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 موضوع :

  و پی کنی برداریخاک یاتعمل یو اجرا یازآالت مورد ن ینماش یهکل یهته

 یزد یشهرآرا یپروژه مجموعه مسکون
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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 ا سالم و احترام؛ب

 و پی کنی یخاکبردار یاتعمل یو اجرا یازآالت مورد ن ینماش یهکل یهتهشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

متناسب ی فنی و مالی از توانمندبرخوردار  یو حقوق یقیبه اشخاص حق تهاتری -نقدی صورت را به یزد یشهرآرا یپروژه مجموعه مسکون

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

 تحویل و رسید دریافت نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

مطابق با نقشه و مشخصات فنی یزد  یراشهرآ یپروژه مجموعه مسکون و پی کنی یخاکبردار یاتعمل یاجراتهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز و 

 و دستگاه نظارت شامل:صادره از طرف کارفرما  یو دستورها یغابال ینقشه ها نیبر اساس آخر

 شهرداری برداشت خاک نباتی یا نامرغوب و حمل توده حاصل به دپوی مجاز   -1-1

یا دپوی  شهرداریدپوی مجاز  حاصل بهمرغوب توده  و حمل در هر نوع زمین و با هر نوع ماشین آالت مکانیکی پی کنی و خاکبرداری  -2-1

 درصد به روش آشتو اصالحی.  95به همراه تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر نهایی تا رسیدن به تراکم  مورد نظر کارفرما

حاصل از  یله و توده هامجاز جهت حمل نخا یاز محل دپو یخود ضمن مراجعه به شهردار یشنهادقبل از ارائه پ بایستمی گر: مناقصه1تبصره 

 نخواهد بود. یرفتهخصوص پذ یندر ا ییگونه ادعا یچلذا ه ید،کسب نما یو فواصل حمل مربوطه آگاهعملیات خاکی 

نوع  و ینزم یطو از شرا یدنما یدبه دقت بازد یقبل هماهنگی با خود از محل پروژه یمتق یشنهادقبل از ارائه پ بایستمی گر: مناقصه2 تبصره

 نخواهد بود. یرفتهکار پذ یفاز کم و ک یدر خصوص عدم آگاه ییگونه ادعا یچلذا ه یابد، یآگاهخاک 

کیلومتری محل پروژه را  20می تواند پیش از شروع عملیات خاکی یا در هر مقطع از مدت پیمان، دپوی جدیدی در شعاع  مناقصه گزار: 3 تبصره

اقدام  ارائه پیشنهادبا آگاهی از این موضوع نسبت به  گرمناقصهت خاکی معرفی نماید. جهت حمل و تخلیه توده های مرغوب حاصل از عملیا

 نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

 شهرآرا یپروژه مجموعه مسکون یمو تره بار قد یوهم یدانم ی،کاشان یابانیزد، خ: محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیسه) 3 مدت اجرای کار: -3

 عام( ی)سهامی مسکن تهران گذارهیرماشرکت س کارفرما: -4

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرماشرکت  دستگاه مناقصه گزار: -5
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 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

 رمتناسب با کا و ماشین آالت ی فنی و مالیتوانمندبرخورداری از  -1-6

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

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

صد میلیون( چهارمیلیارد و  سه)  3.400.000.000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -1-7

 ناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.ریال را بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اس

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

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

 ی مسکن تهران.گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حسابشمارهبه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  440080004607شماره  حساببهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرمابه نام 

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

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  مدیرعامل

 یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونم هفتصدیک میلیارد و ) 1.700.000.000د مبلغ توان یم تمایل صورت در گرمناقصه   -2-7

 یخ،بدون تار بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهدر قالب را  یال( رمیلیارد دو) 000.000000.2.مبلغ  و 1-7بند 

و پشت  یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض10103074333اسه ملی به شن مسکن تهران یگذار یهدر وجه شرکت سرما

 . یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینبه همراه به عنوان تضم یسینو

در ذیل کلیه بایست نام شرکت، شناسه ملی شرکت و آدرس قانونی شرکت در کادر مشخصات متعهد در خصوص اشخاص حقوقی می -

 برسد.مجاز  یصاحبان امضا یامضا هو بگردیده  ممهور به مهر شرکتها درج گردد و کلیه سفته ها سفته

بایست نام و نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس محل اقامت در کادر مشخصات متعهد در ذیل کلیه در خصوص اشخاص حقیقی می -

 گر امضا گردیده و اثر انگشت ایشان نیز درج گردد. ها درج گردد و کلیه سفته ها توسط مناقصهسفته

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت  %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -3-7

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

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.

با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد  شرکتتضمین  -4-7

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ
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 ی مناقصه بندزمان -8

 ینآخر یرتصو س پست الکترونیکی،معرفی نامه با درج آدرهمراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت دربه -1-8

روزهای 17الی  8ی هاساعتدر  برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی ، تصویر کد اقتصادیییراتتغ یآگه

ی گاندن خیاباان، نشانی تهرواحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  به 06/02/1400لغایت  31/01/1400کاری از تاریخ 

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال، 21ن خیابا، جنوبی

 تماس گرفته شود. 88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -2-8

 باشد.می 11/02/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -3-8

به دستگاه مناقصه 08/02/1400به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  دریافت اسناد مناقصه، مایلچنانچه پس از  -4-8

 .دیینماگزار اعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  11/02/1400مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -5-8

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا مینظر و اختیار مناقصه گزار ته به گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمی

به منظور بررسی و پایش  ت ج باز خواهد شد.ادر صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گران توسط کمیسیون معامالت، پاک -6-8

یا به اخذ مدارک تکمیلی  ایی پاکات ج حسب مورد نسبتتواند قبل از بازگشتوانایی مالی و فنی مناقصه گران، کمیسیون معامالت می

  مناقصه گران اقدام نماید. پروژه های جاری  بازدید از کارخانه و

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -7-8

 ور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.برندگی خود را از ام

روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-8

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

های معرفی شده از طرف شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران  واحدبخش غیر نقدی با  تهاتری خواهد بود. -نقدی  صورتبهنحوه پرداخت  -2-9

 د شد.تهاتر خواه 4به شرح پیوست شماره 

اثر داده  ترتیبدرصد  70به پیشنهادات ارائه شده با درصد تهاتر کمتر از خواهد بود.  درصد 70قبول حداقل درصد تهاتر پیشنهادی قابل  -3-9

 نخواهد شد.

ت مشخص شده است پرداخ 3بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت به جز آنچه صراحتاً در پیوست می کارگاههزینه تجهیز  -4-9

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -5-9
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ابه ی گمرکی و هرگونه مهاتعرفهی سوخت و هاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوتمابهتعدیل و هیچ مبلغی تحت عنوان به این پیمان  -6-9

 . ردیگینمالتفاوت دیگری تعــلق 

 فواصل حمل در طول پروژه قابل پرداخت نخواهد بود. ییربابت حمل توده ها و تغ ییبها همبلغ اضاف یچگونهه -7-9

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -8-9

 .بود خواهد

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -1-10

 (2حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و  مشخصات افراد -2-10

 یساختمان اتیعمل ستیچک ل سازه وی هانقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -3-10

رالعملها و استانداردهای فنی جاری مشخصات فنی عمومی، دستوگانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث و  55نشریه  -4-10

 کشور

 شرایط عمومی پیمان -5-10

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -6-10

 (4شماره  یوستمسکن تهران )پ یگذار یهشرکت سرما یتهاتر یواحدها یستل -7-10

 یمسکونپروژه مجموعه  و پی کنی یخاکبردار یاتعمل یو اجرا یازآالت مورد ن ینماش یهکل یهتهپیش نویس پیمان با موضوع  -8-10

 یزد  یشهرآرا

های به همراه پیوست 3-10گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند : پس از مراجعه نماینده مناقصهتبصره

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

تواند مراتب را کتبًا در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید مینانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصهخواهد شد. چ

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -1-11

 مناقصه اسناد و شرایط -2-11

 شرایط عمومی پیمان -3-11

 مشخصات فنی خصوصی -4-11

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -5-11
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  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -6-11

  پیشنهادات ارائه -12

 یهمام صفحات اسناد مناقصه و کل. تیندنما یلتکم یوستیپ یخود را بر اساس اسناد مناقصه و فرم ها یشنهادپ بایستیدهندگان م یشنهادپ

 گردد.  یدمجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ یبا مهر و امضا بایستیم یازمدارک و مستندات مورد ن

در سه پاکت جداگانه سر بسته الک و مهر شده )الف، ب، قرار  یلذ یبو به ترت یکخود را به تفک یشنهاداسناد و مدارک و پ بایستیم گرمناقصه

 یدگیو رس یمانامور پ یلتحو ید،)پاکت د( قرار داده و پس از الک و مهر در مقابل اخذ رس یگریسه پاکت را داخل پاکت د دهد. سپس هر

 .یدمسکن تهران نما یگذار یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

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

موجود در وقی حق مشخصات افراد ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یامضا

( و نقشه ها )در A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 شماره یوستپ

 (A3قطع 

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

 ها درج گردد.بایست بر روی تمامی پاکتم پاکت می، موضوع و شماره مناقصه و ناگرمناقصهنام  :1تبصره 

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال الزامی است.های پیشنهادی قیمتارائه آنالیز : 2تبصره  

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

و مخدوش، مبهم و مشروط  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صربه دیبا متیق شنهادیپ: 3 تبصره

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

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یالزام یمتق یشنهادکارگاه در پ نیدو برچ یزتجه ینههز یز: ارائه آنال4تبصره 

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

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

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.
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 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ن رفتار خواهد شد.ارجاع کار با آنا

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران          است یدرد تأئمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مو

                                     مهر و امضاء              تاریخ...                                                               علی شاه حیدری                                      

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      

                                                                                                                              
 
 
 
                                     

 



 

8 

 

 
 
 

 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 

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

 )نمونه یک (                                                       
 

 به اینکه*                       به نشانی:نظر 

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

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

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

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمـوده اسـت، تـا میـزان                    ریـال هـر 

اولـین تقاضـای کتبـی واصـله از سـوی***                         بـدون مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت 

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشـد ، بـی درنـر در 

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

نتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بـه درخواسـت کتبـی***                مدت اعتبار این ضما

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

موجب ایـن تمدیـد را فـراهم نسـازد و **                                         نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        

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

 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 باطـل 

 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:

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

 دارد، این***                                   از*                               را با*   

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال 

ده مـی گیـرد تضـمین و تعهـد مـی نمایـد در صـورتی کـه***                                به منظور انجام تعهداتی کـه بـه موجـب قـرارداد یـاد شـده بـه عهـ

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

قـرارداد یـاد شـده تخلـف ورزیـده اسـت، تـا میـزان                                 اطالع دهدکه*                               از اجـرای هـر یـک از تعهـدات ناشـی از

 ریال، هر مبلغی را که***  

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

قضـایی داشـته باشـد، بـی درنـر در وجـه یـا حوالـه کـرد***                                           بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

واسـت شـود قابـل تمدیـد مـی باشـد و در صـورتی کـه **                          واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شـده، بـرای مـدتی کـه درخ

 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**

ــه ا ــدون آنک ــت ب ــد اس ــرد**                                                    متعه ــه ک ــا حوال ــه ی ــاال را در وج ــده در ب ــغ درج ش ــد، مبل ــدد باش ــه مج ــه مطالب ــاجی ب    حتی

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

12 

 

 )الف( 2پیوست شماره 
 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

 :شماره ثبت  :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 -2

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

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

 سمت:    د ملی:ک    نام و نام خانوادگی: .3

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .4

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .5

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 (تاریخ اعتبار – 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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 )ب( 2پیوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقیقی

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

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

 مشخصات -1

 :شماره ملی   :نام پدر   :خانوادگینام      نام: 

 زمینه فعالیت:   :محل تولد   :تاریخ تولد

 کدپستی:           آدرس:

 فکس:    :همراه   ثابت: شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -2

 سال 5کمتر از            سال الی ده 5بین            باالی ده سال 

 گواهی صالحیت اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته های مربوطه( -3

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -4

 

 

 :نام خانوادگینام و 

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 تصویرکارت ملی و شناسنامه ضمیمه:
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 3 پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

ها و مشخصـات فنـی موضـوع با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه اینجانب /این شرکت

 و پی کنـی یخاکبردار یاتعمل یو اجرا یازآالت مورد ن ینماش یهکل یهتهبـرای ، مبلغ پیشنهادی خود و پیش نویس پیمان مناقصه

به شرح جدول ذیل و مجموعـاً  بر ارزش افزوده یاتو بدون در نظر گرفتن مالرا بصورت ناخالص  یزد یشهرآرا یپروژه مجموعه مسکون

ــغ............................................................... ــه مبل ــالب ــه حــروف(  ................................................................................................... ری ــال و )ب بصــورت  .. ری

 اعـالم  4بـه شـرح پیوسـت شـماره مسـکن تهـران  یگـذار هیشرکت سـرما یو ........................درصد تهاتر با واحدها ی................. درصد نقد

 .دینمایم

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات  شودیمبا تأئید این برگ متعهد  اینجانب /همچنین این شرکت

خود  ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفعگذارهیسرماو امضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

 یزفوق و ن یفرد یبرا / اینجانب شرکت ینا یشنهادیپ یمتق یزضمناً آنالگونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 گردد. یارائه م یوستکارگاه به پ یدنو برچ یزتجه ینههز

 1جدول شماره 

:A  2کل مبلغ پیشنهادی به شرح جدول شماره 

 ر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده()بصورت ناخالص و بدون در نظ
 ................................................... ریال

:B درصد ................................................... ریال  4ه بخش تهاتری به شرح واحدهای انتخابی جدول شمار ....................... 

:C=A-B  درصد ....................................... ریال............ بخش نقدی ....................... 

ترتیب اثر درصد  70به پیشنهادات ارائه شده با درصد تهاتر کمتر از خواهد بود.  درصد 70پیشنهادی قابل قبول  تهاترحداقل درصد * 

 داده نخواهد شد.

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 

  



 

16 

 

 (2)جدول شماره  جدول پیشنهاد قیمت

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

 بهای کل

 ناخالص )ریال(

1 

وع در هر نوع زمین و با هر ن و پی کنی خاکبرداری

و حمل توده مرغوب حاصل  ماشین آالت مکانیکی

کارفرما مورد نظر  مجاز شهرداری یا دپوی به دپوی

به همراه تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر نهایی تا 

 درصد به روش آشتو اصالحی.  95رسیدن به تراکم 

m3 160.000   

  (یالکارگاه )ر یدنو برچ یزتجه ینههز 2

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

 

 

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه   -3شماره  جدول
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

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

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

 3 بیمه مسئولیت مدنی 

 ش افزودهجمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارز 

 

درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک ردیف ها و تأئید دستگاه  80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه  عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

ها متعلق به کارفرما بوده و جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت 1در ردیف  شدهتهیه  تجهیزات: کلیه امکانات و 3تبصره 

 آنها را نخواهد داشت. پیمانکار در هیچ شرایطی حق برچیدن، خارج کردن یا تصرف در

: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست 4تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 های ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.صرفاً کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از ردیف موضوعات در صورت وضعیت

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:
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 (4)جدول شماره 

 واحدهای مورد نظر مناقصه گر جهت تهاتر به ترتیب اولویت انتخاب

  4ی مندرج در پیوست شماره از بین لیست واحدها 

 

 

ف
دی

ر
 

 طبقه بلوک پروژه
شماره 

 واحد

جهت 

 دید

 متراژ واحد

 بهای کل

 )ریال(

 شرایط پرداخت

ید
مف

اژ 
تر

م
ن 

لک
 با

راژ
مت

ط 
یا

 ح
اژ 

تر
م

 

ل
  ک

راژ
مت

 

استهالک از محل 

 مطالبات تهاتری

 یک فقره چک

 قسط  تحویل

 یک فقره چک 

 قسط  انتقال سند

1            
  

2              

3              

4              

5              

  جمع کل مبلغ تهاتر به ریال

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 4 پیوست شماره
 

 ه گذاری مسکن تهرانلیست واحدهای تهاتری شرکت سرمای
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 یابد:به این پیمان اختصاص می 5ه شرح ذیل و مندرجات جدول شماره واحدهای تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ب -

شهر جدید اندیشه، چهار راه ارغوان، به سمت میدان توحید، خیابان دوم، خیابان حکمت، با موعد  4واقع در فاز  2پروژه بنفشه 

 1400تحویل اسفند 

و شرایط فروش جاری شرکت  مناقصه گر قبل از ارائه پیشنهاد خود از واحدهای تهاتری به دقت بازدید نموده و از وضعیت پروژه -

 آگاهی کامل کسب نموده است.

اقی الب دو فقره چک بابت قسط تحویل و قسط انتقال سند هر واحد تهاتری به شرح مندرج در جدول ذیل از پیمانکار اخذ خواهد شد. -

 .خصوصی پیمان مستهلک خواهد شد شرایط 37تهاتری پیمانکار به شرح ماده ثمن واحدهای تهاتری از محل مطالبات 

 

 5جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 طبقه بلوک پروژه
شماره 

 واحد
 جهت دید

 متراژ واحد

 بهای کل

 )ریال(

 شرایط پرداخت

ید
مف

اژ 
تر

م
ن 

لک
 با

راژ
مت

ط 
یا

 ح
اژ 

تر
م

 

ل
  ک

راژ
مت

 

ک از محل استهال

 مطالبات تهاتری

 یک فقره چک

 قسط  تحویل

 یک فقره چک 

 قسط  انتقال سند

 1,356,030,000 1,356,030,000 10,858,470,613 13,570,530,613 79.30 0.00 4.70 74.60 شمالی B212 اول B-2 2بنفشه  1

 1,367,180,000 1,367,180,000 10,947,754,734 13,682,114,734 78.80 0.00 4.76 74.04 جنوبی B215 اول B-2 2بنفشه  2

 1,634,850,000 1,634,850,000 13,091,134,179 16,360,834,179 94.50 0.00 11.75 82.75 جنوب شرقی B224 دوم B-2 2بنفشه  3

 1,626,200,000 1,626,200,000 13,021,868,919 16,274,268,919 94.00 0.00 11.87 82.13 جنوب غربی B226 دوم B-2 2بنفشه  4

 1,710,970,000 1,710,970,000 13,700,668,469 17,122,608,469 98.90 0.00 11.60 87.30 شمال شرقی B231 سوم B-2 2بنفشه  5

 1,710,970,000 1,710,970,000 13,700,668,469 17,122,608,469 98.90 0.00 11.47 87.43 شمال غربی B233 سوم B-2 2بنفشه  6

085,58317,221, 98.90 0.00 11.60 87.30 شمال شرقی B241 چهارم B-2 2بنفشه  7  13.779.863.085 1,720,860,000 1,720,860,000 
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 پیمانپیش نویس 
 

 و پی کنی برداریخاک یاتعمل یو اجرا یازآالت مورد ن ینماش یهکل یهته

 یزد یشهرآرا یپروژه مجموعه مسکون

 

 اجرا: محل

 یزد
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 پیمان

شرکت بین  ،شودپیمان نامیده می پس نیازااست و  کیتفکرقابلیغیک مجموعه  کهآنبه همراه دیگر مدارک الحاقی  نامهاین موافقت

به  411111863484 اقتصادیو کد  10103074333و به شناسه ملی  269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانسرمایه

عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که در این یئت مدیره و علی شاه حیدری بهرئیس هنایب عنوان بهعباس قدیری آقایان نمایندگی 

..................................... به عنوان ........................... و  نمایندگی آقای به.......................... شرکت و سو شود از یکنامیده می اکارفرمپیمان 

 کداقتصادی و ........................................ ملی شناسه ...................... و ثبت شماره ................ به عنوان .................... بهآقای ...............

رات و شرایطی که در اسناد و مدارک این شود از سوی دیگر، طبق مقرنامیده می پیمانکار................................................ که در این پیمان 

 است منعقد گردید. شدهدرجپیمان 

 ( مـوضوع 1ماده 

مطابق با نقشه و یزد  یشهرآرا یپروژه مجموعه مسکون و پی کنی یخاکبردار یاتعمل یاجراو تهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز 

 و دستگاه نظارت شامل:ز طرف کارفرما صادره ا یو دستورها یغابال ینقشه ها نیبر اساس آخرمشخصات فنی 

 شهرداری برداشت خاک نباتی یا نامرغوب و حمل توده حاصل به دپوی مجاز  -1-1

یا  یمجاز شهردار یدپوحاصل به مرغوب و حمل توده  در هر نوع زمین و با هر نوع ماشین آالت مکانیکی پی کنی و خاکبرداری -2-1

 درصد به روش آشتو اصالحی.  95و کوبیدن بستر نهایی تا رسیدن به تراکم  به همراه تسطیح، آبپاشی دپوی مورد نظر کارفرما

حاصل از عملیات  یمجاز جهت حمل نخاله و توده ها یاز محل دپو یضمن مراجعه به شهردار پیش از امضای پیمان پیمانکار: 1تبصره 

 نخواهد بود. یرفتهخصوص پذ یندر ا ییگونه ادعا یچلذا ه ،وده استکسب نم یو فواصل حمل مربوطه آگاه خاکی

کامل  یهنوع خاک آگا و ینزم یطو از شرا ودهنم یدبه دقت بازد یقبل هماهنگی با از محل پروژه یمانپ یاز امضا یشپ یمانکارپ: 2تبصره 

 نخواهد بود. یرفتهکار پذ یفاز کم و ک یدر خصوص عدم آگاه ییگونه ادعا یچلذا ه ،کسب نموده است

محل پروژه  یلومتریک 20در شعاع  یدیجد یدپو یمان،در هر مقطع از مدت پ یا یخاک یاتاز شروع عمل یشتواند پ یم کافرما: 3تبصره 

 یمانپ یموضوع نسبت به امضا یناز ا یبا آگاه یمانکار. پیدنما یمعرف یخاک یاتمرغوب حاصل از عمل یتوده ها یهرا جهت حمل و تخل

 صوص نخواهد داشت.خ یندر ا ییادعا نهگو یچاقدام نموده و ه

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر نامهموافقت -1-2

 (1شرایط خصوصی )پیوست شماره  -2-2
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 شرایط عمومی پیمان  -3-2

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشورگانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث  -4-2

 (2)پیوست شماره  ، آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاهد ریالیبرآور -5-2

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

 (3لیست واحدهای تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )پیوست شماره  -7-2

 (4)پیوست شماره  HSEلزامات عملکرد ایمنی کارگاه و ا ستیلچک -8-2

 (6اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -9-2

 (7اسناد فرآیند ارجاع کار )پیوست شماره  -10-2

 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -11-2

نیز جزو  گرددیمیا بین طرفین پیمان مبادله  شودیممان، به پیمانکار ابالغ اجرای پی منظوربهاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و  -12-2

 صورتبه. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است دیآیماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلسصورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

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

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

 و مدارک پیمان اولویت دارد. نادبر دیگر اس 3، نرخ موضوع ماده کار باشد

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 3ماده 

...................................... )....................................... مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار برابر با  -1-3

 .باشدیم و با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزودهبصورت ناخالص  ......( ریال..........................................

 . باشدیمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -2-3

سوی شرکت سرمایه گذاری  ................ درصد نقدی و ..................... درصد تهاتر با واحد های معرفی شده از صورتبهنحوه پرداخت  -3-3

 خواهد بود. 3ه شرح پیوست بمسکن تهران 

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

 ی آزاد خواهد شد.اجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

قبل و بعد از اجرا و  یتوپوگراف ی)درجا(، طبق نقشه ها ینیاجرا شده زم ریدمقابر اساس  یت و قطعموق یهاتیوضعکارکرد صورت -5-3

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.  2 شماره در پیوستمندرج فهرست بهای  هیو بر پاشده  دیصورتجلسات تأئ

 باشد.ش مییا کاه شیافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25این پیمان با نرخ واحد تا سقف  -6-3

 ی مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت به جز آنچه صراحتاً در پیوست هانهیهزکلیه  -7-3

 ی صورت نخواهد گرفت. ااضافهمشخص شده است پرداخت  2شماره 
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 ی،انرژ یهاحامل یمتق یشالتفاوت نرخ ارز، جبران افزامابه التفاوت مصالح، مابه  یل،به عنوان تعد یمبلغ یچگونهه پیمان ینبه ا -8-3

 باشد.و در طول اجرا دارای نرخ ثابت می گیردیتعلق نم یرهو غ یگمرک یهاتعرفه یشجبران افزا

 فواصل حمل در طول پروژه قابل پرداخت نخواهد بود. ییربابت حمل توده ها و تغ ییبها همبلغ اضاف یچگونهه -9-3

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

 خواهد بود.کارسازی 

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

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

ع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل . در صورت عدم اتمام عملیات موضوباشدیم ( ماه شمسیسه) 3مدت پیمان  -2-4

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

 مدتعملیات، در  برای شروع شدهنییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ می زمینتحویل  مجلسصورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -3-4

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام  منظوربهشرایط خصوصی(  20به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  نسبت ( روز)هفت 7

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

 سبت به تدوین و ارائه پالن تجهیز کارگاه اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند.ن زمینصورتجلسه تحویل 

 ( دوره تضمین5ماده 

ی دوره هاتیمسئولو  گرددیمتعیین و از سوی پیمانکار تضمین  ماه 6دوره تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت 

 .باشدیمعمومی پیمان  شرایط 42در ماده  ذکرشدهتضمین به ترتیب 

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

ملی ساختمان، مشخصات فنی عمومی، مقررات راهنمایی رانندگی  مقررات هیکه از کل دنماییاقرار م پیمان یاز امضا شیپ پیمانکار -1-6

وارده به  انیز هیلذا جبران کل د،دانیآنها م تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یبا موضوع پیمان آگاه و سایر ضوابط مرتبط

 .باشدمیاز مفاد فوق بر عهده پیمانکار  یاز عدم آگاه یاشکارفرما ن

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

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

ی عملیات هاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -3-6

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

 رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید.

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

 موضوع پیمان نخواهد بود.
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 ( حـل اختالف 7ماده 

شـرایط عمـومی پیمـان، موضـوع  48و  46تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غیـر از مفـاد مصـرحه در مـاده  در صورت بروز اختالف در

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

خواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به  االجراالزماذ نماید، برای طرفین نافذ و آراء اتخ اتفاقبهتصمیمی که کمیسیون مذکور 

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

ی هیئـت داوری قطعـی خواهـد بـود. آراء رأا حضور طرفین تعیین خواهد شد( ارجـاع و پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای ب روز 10تا 

هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضـوع، پیمانکـار موظـف بـه اجـرای 

 .باشدیمتعهدات خود 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

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

62-88885561 

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

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشانتبصره( کلیه مکاتبات به 

 اطالع دهند.

 کارفرما پیمانکار

 ی مسکن تهران()شرکت سرمایه گذار (شرکت ...............)

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

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

 شرایط خصوصی پیمان
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وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی حاضر نسبت بـه شـرایط عمـومی پیمـان اولویـت دارد .  صورتدر 

در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمـومی پیمـان اسـت. اگـر شـرایط  کاررفتهبهشماره و حروف 

از سـوی سـازمان مـذکور بـه شـماره   شـدهابالغاسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمـومی  همراه وبودجهبرنامهعمومی مصوب سازمان 

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

باشد. جزئیات روش تهیه می به ترتیب ذیلی تفصیلی اجرای کار زمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  مهلتنیآخر ب(-18ماده 

  باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است کهآنی تفصیلی و بهنگام کردن مانبندزبرنامه

بـر  (ن الزم جهت تجهیز و برچیدن کارگاهقرارداد را )با در نظر گرفتن مدت زماتفصیلی انجام موضوع  یبندمتعهد است برنامه زمانپیمانکار

انعقاد قرارداد و بر اساس دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما و در یخ روز از تار 7، حداکثر ظرف مدت آنمدارک و اساس اسناد 

روز تعیـین  3 کارفرمـاقـرار دهـد و مـدت الزم جهـت بررسـی و اظهـارنظر  کارفرمـا  اریو جهت بررسی دراخت تدوین MSPقالب نرم افزار 

تلقـی  شـدهبی، تصوپیمانکـارشـده از طـرف ارائه یبنـدبرنامه زمان ادشده،یپس از انقضای مدت  کارفرما رنظردر صورت عدم اظها .گرددیم

  گردد.می

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

به عنوان جریمه قطعـی بـه حسـاب بـدهکاری پیمانکـار  صد مبلغ اولیه پیمانمیزان نیم درو به  نماید ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بـوده و پیمانکـار حـق هرگونـه  قـرارداد، مبنای اجرای عملیات موضوع کارفرما ابالغی از سویبندی در این صورت برنامه زمانمنظور نماید. 

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

 بایست موارد ذیل پیش بینی و ارائه گردد:لی میدر برنامه زمان بندی تفصی

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -1

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

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

 فعالیت های سطوح مختلفتعیین مدت زمان الزم جهت انجام  -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 بندیتخصیص منابع انسانی و ماشین -6

 اشدگزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر ب 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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 موجب بههمان دوره پیمانکار  تیوضعصورتدوره از کارکرد، به میزان دو در هزار از مبلغ  عدم رعایت بندهای فوق در هر صورتتبصره( در 

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

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

 که نماید و در صورتی ها کنترل نقشه با تطبیق لحاظاز و مبدا را  نشانه باید نقاط پیمان موضوع عملیات از ر، پیشالف( پیمانکا -19

 دستگاه نظارت اطالع را به باشد، مراتب وجود داشته اختالفی دارد و در صورتیکه آنها را تأیید و اعالم نباشد، درستی موجود اختالفی

آغاز عملیات،  از پس که است بدیهی .عملیات قرارگیرد شروع و مالک شود ورتجلسهصوکارفرما  مشاور سموجود با مهند وضع برساند تا

 .نیست پذیرفته زمینه پیمانکار در این از جانب اعتراضی گونه هیچ

 بنایی یا مصالح بتن آنها را با به مربوط عالیم مبدا و همچنین و نشانه درنر، نقاط باید بی ازکارگاه، پیمانکار هرقسمت از تحویل پس

 .کند و نگهداری خود حفظ هزینه موقت، به کار تا تحویل اجرای مدت نماید و درطول تثبیت

 .نماید کند و درستی آنها را صورتجلسه پیاده ها، امتدادها و محورها را با هماهنگی دستگاه نظارت نقشه کلیه است ب( پیمانکار متعهد-19

موجود را  شود، وضع مشاهده فنی مدارک ها، امتدادها و محورها، اختالفی درمورد تراز آنها در نقشه کردن پیاده هنگام که درصورتی

 .نمایندمی پیمانکار و دستگاه نظارت صورتمجلس

و  رلکنت هرصورت، به نیستتند، یا شوند و بعد هم مرئی می کار پوشیده از انجام پس که عملیاتی راهها وتمام بناها و زیرسازی پی تراز کف

 مهندس ناظر و امضای شوند و بهصورتمجلس آثارآنها،  رفتن یا ازبین شدن از پوشیده پیش آنها میسرنباشد، باید کامل گیری اندازه

 .وضعیتهاست صورت گیری درتنظیم اندازه صورتمجلسها، مالک این .برسد کارگاه سرپرست

 شود بپوشاند، موظف انجام پیشتگفته اقدامات ازآنکه ارگیرد و تأیید شود، پیشیا بازدید قر باید مورد آزمایش را که اگر پیمانکار عملیاتی

 ناظر، به مهندس سوی از وتأیید انجام کار الزم آزمایشها و بازدیدهای ازانجام خود بردارد و پس هزینه را به شده انجام پوششهای است

 .کند اقدام کار مجدد واصالح پوشش به خود، نسبت هزینه

الزم و نقشه های توپوگرافی  کروکی های شامل که و صورتمجلسها اجراشده اجرایی، دستورکارهای های نقشه گیریها براساس زهج( اندا-19

 .شود می و برداشت های مشترک است انجام

قشه و مشخصات ابالغی بایست عملیات گودبرداری و خاک برداری را مطابق با ابعاد و اندازه ها و تراز تعیین شده در نپیمانکار می: 1تبصره 

بوده و نیاز تکمیلی هم تراز و آماده اجرای عملیات  ،کامالً مسطح خاکبرداری یا خاکریزی شدهاجرا نماید به صورتی که سطوح نهایی بعد از 

 . به انجام هیچگونه کاراضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد

مسئولیت کلیه ماید، ن انجاماز تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابالغی  را بیش در صورتی که پیمانکار عملیات خاک برداری: 2تبصره 

 . عواقب آن اعم از مالی و فنی و غیره را عهده دار خواهد بود

ای به انضمام نقشه های  قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه موضوعپیمانکار متعهد است پس از خاتمه عملیات : 3تبصره 

 کارفرما تحویل نماید.دستگاه نظارت و به  گرافی و بنچ مارک های نهاییتوپو
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پیمانکـار  اریـدراخت الف( زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرما-20ماده

 دهد قرارمی

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

عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی بابت  به تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی ازین مورد برق، آب، گاز و گازوئیل نیتأمهزینه و  (2-الف-20

 این موضوع ندارد.

پیمانکار است. برچیدن کارگاه شامل جمع آوری مصالح، تجهیزات، تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگری به عهده  (3-الف-20

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

 باشد.رفرما میهای تحویلی کابه محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداری( و تسطیح و تمیز کردن محل

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

 از ردیف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

 دگیــکناپرو از  دهوـنم تـنظافرا  دوـخ فعالیت محل ،ییاجرا تلیاعم نپایادر  نیزو  وژهپر لطو متمادر  ستا موظف رپیمانکا(4-الف-20

همچنین جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیـه کلیـه  .نماید پرهیز رکا محلدر  ییاجرا تعملیااز  حاصل ینخالههاو  ئدزا ادمو ،مصالح ار،بزا

 نــیاز ا رپیمانکا فستنکاا رتصودر باشـد. پیمانکـار مـی به دپوی مجاز شهرداری بر عهـده ییاجرا تعملیااز  حاصل ینخالههاو  ئدزا ادمو

 هداخو رمنظو رپیمانکا ریبدهکا بحسا به یباالسر صددر 15 لعماا بارا  این بنـد با مرتبط یهزینههاو  دهنمو امقداً سارأ اـفرمرکا عوـموض

 د.کر

 لیوسـا هیـته مراقبت در برابر شرایط مختلف جـوی و ما،سر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (5-الف-20

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه های تعمیر، سرویس، نگهـداری و ( 6-الف-20

درصـد باالسـری بـه حسـاب  15ر بوده و هزینه استهالک یـا اجـاره آن بـا احتسـاب تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکا

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد. 

تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالت فوق، جبـران کلیـه هزینـه هـای مربوطـه بـه عهـده 

 پیمانکار خواهد بود. 

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

 غلطک، گریدر، از قبیل لودر راه سازی آالتماشین های  موضوع قرارداد نسبت به تأمینپیمانکار متعهد است روزانه متناسب با ( 1-ب-20

توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از  یاید.ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نمین نماید به نحوی که هیچ گاه وقفهأرا ت و ... کامیون و

ماشین آالت پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آالت سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچگونه 

  .یایدوقفه ای در انجام کار پیش ن
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ت جزاً و کاًل به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد الستیک، باطری سرویس و قطعات یدکی ماشین آال ،روغن ،تامین سوخت

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

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

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

را  مـانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ماشین آالت، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 2-ب-20

ماشـین آالت و وسـایلی مـورد  ،تجهیـزاتگردد هیچ گونه مصالح، رگاه ثبت نماید و متعهد میدر هنگام ورود و خروج در دفتر انتظامات کا

 نماید.نکارفرما از محل پروژه خارج کتبی بدون مجوز را استفاده در کارگاه 

روغن در محوطـه احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های الزم برای انجام کار و تعویض  (3-ب-20

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

پیمـان یا قـادر بـه انجـام عملیـات موضـوع  بوده و آالت پیمانکار فاقد کارائی الزمبعضی از ماشینبه تشخیص کارفرما چنانچه ( 4-ب-20

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

جهت عبور و مرور ماشین آالت و همچنین پرداخت هزینه های متعلقه محدوده پروژه اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت ( 5-ب-20

 . اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد

گرفته از سوی مراجع ذیصالح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم  پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر (6-ب-20

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

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیـر، دفتـر کارگـاهی، -20ماده

 کند نیتأمذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر غ

کارفرمـا )دسـتگاه  ینـدگاننفر از نما 3حداقل  یبرا یلامکانات مناسب به شرح ذ یندفتر و تأم یزو تجه یهموظف به ته یمانکارپ (1-ح-20

امکانـات اقـدام و  یندفتـر و تـأم یزتجهو  یهخصوص انجام ندهد کارفرما نسبت به ته یندر ا یاقدام یمانکارچنانچه پ یباشد،( میمنظارت مق

 منظور خواهد نمود. یمانکارحساب پبه  یدرصد باالسر15 اآن را ب هایینههز

 یشیسرما یزاتتجه ی،مبلمان و ملزومات ادارمتری با نظر کارفرما )نو یا در حد نو( و تأمین  12تهیه و تجهیز یک دستگاه کانکس  -

 یتمگابا 4اسکنر، مودم با سرعت  ینتر،پر یوتر،افزار، کامپنوشت ینتأم یزو ن یراییو پذ یرناهارخو خوری،یچا یلوسا یشی،و گرما

 یهدر ثان

 مربوط به دسـتگاه نظـارت یشستشو و نظافت فضاها، سرو غذا، جهت آبدارخانه یخدمات یرویننفر  1در اختیار گذاشتن حداقل  (2-ح-20

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

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

 



 

31 

 

 فیزیکیالف( حفاظت  -21ماده 

تجهیـزات، ماشـین آالت و ابـزار،  پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مسئول حفـظ و نگهـداری کارهـای انجـام شـده، مصـالح،

باشدکه زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظـت از آنهـا در مقابـل تأسیسات و بناهایی می

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

مین سیستم روشنائی در شب با کیفیت مـورد نظـر کارفرمـا اقـدام نمایـد. تهیـه : پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تأ1تبصره 

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

اقـدام نمایـد. ایـن  : کارفرما مختار است عالوه بر تمهیدات پیمانکار، رأساً نسبت به استقرار نیروهای حفاظـت و حراسـت فیزیکـی2تبصره 

 موضوع نافی مسئولیت پیمانکار از تعهدات مندرج در این ماده نخواهد بود. 

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

 به شرح  زیر است 

کارکنـان، پرسـنل و پیمانکـاران جـزء در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن فرمابا هماهنگی کاراست  موظف مانکاریپ (1-ج-21

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

به هـر  پیمانل و ماشین آالتی که جهت انجام موضوع وسایکلیه پیمانکار متعهد است اقدام نمایـد.  مانیموضوع پ اتیعمل یاجرا

عنوانی به کار می گیرد در مقابل حوادث و همچنین در مقابل خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث به هزینه خـود بیمـه 

 نماید.

ــب مدنی مسئولیت بیمه تهیه از ئیاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه ــش هـ ــف حرـ ــسا قوـ  ساًرأ ندامیتو فرمارکا ورزد، فتنکاـ

ــباالس صددر 15 بحتساا با را مربوطه هزینه و امقدا زنیا ردمو یبیمهنامهها خذا به نسبت ــب یرـ ــحس هـ ــب باـ  رمنظو رپیمانکا ریدهکاـ

 .نماید

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

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

( بیمه نامه های اخذ شده بگونه ای باید باشند که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمـان فـراهم نماینـد، در 1تبصره

های مذکور، کارفرما اختیار و حق دارد که از سایرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران خسـارت  نامهصورت عدم تکافوی بیمه 

 وارده برآید.

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

 چیهـ در ایـن خصـوص به قبل از بـروز خسـارت خواهـد بـود و ییاجرا طیشرا برگرداندناعالم و اخذ خسارت و ها در خصوص  یریگیو پ

 نمی باشد. متوجه کارفرما یتعهد

بیمه نامه های فوق را به نفع کارفرما و از مؤسسات بیمه گر مورد تأیید کارفرمـا تهیـه و اصـل بیمـه  کلیهاست  موظفپیمانکار  (2-ج-21

 حویل کارفرما نماید.نامه ها را ت
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مقررات ملـی  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتفنی و  حفاظتاجتماعی و  نیتأمبیمه  نیتأم (3-ج-21

( بـر عهـده پیمانکـار 4)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 . شدبایم

 .باشدیمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیبشیپتهیه و ( 4-ج-21

رد ایمنـی اقصور و یا عدم رعایت مو به علتنظارتی یا دستگاه نظارت )کارفرما(  یهاارگان لهیوسبهعملیات اجرائی  توقفدر صورت  -تبصره

بـدهکاری پیمانکـار منظـور  حسـاببهریـال  10.000.000ایام توقف کار به میزان روزانه مبلـغ  المثلاجرتیا عوامل وی،  کارپیمانتوسط 

 .گرددیم

لیسـت و حـق بیمـه پرسـنل خـود را بـه سـازمان تـأمین  هرماهـهسازمان تأمین اجتماعی  قوانینپیمانکار موظف است طبق  (5-ج-21

نهـایی و پرداخـت  حسـابهیتسو. پس از خاتمه قرارداد ، اخذ مفاصا حسـاب بـه عهـده پیمانکـار بـوده و اجتماعی ارسال و پرداخت نماید

 باشـد.قطعی پس از اخذ مفاصا حسـاب بیمه می تیوضعصورت

خصوصـاً  رانیـا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیقرارداد کل موضوعاست در حدود  موظف مانکاریپ(6-ج-21

 یقصور کارکنـان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیو چنانچه در اثر عدم رعا دینما تیرا رعا موارد ایمنی مرتبط با گودبرداری

و کارفرمـا  باشـدیم مانکـاریبـه عهـده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیدچار سانحه شوند، جبران کل گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود 

، لبـاس  یمنـی، کمربنـد ا یمنـیشامل کاله چانـه دار ، کفـش ا یو حفاظت یمنیا لیساورابطه نخواهد داشت.  نیدر ا یتیمسئول هگونچیه

 است. سایر لوازم ایمنی مربوطهو نکیمناسب ، ماسک ، ع یهادستکشکار ،  میضخ

 داتیـعالئم هشداردهنده و هرگونـه تمه ،یت تورنصب داربست، سقف موق رینظ الزم یراهکارها ریتدب است باموظف  مانکاریپ( 7-ج-21

ی گـوئ پاسـخ، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل مذکور جلوگیری نماید یخسارات احتمال ایجاد از بروز حادثه و الزم

امور اجتمـاعی  و کارای قانون به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی )خسارات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو، دیه، مزای

قصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( به عهـده پیمانکـار بـوده و کارفرمـا تعهـدی در  علت بهی که احادثهی هرگونه طورکلبهو 

ایمنـی کـار حضـور  به موارد مصرحه در این قرارداد و قوانین جاری کشور در خصوص رعایت نکـات بهداشـت و توجهندارد و با  هاآنقبال 

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

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

 زیر است. 

 ت فنی که پس از مبادله پیمان کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.ی اجرائی و مشخصاهانقشهیک سری 

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

 به اطالع کارفرما برساند.  روز از زمان ابالغ جهت بررسی و اصالح کتباً 3مغایرت را حداکثر طی مدت 
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ی چون ساخت که هانقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و اندازراهی هادستورالعملو مشخصات،  هانسخه شمارهح( -22ماده

 ، به شرح زیر است .کندیمپیمانکار تهیه 

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

به 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 

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

ی کنترل هاستیلچکاخذ 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( 

 ت آنهاستپیمانکار ملزم به حفاظت از تأسیسات زیربنایی و جلوگیری از تغییر وضعی -23ماده 

بایست به منظور جلوگیری از خسارت یا حادثه، با رعایت کلیه ضوابط و آگاهی یافتن از محل عبور زیرساخت ها نسبت حفاری و پیمانکار می

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

بینی تمهیدات الزم به اطـالع دسـتگاه نظـارت برسـاند. بـدیهی اسـت جبـران هرگونـه هه کاری، مراتب را سریعاً جهت رفع موانع و پیشجب

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

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

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

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

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

 . دیاقدام نما نیگزینفرات جا یو معرف یفن میسرپرست کارگاه، ت رییموظف است بالدرنر نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکاف

بایست نسبت به تدوین چارت سازمانی کارگاه متناسب با مقادیر موضوع پیمان اقدام نموده ه: پیمانکار پیش از شروع عملیات اجرائی میتبصر

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

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

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

وامل ی از وقوع حوادث توسط عریشگیپالزام رعایت موارد ایمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیزات الزم جهت حفاظت فردی و ( 3-ب-24

در هر مورد، روزانه  خصوصاً موارد ایمنی کار در ارتفاع اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور

تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه  صورت درو  گرددیمپیمانکار منظور  حساببهجریمه  ریال 000,000,10مبلغ

اعمال جریمه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد  درهرصورتگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت. مانکار حق هیچکارسازی شده و پی

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

HSE  ی مرتبط هادورهیا گذراندن دارای مدارک مرتبطHSE مدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید، صالحیت افراد مذکور می

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

طبق  HSE PLAN یو طراح نیتدو نسبت به جبهه کاریتحویل )سه( روز پس از تنظیم صورتجلسه  3از شروع عملیات اجرائی و حداکثر 

 یمنیا تیصالح دییتأ معتبر نامهیگواه و تمدید ارائهضوابط و مقررات اقدام نماید و به تأئید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف به اخذ، 

چنانچه پیمانکار از هر یک از . باشدیمدر تمام مدت پیمان از شروع تا مرحله تحویل موقت  یعاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما مانکارانیپ

درصد باال سری به انضمام  15موضوعات فوق استنکاف ورزد کارفرما می تواند رأساً در این خصوص اقدام نموده و هزینه مربوطه را با احتساب 

 نکار منظور نماید.به حساب بدهکاری پیما 3-ب-24جرائم موضوع بند 

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

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

 شود. یتوسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم ارائه  و ریخأو در صورت ت 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 ه-18ماده موضوع  ائمبه موقع، جر

سـهل  ،یاز خرابکـار یکارفرمـا ناشـ لیو وسـا زاتیـتجهبه مستحدثات، ساختمانها،  بیجبران هرگونه خسارت و آس تیولمسئ( 7-ب-24

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

 شوفه استکی و اشیاء مپیمانکار موظف به حفظ آثار تاریخ -26ماده 

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

منعکس  تدستگاه نظارتصمیم به  اخذ جهت را مراتب و قطع بالفاصله را خاکبرداری عملیات بایستمی نمود برخورد غیره و فاضالب های

 . نماید

 ج( قیمت کارهای جدید-29ماده 

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

قیمت پیشتهادی خود  درنرابالغ، بیبایست پس از دریافت نشده باشد، پیمانکار می بینی ( پیش2فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید. 1.25یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای اجرای را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها برای

طعی پیمانکار منظور خواهد ردیف و بهای پیشنهادی پس از بررسی، اعمال نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های موقت و ق

 شد. 

وجود داشته باشد، بهای کار انجام شده از  1400ر در فهرست بهای راه وباند سال تبصره: در مواردی که برای کارهای ابالغی ردیف متناظ

 در وجه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود. 1.25ردیف مربوطه با احتساب ضریب باالسری 
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 ان، به شرح زیر است نرخ پیم تعدیله( -29ماده 

 و هرگونه یگمرک یهاسوخت و تعرفه یهانرخ ارز و حامل ییرالتفاوت بابت تغو مابه یلتعد گونه مبلغی تحت عنوانهیچ یمانپ ینبه ا

 .گیردیتعــلق نم یگریمابه التفاوت د 

 ( تضمین انجام تعهدات34ماده 

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

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

 شد. خواهدآزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

ی نیمی از تضمین مذکور با آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری می عنوانبهاخت به پیمانکار ده درصد از هر پرد

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

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

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

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دینمایمی خودکارسازل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع درصد، از مح 15 اضافهبهی آن را هانهیهز

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و 

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

 گیرد.به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی

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

 یگذار هیشرکت سرمامعرفی شده از سوی  یتهاتر با واحد ها ...... درصدو  یدرصد نقد...... صورت بهنحوه پرداخت  :نحوه پرداخت -37-1

 خواهد بود. 3ه شرح پیوست بمسکن تهران 

شده یا در حال احداث خود تهاتر پیمانکار را با واحدهای ساخته  نقدیتواند بخشی از مطالبات کارفرما می ،وافق طرفیندر صورت تتبصره: 

 نماید و یا بخشی از مطالبات تهاتری پیمانکار را بصورت نقدی پرداخت نماید.

 ،ییاجرا هایرا که طبق نقشه خیکار تا آن تار انجام شده از شروع یکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع مانکاریپ روش پرداخت: -37-2

. دینمای)دستگاه نظارت( م میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پمجلسدستورکارها و صورت

پس از نماید. یمانکار ارسال میوصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و یک نسخه تأئید شده از آن را برای پ

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

آن به  یصد نقدو در دهیواحد( نزد کارفرما ثبت گرد دیالحساب خر ی)عل یتهاتر یعنوان بستانکارشده به دیمبلغ تأئ یدرصد تهاتر ،یاحتمال

  خواهد شد.منظور  مانکاریپ یحساب بستانکار
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 یرمقاد یریبر اساس اندازه گ یموقت و قطع یبوده و مالک محاسبه کارکرد ها یبیتقر 2شماره  یوستذکر شده در پ یرمقاد: 1 تبصره

بصورت  یخاک یاتپروژه قبل و بعد از عمل ینزم یستیو لذا با باشدی)درجا( م ینیمحاسبات، احجام  زم یانجام شده خواهد بود. مبنا یکارها

استخراج گردد.  یاتشده احجام عمل یهته یشده و بر اساس نقشه ها ی( نقشه برداریمانکارپ یندهکارفرما و نما یندهمشترک )با حضور نما

انجام  یاتنسبت به کنترل عمل یمقطع زمانرأساً در هر  تواندیکارفرما م یکنل باشد،یم یمانکاردر تمام مراحل بر عهده پ ینقشه بردار ینههز

 کارفرما قرار دهد. یاررا در اخت یازاطالعات مورد ن یهمکلف است کل یمانکارو پ یدشده اقدام نما

 یزشده در جدول آنال ینیب یشپ هاییفاز رد یککارگاه قابل پرداخت، منوط به تحقق هر  یدنو برچ یزتجه ینههز یزانم یین: تع2تبصره 

 خواهد بود. 2 یوستدر پمربوطه 

انعقاد قرارداد فروش و صدور مجوز واگذاری برای هر  انعقاد قرارداد فروش و صدور مجوز واگذاری برای هر واحد تهاتری: -37-3

واحد تهاتری، پس از استهالک بخش تهاتری ثمن واحد از محل مطالبات تهاتری پیمانکار و اخذ دو فقره چک بابت قسط تحویل واحد و 

روز از زمان درخواست کتبی  20بایست ظرف مدت می انجام خواهد شد. کارفرما 3ط انتقال سند به شرح مندرج در پیوست شماره قس

 اید.پیمانکار و منوط به احراز شرایط فوق و ارائه چک انتقال سند نسبت به انعقاد قرارداد فروش و صدور مجوز واگذاری واحد مربوطه اقدام نم

وش واحدهای تهاتری اختصاص یافته به این پیمان به هر نحو منوط به انعقاد قرارداد فروش و صدور مجوز واگذاری از سوی پیش فروش یا فر

باشد و پیمانکار پیش از آن حق پیش فروش، فروش، تهاتر، پیش ثبت نام، رزرو یا انجام هرگونه فرآیندی که منجر به اخذ وجه یا کارفرما می

 اشخاص ثالث گردد را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت. ایجاد تعهد در برابر 

 واگذاریمجوز  فاقد قرارداد فروش وکه  یمانپ یناختصاص داده شده به ا یواحدها یتمام خ(،فس یاخاتمه انفصال پیمان )در صورت تبصره: 

در این صورت کارفرما اختیار . نمایدیم خصوص از خود سلب ینرا در ا یحق طرح هرگونه ادعائ یمانکارد متعلق به کارفرما بوده و پنباش

 نماید:  تأدیهخواهد داشت تا پس از تصویب صورت وضعیت قطعی، مانده مطالبات تهاتری پیمانکار را به یکی از دو روش ذیل 

طالبات تهاتری یابد، در این صورت مانده مالف: یک واحد از لیست واحدهای تهاتری پیوست به انتخاب کارفرما به پیمانکار اختصاص می -

گردد، لیکن الباقی ثمن واحد مربوطه به نرخ روز پیمانکار به عنوان پیش پرداخت واحد مذکور با نرخ مندرج در لیست پیوست ثبت می

 و شرایط فروش جاری شرکت از پیمانکار اخذ خواهد شد.

ان انعقاد قرارداد تا زمان تصویب صورت وضعیت )از زم درصد سود ساالنه 15با در نظر گرفتن ب: مانده مطالبات تهاتری پیمانکار  -

 در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.بصورت نقدی  قطعی(

 ( فسخ پیمان46ماده 

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

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

 روز  5از  یشب یمانموضوع پیی اجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -1

ندی نبهای پیش بینی شده در برنامه زماتأخیر در تأمین ماشین آالت و تجهیزات یا نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با هر یک از کار -2

 روز به تأخیر افتد. 10ی به نحوی که اتمام کار بیش از تفصیل
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 روز به تأخیر افتد. 15ه به نحوی که اتمام کار بیش از انحراف هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی تفصیلی مصوب اولی -3

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

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

 .یدعمل نما

 های اجرائی، مشخصات فنی عمومی و الزامات فنیعدم انطباق کارهای انجام شده با نقشه -6

فروش یا ایجاد تعهد فروش واحدهای تهاتری اختصاص یافته به این پیمان توسط پیمانکار به هر نحو پیش از انعقاد قرارداد اقدام به  -7

 مجوز واگذاری از سوی کارفرما  صدورفروش یا 

اختمان مقررات ملی س 12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتحفاظت فنی و مباحث ایمنی،  رعایتعدم  -8

 HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچک)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 محل مطالبات،  یامطالبه  یمانکاررا از پ داور مرضی الطرفین یصده به تشخخسارات وار یهبهمراه کل شرایط خصوصی پیمان 50شرح ماده 

 .یدکسر نما یو هایو سپرده ینتضام

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

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

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

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

 قابل طرح و رسیدگی در الیحه تأخیرات پیمان نخواهد بود. 

پیمان باشد، کارفرما با رعایت ماده  دشدهیتمدی هامدت عالوهبهانجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان  مدت کهیدرصورتدر پایان کار،  -ب 

را تعیین و تصویب  رمجازیغ راتیتأخبدون درج تأخیرات ناشی از عدم تأدیه مطالبات پیمانکار(، مدت و رسیدگی به دالیل پیمانکار ) 30

درصد مبلغ اولیه پیمان به عنوان  2.5، ماهانه و بصورت روزشمار به میزان موضوع پیمان؛ برای تأخیرات غیرمجاز در تکمیل و تحویل کندیم

  گردد.ری پیمانکار منظور میحساب بدهکاجریمه دیرکرد انجام تعهدات به

های تجهیز و برچیدن کارگاه ناشی از تطویل مدت اجرای های باالسری و هزینهتبصره: هیچگونه مبلغی تحت عنوان جبران افزایش هزینه

پیمان حق هرگونه  پروژه و تمدید مدت پیمان در دوران تأخیرات مجاز و غیرمجاز به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار با امضای این

 نماید.ادعائی را در این خصوص از خود سلب می

 کارفرما پیمانکار

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

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

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

  برآورد ریالی و آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
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 عملیات اجراییبرآورد ریالی 

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

 بهای کل

 ناخالص )ریال(

1 

ن و با هر نوع و پی کنی در هر نوع زمی خاکبرداری

و حمل توده مرغوب حاصل  ماشین آالت مکانیکی

کارفرما مورد نظر  مجاز شهرداری یا دپوی به دپوی

به همراه تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر نهایی تا 

 درصد به روش آشتو اصالحی.  95رسیدن به تراکم 

m3 160.000   

  (یالکارگاه )ر یدنو برچ یزتجه ینههز 2

  صورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده  )ریال(  جمع برآورد ب
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 آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه   جدول
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

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

 2 ح شرایط خصوصی پیمان-20رسنل کارفرما شرح ماده تأمین غذای پ 

 3 بیمه مسئولیت مدنی 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 

ر یک ردیف ها و تأئید دستگاه درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع ه 80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه  عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

ها متعلق به کارفرما بوده و جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت 1در ردیف  شدهتهیه  تجهیزاتکانات و : کلیه ام3تبصره 

 پیمانکار در هیچ شرایطی حق برچیدن، خارج کردن یا تصرف در آنها را نخواهد داشت.

شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست : کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در 4تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 خواهد بود.های ارسالی قابل پرداخت صرفاً کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از ردیف موضوعات در صورت وضعیت
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 3پیوست شماره 
 

 لیست واحدهای تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
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 یابد:واحدهای تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از به شرح ذیل و مندرجات جدول ذیل به این پیمان اختصاص می -

ارغوان، به سمت میدان توحید، خیابان دوم، خیابان حکمت، با شهر جدید اندیشه، چهار راه  4واقع در فاز  2پروژه بنفشه  -

 1400موعد تحویل اسفند 

ها و شرایط فروش جاری شرکت آگاهی پیمانکار قبل از امضای پیمان از واحدهای تهاتری به دقت بازدید نموده و از وضعیت پروژه -

 کامل کسب نموده است.

الباقی  هر واحد تهاتری به شرح مندرج در جدول ذیل از پیمانکار اخذ خواهد شد.دو فقره چک بابت قسط تحویل و قسط انتقال سند  -

 .خصوصی پیمان مستهلک خواهد شد شرایط 37تهاتری پیمانکار به شرح ماده ثمن واحدهای تهاتری از محل مطالبات 

 

ف
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استهالک از محل 

 مطالبات تهاتری

 یک فقره چک

 قسط  تحویل

 یک فقره چک 

 قسط  انتقال سند

1          
    

2          
    

3          
    

4          
    

5          
    

6          
    

7          
    

  هاتر به ریالجمع کل مبلغ ت
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 4پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات 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

 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

فاقد معاینه فنی  آالتنیماشی ریکارگبه، عدم منینااوب و تجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معی

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

و سعی در حفاظت از منابع  ستیزطیمحز تخریب قبلی کارفرما، جلوگیری ا دیتائو نظایر آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و  انفجارت

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کاریپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستیزطبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEالزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین  یهاینیبشیپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  48های شغلی، و نظایر آن ظرف مدت هرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماری

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

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

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

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

ت. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت گرفته اس به عهدهکامل  صورتبهرا  هاآنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به 

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

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

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات زم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچکارفرما اخطارهای ال

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

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، حوادث  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 این پیمان را  نیتأمو... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهده

یی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی و لباس متحدالشکل پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرا -6

)شش(  6بایست حداکثر هر مناسب برای نفرات خود متناسب با شغلشان اقدام نماید. لباس کار، کفش و کاله ایمنی پرسنل و کارگران می

ه استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید. در راستای بایست پرسنل خود را ملزم بماه یکبار با تجهیزات نو جایگزین گردند. پیمانکار می

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

 پیمانکار کسر خواهد نمود.  تیوضعرتصوی از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه  طوربهکارفرما 
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 HSEرابط، یا نماینده یا مسئول  عنوانبهنفر یا بیشتر  یکحداقل میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمدیریت  دیتائبه بایست به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط یا گذراندن 

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

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

 کهیدرصورتاهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید خطرات شغلی آشنا نماید و گو

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  الدرهرحپیمانکار کسر نماید  تیوضعصورت

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

 د قرار داده و به کارفرما ارائه دهد. ی زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خوهادورهپیمانکار 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 پیمانکار هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارنور، صدا،  ازجملهمحیط کار ) آورانیزی عوامل ریگاندازهانجام  -11

 صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان با کیفیت و کمیت مورد نظر کارفرما و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش  -12

ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی هاسیسروهای کارگری و تهیه ی خوابگاهپاشسماستاندارد و 

 توسط پیمانکار صورت پذیرد.

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

 ی، آموزش( گردد.سازفرهنر)وسایل حفاظت فردی،  ازیموردنم اقال نیتأمباید صرف 

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 تیحصال دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -15

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

 کار است.ماه یکبار به عهده پیمان 6نفر و هر  6تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت )کارفرما( به تعداد  -16

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

 دچار سانحه شوند، گرانید ایو  مانکاریافراد پ ایود ، خیقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیچنانچه در اثر عدم رعا

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

، یمنی، کمربند ایمنیکاله چانه دار، کفش ا تجهیزات کار در ارتفاع، الیف الین،  شامل یو حفاظت یمنیا بینی تمهیدات و تهیه کلیه لوازم

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها میلباس ضخ
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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  -18

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

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

 

                                                                                                                                    
 پیمانکار

 (شرکت  .....................)

..................................... ..................................... 

.................().. )....................( 
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 5پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 6پیوست شماره 

 اسناد فرآیند ارجاع کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


