر صورت عدم اظها .گرددیروز تعیین م 15 کارفرماالزم جهت بررسی و اظهارنظر 

 گردد. تلقی می شدهبی، تصوپیمانکارشده از طرف ارائه يبندزمان

بندي اجراي عملیات اقدام نموده رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تواندیم کارفرمابند ین ااز اجراي  پیمانکارصورت استنکاف در  (1تبصره

به عنوان جریمه قطعی به حساب بدهکاري پیمانکار  میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نماید ابالغ پیمانکارو آن را جهت اجرا به 

بوده و پیمانکار حوق هرگونوه  قرارداد، مبناي اجراي عملیات موضوع کارفرما از سوي ابالغیبندي در این صورت برنامه زمانمنظور نماید. 

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

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

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -1

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

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

 تعیین مدت زمان الزم جهت انجام فعالیت هاي سطوح مختلف -4

 تخصیص منابع مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت ها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیت ها -5

 آالت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها متناسب با برنامه زمان بنديمنابع انسانی و ماشینتخصیص  -6

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

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

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ي واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -روزانهبه سه صورت  هاگزارش( 2

هموان دوره پیمانکوار  تیوضوعصورتعدم رعایت بندهاي فوق در هر دوره از کارکرد، بوه میوزان دو در هوزار از مبلوغ  صورتتبصره( در 

 این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد شد. .گرددیمکسر  بندعدم اجراي این  موجببه
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پیمانکار  اریدراخت الف( زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرما-20ماده

 دهد قرارمی

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

لیات اجرایی و تجهیز کارگاه را در یک نقطه از کارگاه به تشوخیص خوود در اختیوار مکارفرما انشعاب برق و آب مورد نیاز ع (2-الف-20

تجهیوز  ازیون مووردبورق، آب، گواز و گازوئیول مرتبط بوا  هايینههز یهکلپرداخت قبوض و تدارك ملزومات و لیکن  ،دهدپیمانکار قرار می

یوه و کارگاه و عملیات اجرایی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدي بابت این موضوع نودارد. منظوور از تودارك ملزوموات عبوارت از ته

هاي سیار، روشنایی ثابت موقت، کابل اجراي هرگونه لوله کشی، پمپ آب، مخازن ذخیره آب و سوخت، شلنگ، کابل کشی، تابلوهاي برق

 باشد.و سیار، ایجاد زیرساخت ها و نظایر آنها جهت انجام تجهیز کارگاه و عملیات اجرائی می

کارگري به عهوده پیمانکوار اسوت. برچیودن کارگواه شوامل جموع آوري مصوالح،  تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق هاي (3-الف-20

هاي موقت، خوارج کوردن ماشوین آالت، داربسوت و دیگور تودارکات پیمانکوار از کارگواه و حمول نخالوه تجهیزات، تأسیسات و ساختمان

 باشد.هاي تحویلی کارفرما میحلساختمانی و مواد زاید به محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداري( و تسطیح و تمیز کردن م

تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفواتر اداري و اتواق هواي کوارگري اسوتفاده نمایود، هزینوه 

 مربوطه از ردیف هاي تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

ـــف-20 و از  دهووووونم توووونظافرا  دوووووخ فعالیت محل ،ییاجرا تعملیا نپایادر  نیز و وژهپر لطو متمادر  ستا موظف رپیمانکا(4-ال

 نووویاز ا رپیمانکا فستنکاا رتصودر  .نماید پرهیز رکا محلدر  ییاجرا تعملیااز  حاصل ينخالههاو  ئدزا ادمو ،مصالح ار،بزا دگیوووکناپر

 رپیمانکا ريبدهکا بحسا به يباالسر صددر 15 لعماا بارا  افتنظ مرحله هر با مرتبط يهزینههاو  دهنمو امقدا ساًرأ اوووفرمرکا عووووموض

 دکر هداخو رمنظو

 لیوسا هیته ما، مراقبت در برابر شرایط مختلف جوي وسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ينگهدار فهیوظ (5-الف-20

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

ما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه هاي تعمیر، سرویس، نگهداري درصورتیکه کارفر( 6-الف-20

درصود باالسوري بوه حسواب  15و تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه استهالك یا اجاره آن با احتساب 

 بدهکاري پیمانکار منظور خواهد شد. 

ر صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالت فوق، جبران کلیه هزینه هواي مربوطوه بوه عهوده تبصره: د

  پیمانکار خواهد بود.

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

منبسط  با دانه رس پرکف  توخالی سیمانی شامل بلوك هیه و تأمین کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز عملیات موضوع پیمانت (1-ب-20

ورق  و لگردیمانواع  ،یآهن لی، انواع پروفرس خاك سفید کاري، گچ گیپتون، ، گچ)طرح لیکا(سانتیمتر  15و  10به ضخامت  شونده
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د، صفحه الکترو ،و بنزین نری، ضد زنگ و تگالوانیزه يفوالد تسیرابورق  ،یو چاشن خیم پیچ و پرچ،و  فوالدي میخانواع  اتصال، رول بولت،

 میباشد.  رپیمانکاه بر عهدکارفرما  دییتأي و طبق نظر و بندزمانناسب با برنامه مت غیره و مانیماسه، س ،صفحه ساب ،برش

صورت  ینا یر. در غیده نماتهیکارفرما  یدمورد تأئ یستوندور ل مورد نیاز را از مبادي معتبر و مطابق با مصالح کلیهموظف است  یمانکارپ

نمونه آنها را به همراه مدارك مربوطه شامل استاندارد، کارخانه  ی،مصرف مصالح یريو بکارگ یدروز قبل از خر 10است  یمانکار موظفپ

یشنهادي قبول مصالح پ یادر رد  یل. کارفرما بدون ذکر دلیدکتبًا به کارفرما ارائه نما یدو تأئ یو . . . جهت بررس یشگاهآزما نتایج سازنده،

 .باشدیمختار م پیمانکار

و طبق نظر ي و بندنمازمتناسب با برنامه ن پیماع موضوت عملیام نجااجهت ز نیارد موات تجهیز ار وبزاتأمین کلیه و تهیه ( 2-ب-20

جوشکاري، تجهیزات برشکاري و سوراخکاري و ، تجهیزات شجوه ستگاد باکت، ،جرثقیل، باالبر بشکه، ،ایییرپزفرما نظیر تخته رتأیید کا

 میباشد.  رپیمانکاه عهد ربیی اجرت اعملیان تا پایاا بتدو ... از ا ، ابزار نقاشیعایق کاري، ابزار بنایی

مورد نیاز و حمل در کارگاه و ملزومات  و کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و مصالح باراندازي کلیهبارگیري، حمل و ( 3-ب-20

 .باشدیمجابجایی در طبقات به عهده پیمانکار 

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

 .دینما

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

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

مستعمل و فاقد کارایی الزم خودداري نماید.  ملزومات از بکارگیري ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و بایستپیمانکار می( 7-ب-20

مورد استفاده در کارگاه به تشخیص کارفرما از کارائی الزم برخوردار نبوده و یا متناسب با  ملزومات چنانچه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و

ندي نباشد پیمانکار موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی آنها و افزایش توان تجهیزات مورد میزان عملیات اجرائی و برنامه زمانی ی

 استفاده اقدام نماید.

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

 کند نیأمتغذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر 

 باشد. یبر عهده کارفرما م یشگاهکارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزما يدفتر کار برا یزو تجه یهته (1-ح-20

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

 اشد.بکارفرما بر عهده پیمانکار می

 .باشدیممطلوب به عهده پیمانکار  تیفیباکنفر براي دستگاه نظارت  6صبحانه و ناهار )گرم( به تعداد روزانه حداقل  تأمین (3-ح-20

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 
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آالت و ابوزار، پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مسئول حفظ و نگهداري کارهاي انجوام شوده، مصوالح، تجهیوزات، ماشوین 

باشدکه زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداري و حفاظت از آنها در مقابول تأسیسات و بناهایی می

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

در شب با کیفیت موورد نظور کارفرموا اقودام نمایود. تهیوه تبصره: پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تأمین سیستم روشنائی 

  باشد.هاي مربوطه بر عهده پیمانکار میمصالح و تجهیزات مورد نیاز، اجرا و کلیه هزینه 

یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که بایـد مشـمول بیمـه هاقسمتج( -21ماده 

 ر است گردد، به شرح  زی

جزء  یمانکارانکارکنان، پرسنل و پ يبرا نام با یمدن یتمسئول یمهکارفرما نسبت به اخذ ب یموظف است با هماهنگ یمانکارپ( 1-ج-21

 . یداقدام نما یشتحت پوشش خو

. از یندفراهم نما یمانموضوع پ یاتالزم را در خصوص عمل يپوشش ها یهباشد که کل يو بگونه ا نام با یدنامه اخذ شده با یمهب :1 تبصره

قرار نگرفته است به کارگاه  یمدن یتنامه مسئول یمهب یستکه نامشان در ل یمانکارجزء تحت پوشش پ یمانکارانورود کارکنان، پرسنل و پ

اً برداشت و راس یمانکارپ یرتضامینو حق دارد که از سا یارمذکور، کارفرما اخت ينامه ها یمهب يشد. در صورت عدم تکافو هدخوا یريجلوگ

 کارفرما برسد. یدبه تأئ یدقبل از خر یستبا ینامه م یمهالزم در ب ي. پوشش هایدنسبت به جبران خسارت وارده برآ

متعهد به انجام  یمانکاراست در صورت بروز خسارت، پ یهیموقت اعتبار داشته باشند. بد یلتا زمان تحو یدنامه فوق با یمهب :2 تبصره

 ینبه قبل از بروز خسارت خواهد بود و در ا ییاجرا یطها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شرا يیگیرها و پ یهماهنگ

 باشد. ینم کارفرمامتوجه  يتعهد یچخصوص ه

مقررات ملی  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (2-ج-21

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

 . باشدیم

 .باشدیمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردي افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیبشیپتهیه و ( 3-ج-21

رد ایمنی اقصور و یا عدم رعایت مو به علتي نظارتی یا دستگاه نظارت )کارفرما( هاارگان لهیوسبهعملیات اجرائی در صورت توقف  -تبصره

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

 .گردد

لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (4-ج-21

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

 باشود.بیمه می قطعی پس از اخذ مفاصا حسواب

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(5-ج-21

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



 
 

11 

 

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

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

 است . بوطهلوازم ایمنی مر

یا ایجاد از بروز حادثه و  عالئم هشداردهنده(نصب  ری)نظ الزم يراهکارهاپیش بینی  ابیر وتداست با اتخاذ موظف  مانکاریپ( 7-ج-21

ی به دعاوي در گوئ پاسخ، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل مذکور جلوگیري نماید سایرین رايب یخسارات احتمال

ی طورکلبهامور اجتماعی و  و کارذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی )خسارات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو، دیه، مزایاي قانون مراجع 

ندارد  هاآنقصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدي در قبال  علت بهي که احادثههرگونه 

ه موارد مصرحه در این قرارداد و قوانین جاري کشور در خصوص رعایت نکات بهداشت و ایمنی کار حضور دستگاه نظارت به و با توجه ب

 هیچ ترتیب و عنوانی نافی و رافع مسئولیت پیمانکار در موارد مذکور نخواهد بود.

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

 زیر است. 

 ي اجرائی و مشخصات فنی که پس از مبادله پیمان کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.هانقشهیک سري 

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

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

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

ي چون ساخت که هانقشهي، تعمیر، نگهداري و راهبري و اندازراهي هادستورالعملو مشخصات،  هانسخه شمارهح( -22ماده

 ، به شرح زیر است .کندیمپیمانکار تهیه 

ي ازبیلت هانقشهپس از اتمام هر مرحله از عملیات اجرائی و پیش از پوشیده شدن کار، پیمانکار موظف است دو سري از  (1-ح-22

اه با جداول ریز مقادیر و صورتجلسات مربوطه جهت بررسی و تأئید به کارفرما ارائه نماید، مربوط به عملیات انجام شده را تهیه و همر

 هاي موقت و قطعی منوط به ارائه مدارك فوق خواهد بود.بدیهی است رسیدگی به صورت وضعیت

ي کنترل هاستیلچکبه هنگام کلیه اخذ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیز ارائه پیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف به (2-ح-22

 .باشدیمبه کارفرما عملیات ساختمانی و دستورالعمل هاي شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن 

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

هاي مورد نظر در واحد یا واحدهاي نمونه اقدام نماید. بدیهی است عملیات ژه نسبت به اجراي فعالیتمصرفی، ضمن هماهنگی با مدیر پرو

  بایست مطابق با واحد نمونه انجام پذیرد.اجرائی در پروژه می

 موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند  پیمانکارب(-24ماده
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عنوان سرپرست سال سابقه کار به پنجنفر مهندس عمران با حداقل  کیپروژه موظف است،  حیصح ياجرامنظور به مانکاریپ( 1-ب-24

 ستیبایکه م دینما یو کتباً به کارفرما معرف نییدر پروژه تع میمق یدفتر فن زیو ن هیابن يمتخصص جهت اجرا يروهاین نیکارگاه و همچن

 ندهینما صیبنا به تشخ یسرپرست کارگاه و پرسنل فن یفن ییتوانا یچنانچه پس از مدت حضورداشته باشند. رگاهوقت در کاصورت تمامبه

  .دیاقدام نما نیگزینفرات جا یو معرف یفن میسرپرست کارگاه، ت رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکارفرما کاف

دوین چارت سازمانی کارگاه متناسب با مقادیر موضوع پیمان اقدام بایست نسبت به تتبصره: پیمانکار پیش از شروع عملیات اجرائی می

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

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

 . باشدیم، جزایی و کیفري آن در صورت عدم رعایت موارد مذکور  مستقیماً به عهده پیمانکار  تبعات قانونی ، مالی

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

 حساببهجریمه  ریال 000,000,3موارد مذکور در هر مورد، روزانه مبلغ عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وي بوده و در صورت عدم رعایت

گونه تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازي شده و پیمانکار حق هیچ صورت درو  گرددیمپیمانکار منظور 

 مانکار نخواهد بود.اعمال جریمه رافع مسئولیت پی درهرصورتادعایی در این خصوص را نخواهد داشت. 

رابط، یا نماینده یا  عنوانبهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل دو نفر یا بیشتر  تناسببهپیمانکار موظف است  (4-ب-24

 دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید، صالحیت افراد مذکور می HSEي مرتبط هادورهداراي مدارك مرتبط یا گذراندن  HSEمسئول 

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

 HSE یو طراح نیتدو)سه( روز پس از تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نسبت به  3است پیش از شروع عملیات اجرائی و حداکثر 

PLAN معتبر نامهیگواه و تمدید ارائهاقدام نماید و به تأئید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف به اخذ،  طبق ضوابط و مقررات 

. باشدیمدر تمام مدت پیمان از شروع تا مرحله تحویل موقت  یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ

وق استنکاف ورزد کارفرما می تواند رأساً در این خصوص اقدام نموده و هزینه مربوطه را با چنانچه پیمانکار از هر یک از موضوعات ف

 به حساب بدهکاري پیمانکار منظور نماید. 3-ب-24درصد باال سري به انضمام جرائم موضوع بند  15احتساب 

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

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

 شود. یفرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما يوقت ادار انینه کارکرد خود را حداکثر تا پاموظف است گزارش روزا مانکاریپ( 6-ب-24

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

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

 گردد. یمنظور م مانکاریآن به حساب پ نهیبوده و هز مانکاریبه عهده پ مانکار،یپ رمجموعهیسرقت و ... توسط عوامل ز ،يانگار
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، اقالم و تجهیزات همجوارچنانچه پیمانکار در حین عملیات اجرائی به تأسیسات زیربنائی، کارهاي اجرا شده، مستحدثات ( 8-ب-24

 باشد.نماید، مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده بر عهده ایشان میآسیبی وارد  نصب شده

 ج( قیمت کارهاي جدید-29ماده 

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

نشده باشد بهاي واحد کار مربوطه بر اساس ردیفهاي متناظر مندرج در فهارس  بینی ( پیش2در فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

در رسیدگی محاسبه شده و  1.25با احتساب ضریب باالسري  99هاي ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال بهاي پایه رشته

ردیف و بهائی در فهارس بهاي  چه براي کارهاي ابالغیمالك عمل قرار خواهد گرفت. چنان پیمانکارصورت وضعیت هاي موقت و قطعی 

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

پس از  پیشنهاديردیف و بهاي ا ارائه نماید. ، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرم1.25یادشده با احتساب ضریب باالسري  کارهاي اجراي براي

 1.25منظور خواهد شد. بجز ضریب باالسري  پیمانکارو قطعی  موقتبررسی، اعمال نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت هاي 

 دیگري به ردیفهاي موضوع این ماده تعلق نخواهد گرفت.هیچگونه ضریب 

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

مصالح، نرخ به عنوان تعدیل، مابه التفاوت  دیگري لغهیچگونه مبتصریح شده است  2بند ب پیوست شماره  در آنچهجز به این پیمان به 

 گیرد.تعلق نمی ي گمرکی و غیرههاتعرفه افزایشي انرژي، جبران هاحاملمابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزایش قیمت 

 ( تضمین انجام تعهدات34ماده 

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

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

 شد. خواهدپیمان آزاد 

یافته و با به تناسب کاهش با ارائه درخواست کتبی  هر بلوك ویل موقتو تح ییاجرا اتیپس از خاتمه عمل انجام تعهداتتضمین : تبصره

 تضمین تقلیل یافته جایگزین خواهد شد.

 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

ي آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداري می عنوانبهپیمانکار  مبلغ ناخالص هر صورت وضعیتدرصد از  10میزان 

تحویل موقت پروژه و پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و باقیمانده آن پس از تصویب  صورتجلسهز تضمین مذکور با تصویب نیمی ا

 صورتجلسه تحویل قطعی و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد.

از سوي  شدهنییتعمشاهده گردد و پیمانکار در مدت در طول مدت اجراي پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در کار  کهیدرصورت

درصد، از محل تضامین و  15 اضافهبهي آن را هانهیهزنسبت به رفع نقص اقدام و  رأساًکارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما 

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دینمایمي خودکارسازمطالبات پیمانکار، به نفع 
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 باشد پیمان به شرح زیر می پرداختشیپ( میزان و نحوه کارسازي 36ماده 

 گیرد.به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی

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

 نقدي خواهد بود.صورت بهنحوه پرداخت  :نحوه پرداخت -37-1

دي پیمانکار را با واحدهاي ساخته شده یا در حال احداث خود تهاتر قتواند بخشی از مطالبات ندر صورت توافق طرفین، کارفرما میتبصره: 

 .نماید

 ،ییاجرا هايطبق نقشهرا  خیشروع کار تا آن تار انجام شده از يکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع مانکاریپ روش پرداخت: -37-2

. دینمای)دستگاه نظارت( م میدر آخر ماه تسلمحاسبه کرده و  مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پمجلسدستورکارها و صورت

 و یک نسخه تأئید شده ازاقدام  آنها سبت به رسیدگینوصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه روز از تاریخ  20ما ظرف مدت کارفر

کسر  ،ياعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضعرتصو یینها دییو تأ یدگیپس از رسنماید. راي پیمانکار ارسال میرا بصورت وضعیت 

دت ظرف مو منظور  مانکاریپ يبه حساب بستانکار باقیمانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر يالحساب هایعل

 خواهد شد. روز در وجه وي پرداخت  20

تقریبی بوده و مالك محاسبه کارکرد هاي موقت و قطعی بر اساس اندازه گیري مقادیر  2ماره تبصره: مقادیر ذکر شده در پیوست ش

 کارهاي انجام شده در محل و صورت جلسات تأئید شده خواهد بود.

 ( فسخ پیمان46 ماده

 و صرفًا با  ییو قضا یقانون اتیفبه تشر یازبدون ن تواندیکارفرما م یلدر موارد ذشرایط عمومی پیمان،  46عالوه بر شرایط احراز ماده 

 :یدفسخ نما یکطرفهرا بصورت  یمان، پ8به آدرس مندرج در ماده  یبا پست سفارش روز 10به فاصله  یاخطار کتب 2ارسال 

 روز  10از  یشب یمانموضوع پ يیی هر یک از بلوك هااجرا یاتشروع عملدر  یرتأخ -1

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

 روز به تأخیر افتد. 15زمانیندي تفصیلی به نحوي که اتمام کار هر یک از بلوك ها بیش از 

از بلوك ها بیش از انحراف هر یک از کارهاي پیش بینی شده در برنامه زمانیندي تفصیلی مصوب اولیه به نحوي که اتمام کار هر یک  -3

 روز به تأخیر افتد. 20

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

و مشخصات  ها، مقررات، ضوابطمورد انتظار وفق نقشه یتو کم یفیتبا ک خود در این پیمان،نتواند به تعهدات  یمانکارپ یکهدر صورت -5

 .یدعمل نمافنی عمومی 

پیمانکار در اثبات اصالت کاال و یا انطباق تجهیزات و مصالح تهیه شده با اسناد و مدارك پیمان یا ضوابط و مقررات مرتبط  توانائیعدم  -6

 با موضوع پیمان

 باشد.احراز استفاده پیمانکار از مصالحی که مورد تأئید کارفرما نمی -7
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 شرایط خصوصی پیمان 22در اخذ تأئیدیه مراحل مختلف اجراي موضوع پیمان از مبادي ذیربط به شرح ماده  پیمانکار توانائیعدم  -8

 هاي اجرائی، مشخصات فنی عمومی و الزامات فنیعدم انطباق کارهاي انجام شده با نقشه -9

مقررات ملی  12مبحث شرایط عمومی پیمان و  21و  17طبق ماده  کاربهداشتحفاظت فنی و عدم رعایت مباحث ایمنی،  -10

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

حق خواهد داشت تا وجه التزام به کارفرما و  یدهضبط گرد یمانکارپ حسن انجام کارانجام تعهدات به همراه سپرده  ینصورت تضم ینا در

از  یامطالبه  یمانکاررا از پداور مرضی الطرفین  یصتشخخود را با خسارات وارده به  یهمراه کلبه شرایط خصوصی پیمان 50شرح ماده 

 .یدکسر نما يو هايو سپرده ینمحل مطالبات، تضام

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

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

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

أخیر در تأدیه مطالبات به شرح فوق، تأخیرات مالی ادعائی در این خصوص از سوي پیمانکار پذیرفته نخواهد بود. با پرداخت خسارت ت

 در الیحه تأخیرات پیمانکار قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود.

 پیمان باشد، کارفرما با رعایت  دشدهیتمدي هامدت عالوهبهانجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان  مدت کهیدرصورتدر پایان کار،  -2

؛ براي تأخیرات غیرمجاز در تکمیل و تحویل کندیمرا تعیین و تصویب  رمجازیغ راتیتأخ، مدت و رسیدگی به دالیل پیمانکار 30ماده 

 گردد. حساب بدهکاري پیمانکار منظور میریال به عنوان جریمه دیرکرد انجام تعهدات به 10.000.000هر بلوك از پروژه، روزانه مبلغ 

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

حق هرگونه  یمانپ ینا يبا 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 شد و مورد تأئید است(پیمانکار )مطالعه 

 )شرکت سرمایه گذاري مسکن( (شرکت ..................................)

 عباس قدیري علی شاه حیدري ................... ...................

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

 آورد ریالی بر -الف 

 روش محاسبه مابه التفاوت بهای مصالح فلزی -ب
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 الف: برآورد ریالی

 بهاي کل )ریال( بهاي جزء )ریال( مقدار  واحد شرح ردیف

کف پر با دانه رس  یتوخال یمانیبلوك سبا استفاده از  چینیدیوار 1

و مالت  (کای)طرح ل متریسانت 10به ضخامت  شوندهمنبسط 

 1:5 ماسه سیمان

   26.000  تر مربعم

کف پر با دانه رس  یتوخال یمانیبلوك سبا استفاده از  چینیدیوار 2

و مالت  (کای)طرح ل متریسانت 15به ضخامت  شوندهمنبسط 

 1:5 ماسه سیمان

   49.000 مربع متر

به  گچ و خاك در سطوح قائم اندود گیري و اجرايمشه ش 3

 ضخامت مورد نیاز
   64.800 مربع متر

 UPVCدرب و پنجره  بنصجهت  میفر یشپساخت و نصب انواع  4

 ضد زنگ و کلیه ملزوماتجراي یکدست به همراه ا

   59.500 کیلوگرم

مراه هبه  ساخت و نصب نعل درگاه شامل اجراي بالشتک بتنی 5

ضد زنگ و  اي یکدستاجر ،ایبرگالسفتوري  اجراي رابیتس یا

 مربوطه کلیه ملزومات

   27.300 کیلوگرم

رق اتصال، یک دست ضد ساخت و نصب وال پست به همراه و 6

 مربوطه ملزوماتزنگ و کلیه 

   151.600 کیلوگرم

اجراي رول بولت هیلتی جهت نصب وال پست ها طبق  7

 مشخصات فنی

   151.600 عدد

جهت  و تعبیه قطعات مدفون فلزي در عملیات بناییساخت  8

 نصب فالشینگ

   2.000 کیلوگرم

  (افزوده ارزش بر مالیات درنظرگرفتن بدون و ناخالص بصورت) جمع کل به ریال

 
ك سطوح در فصل مشتر با نظر کارفرما جهت اجراي دیوارچینی، سیمانکاري و گچ و خاك فایبرگالسیا توري  اجراي رابیتس: 1 تبصره

 باشد.یبر عهده پیمانکار م مفتول گالوانیزه و بتنی، فلزي و بنایی با کلیه ملزومات نصب نظیر میخ و چاشنی، ورق گالوانیزه

 باشد.ه پیمانکار میدضد زنگ روي کلیه سطوح فلزي بر عهیکدست : تهیه و اجراي 2تبصره 

 گوشه از قید استفاده شود.  4بایست در ساخت فریم و پیش فریم و به منظور جلوگیري از پیچیدگی می : در3تبصره 

 جهت مهار انتهاي چهارچوب استفاده شود.  12: در ساخت چهارچوب فلزي می بایست از دو میلگرد با سایز حداقل 4تبصره 
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 از گچ گیپتون استفاده شود. بایستروي سطوح بتنی میگچی  : جهت اجراي اندود5تبصره 

 بر عهده پیمانکار  دستگاه نظارتو با هماهنگی  کف براساس نقشه معماري روي واریکردن امتداد د ادهیپهاي شاپ و تهیه نقشه: 6تبصره 

 باشد.می

ها در برابر ساختمان ینامه طراح نییششم آ وستیپ شیرایو نیمطابق با آخربایست می وارهاید يمهاربندو  وال پست ها ياجرا: 7تبصره 

 رد.انجام پذی( يمعمار يسازه ا ریغ ياجزا يو اجرا يلرزه ا ی)طراح 2800زلزله استاندارد 

 نظارت بایست تمهیدات الزم در دیوارچینی با هماهنگی نماینده کارفرما یا دستگاه: به منظور اجراي فالشینگ در جان پناه می8تبصره 

انجام آجر فشاري با استفاده از توپر یا  بصورت آخر دیوارچینی با بلوك هاجراي رگمی بایست شود. بدین منظور پیش بینی 

 باشد.جهت اتصال فالشینگ به دیوار بر عهده پیمانکار می در عملیات بنایی مدفونقطعات فلزي  اگذاريج . همچنینپذیرد

بایست تمهیدات الزم در دیوارچینی با هماهنگی نماینده کارفرما میحیح کابینت و نصبیات مکانیکی و برقی ص: به منظور اجراي 9تبصره 

 نجام پذیرد.اپر تو صورتبدیوارچینی هاي هاجراي بعضی از رگبایست یمپیش بینی شود. بدین منظور  نظارت یا دستگاه

  تر خواهد بود.ممیلی 20ی مورد استفاده برابر با نسیما هايلوكبجدار حداقل ضخامت مورد قبول : 10تبصره 

 هاي مربوط به موارد فوق در ردیف هاي پیمان پیش بینی گردیده و از این بابت اضافه بهائی پرداخت نخواهد شد.: کلیه هزینه 11تبصره 

ها را به هر میزان کاهش یا افزایش تواند مقادیر هر یک از ردیفبوده و کارفرما می : مقادیر مندرج در جدول فوق بصورت تقریبی12تبصره 

 دهد و این موضوع تأثیري در بهاي واحد ردیف ها نخواهد داشت.
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 ب: روش محاسبه مابه التفاوت بهای مصالح فلزی 
 

پروفیول هواي توخوالی، شوبکه فلوزي، میلگرد، نبشی، ناودانی، ورق، تسومه، انواع )شامل  پرداخت مابه التفاوت تغییرات بهاي مصالح فلزي

رت وضوعیت بوه روش زیور محاسوبه و در هر صو یمانپدر طول مدت  پروفیل هاي سرد نورد و نظیر آنها بجز انواع میخ، پیچ و پرچ اتصال(

 مالك عمل قرار خواهد گرفت:

 اسناد مناقصه خیتاردر  ي مبداءارائه شده توسط کارخانه هاي، بیشترین نرخ مصالح فلز يمابه التفاوت بهانرخ مبناي محاسبه  -

 می باشد. (17/12/99)

  سفارش همان پارت خیتاردر  ي مبداءخانه هاارائه شده توسط کاردر زمان سفارش هر پارت، کمترین نرخ  يمصالح فلزنرخ  -

 می باشد.

کاهش نسبت به نرخ  درصد 5درصد افزایش یا  5در زمان سفارش هر پارت، تا سقف  يمصالح فلزبابت تغییرات بهاي هر نوع  -

 مبنا هیچگونه مابه التفاوتی قابل محاسبه نخواهد بود.

درصد کاهش نسبت به  5یا  افزایشدرصد  5بر  مازادمان سفارش هر پارت، در ز يمصالح فلزمابه التفاوت تغییرات بهاي هر نوع  -

 هاي ارسال اعمالی خواهد شد.نرخ مبنا محاسبه و در صورت وضعیت

مورد نظر خود را کتبًا به  هاي مبداءکارخانه پیش از خرید آهن آالت مورد نیاز عملیات موضوع پیمان، بایستمیپیمانکار  -

 و نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید. عرفیمارفرما ک
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 3پیوست شماره 

 HSEه و الزاماتعملکرد ایمنی کارگا ستیلچک
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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

 زجملهاي افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEمسئولین مربوطه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات 

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

فاقد معاینه  آالتنیماشي ریکارگبه، عدم منینااتجهیزات ایمنی انفرادي یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و 

استاندارد ، عدم انجام کارهاي خطرناك مانند  دیتائهاي مورد هاي ارت از شرکتچاه هیدییتأفاقد گواهینامه بازرسی فنی، اخذ  فنی و یا

و سعی در حفاظت از  ستیزطیمحقبلی کارفرما، جلوگیري از تخریب  دیتائو نظایر آن بدون اخذ مجوزهاي قانونی و  انفجارتحفاري، 

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام  کاريپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستیزمنابع طبیعی و 

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

ول دارد و در صورت معم HSEي الزم را براي جلوگیري از وقوع حوادث مصرح در قوانین هاینیبشیپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

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

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

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

 باشد.می

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

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

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

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوي کارفرما در این خصوص می هادستورالعملمتعهد به رعایت کلیه 

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

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات مینه هیچکارفرما اخطارهاي الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این ز

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

، وع این پیمان اعم از بیمه درمانیموض انجام دري 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 این  نیتأمحوادث و... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهدهپیمان را 

ت پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردي مناسب براي نفرا -6

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

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

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتي از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجراي نموده و هزینه  طوربهکارفرما 
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رابط، یا نماینده یا مسئول  عنوانبهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

HSE ي مرتبط هادورهندن داراي مدارك مرتبط یا گذراHSE مدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می

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

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

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

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

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

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

 ي زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد. هادورهموظف است در پیمانکار 

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

  ارائه گردد.مستندات آن نگهداري و به کارفرما 

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

 پیمانکار صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

هاي ی خوابگاهپاشسمیش و سرمایش استاندارد و تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرما -12

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

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

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

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

 ي پیمانکار ، جریمه نقدي را در نظر گیرد.هاپرداخت

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

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

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

 دینما تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیکل پیمانحدود موضوع موظف است در  مانکاریپ -17

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

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

و  نکیمناسب، ماسک، ع يکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا وسائل

 ..... است .
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باشد و چنانچه در اثر عدم پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهعایت ر -18

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

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . گونهچیهیمانکار است و کارفرما حقوقی و مالی به عهده پ

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   
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 4پیوست شماره 

 

پیمانکارو مدارک  اسناد
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 5پیوست شماره 

 

 فرآیند ارجاع کاراسناد 
 

 

 
 


