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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

قطعه  هایبلوک مشاعات یاسکلت فلز نصبو  ، ساخت، حملمصالح یهتهشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

C ر نماید، واگذامتناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندبرخوردار  یو حقوق یقیبه اشخاص حقصورت نقدی را به یشهپروژه مرکز شهر اند

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

 نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

و  یاجرائ هایهمطابق با نقش یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  هایبلوک مشاعات یاسکلت فلز نصبو  ، ساخت، حملمصالحکلیه  یهته

 .یمشخصات فن

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

 نخواهد بود. یرفتهکار پذ یفاز کم و ک

 یشهمرکز شهر اند Cپروژه قطعه  – 4فاز  –شهر جدید اندیشه : محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیدو) 2 مدت اجرای کار: -3

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

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

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

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

 برای اشخاص حقوقی  دیقتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -2-6

 نیاز پروژه بهمراه کلیه ملحقات و ملزومات متناسب با موضوع مناقصه ول اقجرثتوانائی در تدارک  -3-6

 ا جراست در دیا ه شدم نجااداشتن حداقل دو نمونه کار مشابه  -4-6
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 :تضمین شرکت در مناقصه -7

ریال ) دو میلیارد و پانصد میلیون(  2.500.000.000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیه گر مناقص -1-7

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

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

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

 ی مسکن تهران.گذارهیسرماشعبه ونک به نام شرکت نزد بانک مسکن  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 فتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که میکسر از مطالبات د درخواستنامه  -د -

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  مدیرعامل

از  یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونم یک میلیارد و دویست و پنجاه) 1.250.000.000تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه   -2-7

، ارائه نماید. کلیه حداکثر سه فقره سفتهدر قالب را  یال( ریلیونم پانصدیک میلیارد و ) .000.0005001.مبلغ  و 1-7بند  یلوارد ذم

 ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض10103074333به شناسه ملی  مسکن تهران یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار بایستها میسفته

 . یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینبه همراه به عنوان تضم یسیت نوو پش یفاقد خط خوردگ

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

 برسد.مجاز  یصاحبان امضا یامضا هو بیده گرد 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 -

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

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

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

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

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

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

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

 ی مناقصه بندزمان -8

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

روزهای 17الی  8ی هاساعتدر  اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی برای ، تصویر کد اقتصادیییراتتغ یآگه
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ی گاندن خیاباان، نشانی تهرواحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  به 05/02/1400لغایت  31/01/1400کاری از تاریخ 

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

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

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

ه دستگاه مناقصهب 08/02/1400دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ چنانچه 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

 ر یابد.روز نسبت به موعد مقرر تغیی 5تواند تا میته به نظر و اختیار مناقصه گزار 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  تواند قبل از بازگشایی پاکات ج حسب مورد نسبتتوانایی مالی و فنی مناقصه گران، کمیسیون معامالت می

  مناقصه گران اقدام نماید. پروژه های جاری  ه وبازدید از کارخان

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

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

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

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

 خواهد بود نقدی صورتبهنحوه پرداخت  -2-9

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت پرداخت می کارگاههزینه تجهیز کلیه  -3-9

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلبلغ اولیه درصد م 25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -4-9

ی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری تعــلق هاتعرفهی سوخت و هاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوتمابهبه این پیمان تعدیل و  -5-9

 . ردیگینم

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  داختیپر، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -6-9

 .خواهد بود

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -1-10
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 (2حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و  مشخصات افراد -2-10

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

مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری مان، نشریات فنی و گانه مقررات ملی ساخت 22مباحث و  55نشریه  -4-10

 کشور

 شرایط عمومی پیمان -5-10

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

پروژه مرکز  Cقطعه  هایمشاعات بلوک یاسکلت فلز، ساخت، حمل و نصب مصالحکلیه  یهتهپیش نویس پیمان با موضوع  -7-10

 یشهشهر اند

به همراه  3-10گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند راجعه نماینده مناقصه: پس از متبصره -8-10

نویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در های اسناد مناقصه و پیشپیوست

تواند مراتب را کتباً گر دریافت نگردید میوسط مناقصهنامه ارسال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی تمعرفی

 در روز کاری بعد از 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

 اسناد و شرایط مناقصه -2-11

 شرایط عمومی پیمان -3-11

 نی خصوصیمشخصات ف -4-11

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -5-11

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -6-11

  پیشنهادات ارائه -12

تمام صفحات اسناد مناقصه و کلیه مدارک و مستندات مورد  ایند.پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نمبایست میپیشنهاد دهندگان 

در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الک و مهر شده  و بایست با مهر و امضای مجاز تعهدآور مناقصه گر تأئید گرددنیاز می

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

 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
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موجود در حقوقی  مشخصات افراد ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یصه، شرادعوتنامه شرکت در مناق یامضا

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

 (A3قطع 

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

 ها درج گردد.بایست بر روی تمامی پاکت، موضوع و شماره مناقصه و نام پاکت میگرمناقصهنام  :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 کمهمناقص 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

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

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

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

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 تبانی کنندگان:  با برخورد -14

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

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 مناقصه گزار                                                                                                               مناقصه گر                                                                        

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

           اریخ...                                                               علی شاه حیدری                                          مهر و امضاء              ت                      

 یر عامل و عضو هیئت مدیرهمد                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 

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

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

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

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

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

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

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

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

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

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

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

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

 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



 

9 

 

 تنامه انجام تعهدات **  ضمان

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 برای مبلغ                                                                                   ریال  در مقابل ***        

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

 ررسید این ضمانت نامه به این**                                                 کتباً و قبل از انقضای س

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

 ریال، هر مبلغی را که***  

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

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

 بپردازد.

 ت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روزمد

 است و با درخواست کتبی ***                    

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

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

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

ــرد**                              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 ــه احتی ــدون آنک ــت ب ــد اس                           متعه

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2 پیوست شماره
 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 )الف( 2پیوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، العه و تکمیل گرددموارد زیر به دقت مط *

 مشخصات شرکت    -1

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

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :اه)مدیرعامل(همر   :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:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .3

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

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

 :امضاء بان مجازاسامی صاح -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

 ن تغییراتضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخری



 

12 

 

 )ب( 2پیوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقیقی

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

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

 مشخصات -1

 :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            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

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

 

 

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

 

 

 :نام خانوادگینام و 

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرکارت ملی و شناسنامه

 
 

 



 

13 

 

 

 
 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

 هـایمشـاعات بلـوک یاسـکلت فلـز نصبو  ، ساخت، حملمصالح یهته، مبلغ پیشنهادی خود برای و پیش نویس پیمان مناقصه

به شـرح جـدول ذیـل و مجموعـاً بـه  بر ارزش افزوده یاتو بدون در نظر گرفتن مالص را بصورت ناخال یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه

 نقـدیبصـورت .... ریـال ..........................................................مبلغ................................................................. ریال و )بـه حـروف(  .....................................

 نماید.اعالم می

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

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

 به پیوست ارائه  / اینجانب این شرکتضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی گونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 می گردد.

 جدول پیشنهاد قیمت

 بهای کل )ریال( بهای واحد )ریال( مقدار واحد شرح ردیف یفرد

 مشاعات بلوک یکلت فلزاس نصب مصالح، ساخت، حمل و یهته 1

 یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه های
   180,000 کیلوگرم

  (یالبر ارزش افزوده )ر یاتناخالص بدون در نظر گرفتن مال یشنهادیجمع کل پ

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 پیمانپیش نویس 
 

 مشاعات  یاسکلت فلز نصب وکلیه مصالح، ساخت، حمل  تهیه

 شهیاند پروژه مرکز شهر Cهای قطعه بلوک

 

 

 اجرا: محل

 شهیاند دیجد شهر 4فاز 
 

 



 

16 

 

 پیمان

ص 85/98به شماره  شهیاند دیو شرکت عمران شهر جدمسکن تهران  یگذار هیشرکت سرما نیمابیقرارداد مشارکت در ساخت ف رویپ

به همراه دیگر مدارک الحاقی  نامهاین موافقت ،............... کمیسیون معامالتمورخ ........... جلسه شماره به استناد صورت و 25/01/98مورخ 

به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانسرمایهشرکت بین  ،شودپیمان نامیده می پس نیازااست و  کیتفکرقابلیغیک مجموعه  کهآن

رئیس نایب عنوان بهعباس قدیری آقایان به نمایندگی  411111863484 اقتصادیو کد  10103074333و به شناسه ملی  269170

شرکت  وسو شود از یکنامیده می اکارفرمعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که در این پیمان هیئت مدیره و علی شاه حیدری به

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

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

 است منعقد گردید. شدهدرجشود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان می

 ( مـوضوع 1ماده 

واقع  یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  هایبلوک ی مشاعاتاسکلت فلز نصبو  ، ساخت، حملمصالحکلیه  یهتهموضوع قرارداد عبارتند از 

 اجرائی.و نقشه های  یفن ، مشخصاتپیوست مدارکبراساس  اندیشه یدشهر جد 4در فاز 

عایی در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف از محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه اد امضای پیمانتبصره: پیمانکار پیش از 

 .کار پذیرفته نخواهد بود

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر نامهموافقت -1-2

 (1شرایط خصوصی )پیوست شماره  -2-2

 شرایط عمومی پیمان  -3-2

 العملها و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورگانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث  -4-2

 (2)پیوست شماره  برآورد ریالی -5-2

 (3مشخصات فنی خصوصی و الزامات فنی )پیوست شماره  -6-2

 1400فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال  -7-2

 ی اجرائی که پس از مبادله پیمان بصورت تدریجی کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.هانقشهیک سری از کلیه  -8-2

 (4)پیوست شماره  HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات  ستیلچک -9-2
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 (5اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -10-2

 (6اسناد فرآیند ارجاع کار )پیوست شماره  -11-2

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

نیز جزو  گرددیمیا بین طرفین پیمان مبادله  شودیماجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظوربهاجرای کار و اسناد تکمیلی که حین  -13-2

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

 باشد. لسمجصورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

دوگانگی مربوط  هرگاهنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد، وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، این موافقت 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. بر دیگر اسناد 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

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

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

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

فهرست بهای  هیو بر پا هشد دیتأئ تتجلسارصوو  محلدر  هشد اجرا ریدمقابر اساس  یموقت و قطع یهاتیوضعکارکرد صورت -5-3

بابت حمل مصالح به کارخانه، حمل هزینه اضافی  گونهچیمحاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. ه 2 شماره وستدر پیمندرج 

 قطعات اسکلت از کارخانه به محل پروژه و نظایر آن قابل پرداخت نخواهد بود.

 باشد.یا کاهش می شیافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25این پیمان با نرخ واحد تا سقف  -6-3

ی صورت نخواهد ااضافهی مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت پرداخت هاهنیهزکلیه  -7-3

 گرفت. 

ی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری هاتعرفهی سوخت و هاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوتمابهبه این پیمان تعدیل و  -8-3

 . ردیگینمتعــلق 

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش تایمال -9-3

 خواهد بود.کارسازی 
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 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

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

مام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل . در صورت عدم اتباشدیم )دو( ماه شمسی 2مدت پیمان  -2-4

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

برای شروع عملیات، در  شدهنییتع باشد. پیمانکار متعهد است از تاریخمی جبهه کاریتحویل  مجلسصورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -3-4

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

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

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

 ( دوره تضمین5ماده 

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

 .باشدیمشرایط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهترتیب تضمین به 

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

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

آنها  تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یپیمان آگاهدر ارتباط با موضوع  ربطیذ یمباد ریو سا یسازمان آتشنشانضوابط 

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

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

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و 32است که با توجه به مواد  واگذارشدهپیمان 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  نیمابیفکنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک  ساختمانی و مدارک منضم به این پیمان

 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(

 پیمان نخواهد بود. موضوع

 ( حـل اختالف 7ماده 

ماده در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غیـر از مفـاد مصـرحه در مـاده  صرحه در  فاد م یر از م ضوع شـرایط عمـومی پیمـان، موضـوع   4848و و   4646در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غ مان، مو مومی پی شرایط ع

خواهند شد مطرح و هر خواهند شد مطرح و هر ساعت کتباً معرفی ساعت کتباً معرفی   4848اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

خواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به خواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به   االجرااالجراالزمالزمآراء اتخاذ نماید، برای طرفین نافذ و آراء اتخاذ نماید، برای طرفین نافذ و   اتفاقاتفاقبهبهتصمیمی که کمیسیون مذکور تصمیمی که کمیسیون مذکور 

)که حداکثر )که حداکثر   ننییرفرفالطالطییمرضمرضهیئت داوری متشکل از یک داور معرفی شده از سوی کارفرما، یک داور معرفی شده از سوی پیمانکار و یک داور هیئت داوری متشکل از یک داور معرفی شده از سوی کارفرما، یک داور معرفی شده از سوی پیمانکار و یک داور 
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جاع و پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین خواهد شد( ارجـاع و   روزروز  1010تا تا  بود. آراء ی هیئـت داوری قطعـی خواهـد بـود. آراء رأرأپس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین خواهد شد( ار هد  عی خوا ئت داوری قط ی هی

جراهیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضـوع، پیمانکـار موظـف بـه اجـرا به ا ظف  کار مو ضوع، پیمان ی ی هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف مو

 ..باشدباشدییممتعهدات خود تعهدات خود 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

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

 د.اطالع دهن

 کارفرما پیمانکار

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

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

 یس هیئت مدیره(رئنایب ) )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )........................( )......................(
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 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 .  در صورت

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

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

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

باشد. جزئیات روش تهیه می به ترتیب ذیلصیلی اجرای کار ی تفزمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  مهلتنیآخر ب(-18ماده 

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

بـر  (کارگاهن الزم جهت تجهیز و برچیدن قرارداد 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 روز از تاریخ  5، حداکثر ظرف مدت آنمدارک و اساس اسناد 

روز تعیـین  7 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

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

به عنوان جریمه قطعـی بـه حسـاب بـدهکاری پیمانکـار  میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو 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.در این خصوص را از خود سلب می اعتراض

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

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -1

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

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

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

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

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

 مانکار ارائه گردد.بایست توسط پیی واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه هاگزارش( 2
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 موجببـههمان دوره پیمانکار  تیوضعصورتعدم رعایت بندهای فوق در هر دوره از کارکرد، به میزان دو در هزار از مبلغ  صورتتبصره( در 

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

پیمانکـار  اریـدراخت مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرماالف( زمین -20ماده

 دهد قرارمی

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

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

 این موضوع ندارد.

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

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

 باشد.های تحویلی کارفرما میبه محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداری( و تسطیح و تمیز کردن محل

ان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده نماید، هزینه مربوطـه تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنو

 از ردیف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

 دگیــکناپرو از  دهوـنم تـنظافرا  دوـخ فعالیت محل ،ییاجرا تعملیا 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  دئزا ادمو ،مصالح ار،بزا

 نــیاز ا رپیمانکا فستنکاا رتصودر باشـد. به دپوی مجاز شهرداری بر عهـده پیمانکـار مـی 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 ما، مراقبت در برابر شرایط مختلف جـوی وسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (5-الف-20

 .دباش 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  15تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه استهالک یـا اجـاره آن بـا احتسـاب 

 ار منظور خواهد شد. بدهکاری پیمانک

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

نظیر انواع چرثقیل، دیزل ژنراتـور، تجهیـزات  پروژه یاجرا ازیملزومات مورد ن ت، تجهیزات، ابزار و، ماشین آالمصالح کلیه تهیه (1-ب-20

  مانکـاریبـر عهـده پکارفرمـا  دییـتأی و طبـق نظـر و بنـدزمانمتناسب با برنامه  ساخت و نصب اسکلت فلزی، تجهیزات جوشکاری و غیره

 . باشدیم

 10است  یمانکار موظفصورت پ ینا یر. در غیده نماتهی کارفرما یدمورد تأئ وز را از مبادی معتبر مورد نیا مصالح کلیهموظف است  یمانکارپ

و . . .  یشگاهآزما نتایج نمونه آنها را به همراه مدارک مربوطه شامل استاندارد، کارخانه سازنده، ی،مصالح مصرف یریو بکارگ یدروز قبل از خر

 .باشدیمختار م یشنهادی پیمانکارقبول مصالح پ یادر رد  یل. کارفرما بدون ذکر دلیدارائه نما کتبًا به کارفرما یدو تأئ یجهت بررس

متناسب با مقادیر قرارداد و مورد تأئید کارفرما به همراه کلیه ملحقات و ملزومـات بـر عهـده  جرثقالتهیه و تأمین : 1 تبصره

ای انجـام ادی پیمانکار لحاظ گردیده از این بابت پرداخت جداگانههای مربوطه در قیمت پیشنهباشد، کلیه هزینهپیمانکار می

 نخواهد شد.

و ارائه مستندات مربوطه به کارفرما در  های کنترل کیفیت جوشکاریمورد نیاز از جمله آزمایش یشانجام هرگونه آزما ینه: هز2 تبصره

  خواهد بود. کاریمانبر عهده پ موعد مقتضی بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی

تواند در هر مقطع زمانی، با هماهنگی قبلی یا بصورت سرزده و به منظور کنترل و پایش صحت عملیات اجرائی و : کارفرما می3تبصره 

هرگونه آزمایش مورد نظر توسط مشاور  بازدیدهای دوره ای از کارخانه و انجام حصول اطمینان از کیفیت مصالح مصرفی نسبت به انجام

مات آزمایشگاهی معتمد خود اقدام نماید. در این صورت پیمانکار موظف است تسهیالت و تمهیدات الزم را جهت انجام آزمایش های خد

تواند از ادامه عملیات اجرائی جلوگیری مذکور در موعد مقتضی و زمان مورد نظر کارفرما پیش بینی نماید، در غیر اینصورت کارفرما می

باشد، ها بر عهده کارفرما میهزینه این دست از آزمایش ر مجاز پیمانکار محسوب خواهد شد.دث شده جزء تأخیرات غینماید و تأخیرات حا

-های آزمایشهای اجرائی و مشخصات فنی عمومی، کلیه هزینهلیکن در صورت عدم پذیرش نتایج آزمایشگاهی و یا عدم تطابق آنها با نقشه

بر عهده های تخریب و اصالح عملیات اجرائی، مرجوع نمودن مصالح و مانند آن کلیه هزینه  و نیز مجدد یشهایآزماهای انجام شده و 

 پیمانکار موظف است تمهیدات و پیش بینی الزم را جهت بازدیدهای سرزده نمایندگان کارفرما از کارخانه فراهم آورد. خواهد بود. یمانکارپ

مورد نیاز و حمل در کارگاه و جابجـایی ملزومات  و کلیه ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و لحمصا بارگیری، حمل و باراندازی کلیه( 2-ب-20

 .باشدیمدر طبقات به عهده پیمانکار 

از دستگاه نظارت از کارگاه خـارج  ینوع مصالح، کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتب چیتواند ه ینم مانکاریپ (3-ب-20

 .دینما

را در هنگام ورود  مانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 4-ب-20

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

از مسـتعمل و فاقـد کـارایی الزم خـودداری نمـوده و  ملزومات بایست از بکارگیری ماشین آالت، تجهیزات، ابزار وپیمانکار می( 5-ب-20

موضوع پیمان استفاده نماید. چنانچه ماشین آالت، تجهیـزات،  انجامجهت استاندارد و مورد تأئید کارفرما  ملزومات تجهیزات، ابزار و
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بوده و یا متناسب با میزان عملیـات اجرائـی و برنامـه مورد استفاده در کارگاه به تشخیص کارفرما از کارائی الزم برخوردار ن ملزومات ابزار و

زمانی یندی نباشد پیمانکار موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی آنها و افزایش توان تجهیـزات مـورد اسـتفاده اقـدام نمایـد. کیفیـت 

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

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

 کند نیتأمغذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر 

 تعهدی ندارد. اهیشگمهندس مشاور و آزماپیمانکار در خصوص تأمین یا تجهیز دفاتر کارکنان کارفرما، 

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

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

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

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

: پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تأمین سیستم روشنائی در شب با کیفیت مـورد نظـر کارفرمـا اقـدام نمایـد. تهیـه 1تبصره 

 باشد. ر عهده پیمانکار میهای مربوطه بمصالح و تجهیزات مورد نیاز، اجرا و کلیه هزینه 

: کارفرما مختار است عالوه بر تمهیدات پیمانکار، رأساً نسبت به استقرار نیروهای حفاظـت و حراسـت فیزیکـی اقـدام نمایـد. ایـن 2تبصره 

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

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

 به شرح  زیر است 

، پرسـنل و پیمانکـاران جـزء کارکنانبرای  بانامی مدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف است  مانکاریپ (1-ج-21

 تحت پوشش خویش اقدام نماید. 

و بگونه ای باشد که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند. از بانام خذ شده باید ( بیمه نامه ا1تبصره 

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

 نامه می بایست قبل از خرید به تأئید کارفرما برسد. در بیمه پوشش های الزم جلوگیری خواهد شد.

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

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

 نمی باشد. متوجه کارفرما

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  کارگاه ایمنیعملکرد  ستیلچکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

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

رد ایمنی اقصور و یا عدم رعایت مو به علت)کارفرما(  ی نظارتی یا دستگاه نظارتهاارگان لهیوسبهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

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

 .گرددیمبدهکاری پیمانکار منظور 

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

قطعی  تیوضعصورتنهایی و پرداخت  حسابهیتسو، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و از پایان قراردادداخت نماید. پس ارسال و پر

 باشـد.پس از اخذ مفاصا حسـاب بیمه می

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیت در حدود موضوع قرارداد کلموظف اس مانکاریپ(5-ج-21

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

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

، یمنی، کفش اکاله چانه دار تجهیزات کار در ارتفاع، الیف الین، شامل یو حفاظت یمنیا لیساوبینی کلیه تمهیدات و تهیه پیش

 باشد.بر عهده پیمانکار می سایر لوازم ایمنی مربوطه و نکیع، ، ماسکمناسب یهادستکش کار  می، لباس ضخیمنیکمربند ا

نصب داربست،  ری)نظ ریبه غ یاز بروز حادثه و خسارات احتمال یریالزم جهت جلوگ یراهکارها ریو تدب یموظف به بررس مانکاریپ( 6-ج-21

هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل مذکور ، در صورت بروز باشدیالزم( م داتیعالئم هشداردهنده و هرگونه تمه ،یسقف موقت تور

امور  و کاری به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی)خسارات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو، دیه، مزایای قانون گوئ پاسخ

ه عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی قصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( ب علت بهی که احادثهی هرگونه طورکلبهاجتماعی و 

ندارد و با توجه به موارد مصرحه در این قرارداد و قوانین جاری کشور در خصوص رعایت نکات بهداشت و ایمنی کار حضور  هاآندر قبال 

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

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

 است. 

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

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

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

 ه های شاپ اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند. نقش تهیهعملیات اجرایی نسبت به ساخت قطعات و انجام هرگونه شروع 

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

 ، به شرح زیر است .کندیمپیمانکار تهیه 
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ی ازبیلت مربوط هانقشهده شدن کار، پیمانکار موظف است دو سری از پس از اتمام هر مرحله از عملیات اجرائی و پیش از پوشی (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 

 ی منوط به ارائه مدارک فوق خواهد بود.های موقت و قطعکارفرما 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( 

 و ... می باشد. پیمانکار موظف به ارائه لیست و شناسنامه قطعات (3-ح-22

 موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند  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 زین و 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 تبصره: پیمانکار پیش از شروع عملیات اجرائی می

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

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

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

ی از وقوع حوادث توسط عوامل ریشگیپدات و تجهیزات الزم جهت حفاظت فردی و الزام رعایت موارد ایمنی و استفاده از تمهی( 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

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

اعمال جریمه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد  درهرصورتگونه ادعایی در این خصوص را نخواهد داشت. کارسازی شده و پیمانکار حق هیچ

 بود.

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

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

HSE  م نماید. پیمانکار موظف است پیش بایست نسبت به معرفی جایگزین اقداافراد 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 رمعتب 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  یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ

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

 به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید. 3-ب-24جرائم موضوع بند 
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دستگاه  صبح به 10خود را  تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 5-ب-24

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

 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  ائمع، جربه موق

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

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

 ج( قیمت کارهای جدید-29ماده 

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

رشته  یهواحد پا یفهرست بهار مبنای ردیف های نشده باشد، هزینه کارهای ابالغی ب بینی پیش( 2ت منضم به پیمان )پیوست شماره فهرس

 مالک عمل قرار خواهد گرفت.محاسبه و در رسیدگی صورت وضعیت های موقت و قطعی  1.3با اعمال ضریب باالسری  1400سال  یهابن

 تعلق نخواهد گرفت. اجرای کارمربوطه و  هاییفبه رد یگرید یبضرهزینه اضافی یا گونه  یچه

 نرخ پیمان، به شرح زیر است  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، ناشی از برای تضمین انجام تعهداتو  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 عنوانبهز هر پرداخت به پیمانکار ده درصد ا

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  کهیدرصورتمین اجتماعی انجام خواهد شد. ارائه مفاصا حساب از سازمان تأ

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 خودکارسازد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع درص 15 اضافهبهی آن را هانهیهز

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و 
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 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 پرداختش ، رومیزان( 37 ماده

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

ث خود تهاتر پیمانکار را با واحدهای ساخته شده یا در حال احدا نقدیتواند بخشی از مطالبات در صورت توافق طرفین، کارفرما میتبصره: 

 نماید.

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

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

روز از تاریخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه نسبت به رسیدگی آنها اقدام و یک نسخه تأئید شده از صورت  20ارفرما ظرف مدت ک

 کسر  ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضعرتصو یینها دییو تأ یدگیپس از رسنماید. وضعیت را برای پیمانکار ارسال می

 20و ظرف مدت منظور  مانکاریپ یبه حساب بستانکارباقیمانده قابل پرداخت  ،یاعمال جرائم و خسارات احتمال و یافتیدر یالحساب هایعل

 روز در وجه وی پرداخت خواهد شد. 

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

 نجام شده خواهد بود.کارهای ا

 هر مرحله از کار نسبت به ارائه صورتجلسات احجام و نقشه های ازبیلت و شاپ مربوطه اقدام نماید. اتماماز  پس میبایست پیمانکار: 2تبصره

 ( فسخ پیمان46ماده 

 2و صرفًا با ارسال  ییو قضا یقانون یفاتتشر به 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  10از  یشب یمانموضوع پیی اجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -1

ندی های پیش بینی شده در برنامه زمانباز متناسب با هر یک از کارتأخیر در تأمین ماشین آالت و تجهیزات یا نیروی انسانی مورد نی -2

 روز به تأخیر افتد. 15تفصیلی به نحوی که اتمام کار بیش از 

 روز به تأخیر افتد. 20انحراف هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی تفصیلی مصوب اولیه به نحوی که اتمام کار بیش از  -3

 یدر رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتض یرتأخ یاکارفرما  یصادره از سو یاز انجام دستورکارها ریمانکااستنکاف 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 3ست شماره مشخصات فنی خصوصی و الزامات فنی مندرج در پیو

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

 HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچک)ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 
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حق خواهد داشت تا وجه التزام به کارفرما و  یدهضبط گرد یمانکارپ ن انجام کارحسانجام تعهدات به همراه سپرده  ینصورت تضم ینا در

از محل مطالبات،  یامطالبه  یمانکاررا از پ داور مرضی الطرفین یصخسارات وارده به تشخ یهبهمراه کل شرایط خصوصی پیمان 50شرح ماده 

 .یدکسر نما یو هایو سپرده ینتضام

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

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

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

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

 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 راتیتأخو رسیدگی به دالیل پیمانکار )بدون درج تأخیرات ناشی از عدم تأدیه مطالبات پیمانکار(، مدت  30

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

  گردد.حساب بدهکاری پیمانکار منظور میدیرکرد انجام تعهدات به

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

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

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

 برآورد ریالی
 

 

 



 

31 

 

 

 عملیات اجراییبرآورد ریالی 

 بهای کل )ریال( بهای واحد )ریال( دارمق واحد شرح ردیف یفرد

 مشاعات بلوک یاسکلت فلز نصب مصالح، ساخت، حمل و یهته 1

 یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه های
   180,000 کیلوگرم

  (یالبر ارزش افزوده )ر یاتناخالص بدون در نظر گرفتن مال یشنهادیجمع کل پ
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 3پیوست شماره 

 مشخصات فنی خصوصی -الف

 الزامات فنی -ب
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 مشخصات فنی خصوصی  – الف
 

 : فنی مشخصات

پیمانکار قبل از شروع عملیات اجرایی باید نسبت به برداشت دقیق محل کلیه پلیت های نصب شده در ستون ها و تیرهای اسکلت  -1

 بتنی و صفحه ستون های تعبیه شده در تراز کف طبقه همکف اقدام نماید.

 ده توسط پیمانکار، باید به تایید کارفرما برسد.تهیه ش shop drawingنقشه های  -2

را با  ساتیو استراکچر ، برق و تاس یمعمار یها را در نقشه ها یاندازه گذار هیکل یساختمان اتیاز شروع عمل قبل دیبا مانکاریپ -3

 .دیهماهنر نما گریهمد

 است. یساختمان الزام یبق با مبحث دهم مقررات ملمطا یفوالد یساختمان ها یدر رابطه با اجرا ینکات و الزامات فن یتمام تیرعا -4

 وصله ستونها با جوش نفوذی بصورت جناغی است. -5

 در ستونها، ورق های سخت کننده عرضی داخلی ستون به هر چهار ضلع جوش می شوند. نحوه عمل بصورت زیر است: -6

 ورق های سخت کننده عرضی داخل ستون ابتدا به سه وجه ستون جوش می شوند. -الف

ورق چهارم درپوش ستون )که درفاصله مابین هر طبقه دو بار قطع شده است( بصورت مرحله ای و به ترتیب زیر به ستون جوش  -ب

 می شوند:

ابتدا ورق های تراز طبقه در طول ستون اجرا می شوند. این ورق ها به دو وجه دیگر ستون و سخت کننده های عرضی داخلی  -

 س ورق های بلندتر مابین ورق های تراز طبقه قرار گرفته و اجرا می شوند. بصورت ممتد جوش می شوند. سپ

 ورق چهارم )درپوش( تنها به ورق های عرضی داخلی باالیی و پایینی جوش می شود.  -

 ورق چهارم )درپوش( در وجهی از ستون که عمیق ترین تیر متصل می شود جوش شود. -

)ورق های پیوستگی( ، برابر با ضخیم ترین ورق پیوستگی بر اساس جزییات  ضخامت ورق های سخت کننده عرضی داخل ستون ها -7

 اتصاالت تیرهای متصل به ستون در آن تراز می باشد.

 در محل اتصاالت نباید هیچ گونه رنر یا آلودگی وجود داشته باشد. -8

 مطابق جرییات الزامی است. جوش نفوذی بال تیر به بال ستون سترسی برای انجامادر دو انتهای تیر تعبیه سوراخ های  -9

 اتصال بال های تیر به بال ستون باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. -10

میلیمتر در هر  8در ناحیه دستک، اتصال جان به بال تیر باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل باشد. این جوش با جوش گوشه  -11

 طرف جان تقویت می شود.

در بال تحتانی تیر باید برداشته شوند و پس از برداشتن تسمه های پشت بند ریشه جوش نفوذی باید با پشت بندهای مورد استفاده  -12

 میلیمتر تقویت گردد. 8جوش گوشه به ضخامت حداقل 
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برداشتن پشت بندهای مورداستفاده در بال فوقانی تیر الزامی نیست. در صورتیکه تسمه های پشت بند برداشته نشوند این تسمه ها  -13

 میلیمتر به بال ستون جوش داده شوند. 8ید با جوش گوشه حداقل با

 آلمان باشد.  DINمطابق استاندارد  st-37فوالد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع  -14

حداقل با مشخصات  ای( استاندارد شده AMA-2000) ای( و AMA-1118از نوع ) یدر ساخت اسکلت فلز یمصرف یالکترود ها -15

(ASTM-E6013) باشد. یم 

 خواهد شد. نییتع میبر اساس دستور کار مهندس ناظر مق یبرحسب مورد جوشکار 5و  4و  25/3 یمصرف یالکترودها زیسا -16

 کامال خشک باشد . دیبا یمصرف یالکترودها  -17

 باشد . یمجاز م ریغ گرادیدرجه سانت -5تر از  نییپا یجوشکار -18

 باشد . یمجاز م ریدر معرض کوران هوا غ یجوشکار -19

و با فاصله مناسب از نقاط  یسازه ) ستون و پل و .... ( تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذ یاصل یوصله در اعضا -20

 شود . یوگرافیراد یستیگردد . محل وصله با جادیحداکثر تنش ا

 چگونهیمجاز به ه ه،یدییتا افتینموده و تا در کارفرما ارائه دییقطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تا یروش جوشکار دیسازنده با -21

 باشد . ینم یجوشکار اتیعمل

 گردد. یبازرس (NDT)مخرب  ریغ یها شیتوسط آزما دیبا ینفوذ یجوشها هیکل -22

 رنر نافذ کنترل شوند . ایو  یسیتوسط روش ذره مغناط دیو ستونها با یاصل یرهایگوشه در ت یجوشها -23

 انجام شود . یبر اساس حداکثر سخت یدر منطقه جوشکار فلز جوش و فلز مبنا یکنترل سخت -24

 . ردیگ یانجام م یبرش برق نیو ماش نیوتیتوسط گ رهیو غ ی، نبش یورق ، ناودان یها یجوشکار هیکل -25

مجاز نسبت  یدر محدوده روادار ،سازه یدر نقشه ها مشخص شده عتیتا ستون ها در موق کلیه اجزا باید بصورت شاقولی اجرا شوند -26

 صفحه ستون نصب شود. به

 یریساخت جلوگ نیشکل در ح ریی، خرپاها از شابلون استفاده گردد تا از هر گونه اعوجاج و تغ رهایجهت ساخت ستونها ، پل ها ، ت -27

 . دیبعمل آ

در حبس شده  یتا تنش ها گردند یو جوشکار شوند قطعه را با زور وارد شابلون دی( نبارهایستونها ، تقطعات ) یجهت جوشکار -28

 شود . یراحت جوشکارجایگذاری و بصورت  دیاعضا هر قطعه با هیکل ی. بطور کلدیایقطعات به وجود ن

 باشد. یم یاجبارمبحث دهم مقررات ملی ساختمان  ساخت و نصب اسکلت بر اساس یتلرانس ها هیکل تیرعا -29

 .ردیانجام گ یریتخت بصورت زنج یبصورت نفوذ کامل و جوشها یعمق یجوشها هیکل -30

 .گردد یکار زیتم دیقطعات با هیضد زنر کل یو قبل از اجرا یو بعد از جوشکار یل از جوشکارقب -31

 قطعات ، محل پخ ها با دستگاه فرز سنر زده شود . ریستون ها و اتصاالت و سا یبعد از پخ خوردن ورقها -32

 گردد. یاجرا م یعدشود و پاس ب یم زیگل جوش با برس ) فرچه ( برق برداشته و تم یبعد از هر پاس جوشکار -33
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 یهندس ریکامل به شکل غ یفرم قطعات از شکل هندس رییباشد که از هر گونه تغ یطور ستیبا یم ینوبت جوشکار میتنظ -34

 شود . یریجلوگ

انجام  صالحیذ شگاهیساختمان توسط آزما یمقررات مل 10مبحث  1-4-10بر اساس ضوابط جدول  دیجوش با شاتیتعداد و نوع آزما -35

 شود.

 استفاده گردد. ریز یاز روش ها ستیبا یجوش م تیفیو کنترل ک یازرسجهت ب -36

 یسی( روش ذرات مغناطج    یروش پرتونگار(ب  صوت  یروش ماورا(الف

 . ردیانجام گ زلید ای نامیتوسط دستگاه د دی، تخت ، گوشه و .... با یاعم از نفوذ هایجوشکار هیکل -37

جوش بلند  ی، روباره جوش راحت از رو یباشد که بعد از هر پاس جوشکار یطور دیل باعوام ریآمپر و نوع الکترود و سا مینحوه تنظ -38

 .شود

 مسئول مانکاریپ افتدیاتفاق ب نیفلز جوش شونده گردد و اگر ا یباشد که نحوه ذوب باعث خوردگ یطور دینبا یآمپر جوشکار -39

 اسکلت خواهد بود . یاز جوشکار یناش یخسارت ها

 صاف باشد . دی، چه گوشه و تخت ( کامال با یفوذ) چه ن هایسطوح جوشکار -40

 از هر گونه تخلخل باشد. یعار دیها با یجوشکار هیکل -41

 گل جوش توسط جوشکار زدوده شود.بعد از اتمام جوشکاری باید  -42
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 الزامات فنی -ب
 نیآن و همچن ریو نظا انیفشار، شدت جر یریاندازه گ یو ابزارها لیوسا هی، کلیبرش حرارت ای یجوشکار اتیقبل از شروع عمل -1

 .کنترل شوند دیگاز و هوا با یلنگهایش

 یفرد -3حفاظت  لیوسا ریمجهز به سا زیدر هنگام کار ، لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و ن دیکارگران جوشکار با -2

مواد  ریو سا ی، نفت یاز مواد روغن یعار دیبا لباس کار جوشکاران نیباشند . همچن ی، نقاب ، دستکش ساقه دار حفاظت نکیاز جمله ع

 قابل احتراق و اشتعال باشد .

 یگاز ها ایکه گرد و غبار ، بخار و  ییدستگاهها ایمواد  یکیدر نزد ایشود و  یم یکه مواد قابل احتراق و اشتعال نگهدار ییدر مکانها -3

 . دیبعمل آ یریجلوگ یو برش حرارت یارجوشک اتیاز عمل دیکنند، با یم جادیقابل اشتعال و قابل انفجار ا

از  -6 یناش ی، الزم است ، دود و گازها ردیگ یآن صورت م ریو نظا یپوشش قلع ، رو یفلزات دارا یرو یکه جوشکار یدر مواقع -4

 شوند . تیبه خارج از محل کار هدا عایبه طرق مناسب و موثر سر یجوشکار

 هیمواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند ، به عنوان تک ریو سا یو روغن یمواد نفت ی محتواکه قبال ییاز ظروف و بشکه ها دیجوشکاران نبا -5

 . ندیاستفاده نما ییپا ریگاه و ز

.  دیبعمل آ یریجلوگ دیمواد قابل انفجار و قابل اشتعال با یظروف و مخازن محتو یرو یبرش حرارت ای یجوشکار اتیاز هر نوع عمل  -6

 یمواد بوده و ممکن است در آن گازها نگونهیا یکه قبال حاو یظرف و مخازن خال یرو یبرش حرارت ای یجوشکار اتیعمل نیهمچن

 انجام شود . ریز یمنینکات ا تیبا رعا دیبا ،شود  جادیقابل انفجار ا

 آن کامال باز باشد . یها چهیشتشو شده و در گریمواد موثر د ایبخار  لهی( داخل آن بطور کامل بوسالف    

 آب پر شود . لهیاز حجم آن به وس ی( قسمت ب    

 از کف صابون استفاده شود . دیو اتصاالت آنها فقط با یو جوشکار یبرشکار یها لنریش یبه رو یابینشت  یبرا -7

 نمیا ریخطرناک و غ یو رگالتور قطع گردد و از روشها ریش قیاز طر دیگاز با انی، جر یو جوشکار یمشعل برشکار ضیدر هنگام تعو -8

 . دیبعمل آ یخوددار دایاک دیجهت انسداد آن با لنریخم کردن ش لیاز قب

 ( استفاده شود . رانهی) گ لوتیشعله پ ایاز فندک  دیبا یو جوشکار یروشن کردن مشعل برشکار یبرا -9

 .ردیسته قرار گب طیدر خارج از مح دیبا یمسدود و مرطوب ، دستگاه جوشکار یدر فضاها یبرق یجوشکار اتیدر هنگام انجام عمل -10

محکم و مقاوم و فاقد  قیروکش عا یآن دارا یکابلها نیموثر بوده و همچن نیاتصال زم یدارا دیبا یبرق یبدنه دستگاه جوشکار -11

 باشد . یو زدگ یهرگونه خوردگ

 یثر جرقه هادر ا یاز عدم وقوع آتش سوز نانیو پس از اطم یمحل بازرس دی، با یو برشکار یجوشکار اتیهرگونه عمل انیدر پا -12

 . ندی، محل را ترک نما یو برشکار یاز جوشکار یناش
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در  دیروند ، با یبکار م قیقابل حمل که به منظور اطفاء حر لیوسا ریخاموش کننده و سا یآب و ماسه و کپسول ها یسطل ها -13

 ده باشند .و دسترس باشند ، نصب و آماده استفا دیکه در معرض د یبه نحو یمختلف کارگاه ساختمان یقسمتها

مناسب نصب و از هرگونه  یدر جا دیباشد ، با ربطیمراجع ذ قیاعالم شده از طر یضرور لیوسا یکه دارا هیاول یجعبه کمک ها -14

 در دسترس کارگران باشد . شهیو گردو غبار دور نگه داشته شود و هم یآلودگ

 زاتی، تجه لیسقوط وسا ایفراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع به سرا یکه در آنها احتمال وارد آمدن صدمات یساختمان اتیعمل هیدر کل -15

 استاندارد استفاده شود . یمنیا یاز کاله ها دیو مصالح وجود دارد ، با

از سقوط کارگران  یریجلوگ یبرا یحفاظت یسازه ها هیمتر( که امکان تعب 5/3از  شی) در ارتفاع ب یجوشکار لیاز قب ییکارها یبرا -16

 آنان قرار داده شود . اریو در اخت هیو طناب مهار از نوع استاندارد ته یمنیکمربند ا دی، باوجود نداشته باشد 

هرگونه  ایو  یدگی، بر یاز نظر داشتن خوردگ دیقسمتها و اجزاء آن با هیو طناب مهار ، کل یمنیقبل از هر بار استفاده از کمربند ا -17

 . ردیو کنترل قرار گ دیمورد بازد گریو نقص د بیع

 یو نقاب حفاظت نکیع دیشود ، با یصورت و چشم کارگران م یبرا ییخطرها جادیآن که نوع کار باعث ا ریو نظا یه هنگام جوشکارب -18

 .ردیآنان قرار گ اریو در اخت هیاستاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه ته

کفش و  دیسقوط اجسام قرار دارد ، با ایم داغ و برنده و در معرض خطر برخورد با اجسا شانیکه هنگام کار پاها یکارگران هیکل یبرا -19

 . ردیآنها قرار گ اریو در اخت هیاستاندارد ته یمنیا نیپوت

آنان  اریو در اخت هیلباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش ته دیقرار دارند ، با یکه در معرض پرتاب جرقه و سوختگ یجوشکاران یبرا -20

 . ردیقرار گ

 . ردیصورت گ صالحیتوسط اشخاص ذ دی، با یفلز یکارها ریسازه و انجام سا یصب اعضاء فلزنمودن و ن برپا -21

قبل از جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها،  دیخرپاها ، با ای رهایستونها ، ت لیسازه از قب یفلز یاعضا ییدر موقع نصب و برپا -22

، گریسازه د یقبل از نصف هر عضو سازه بر رو نیام گرفته باشد، همچنالزم انج یجوشکار ایو مهره ها بسته شده  چیحداقل نصف پ

 شده باشد . یجوشکار ایو مهره  چیصددرصد پ دیسازه با نیریعضو ز

ه ماز صد یریجلوگ یبرا نیمخصوص استفاده شود همچن یباسد از کابلها و طناب ها یفلز یاجزا ریو سا رآهنیباال بردن ت یبرا -23

 ریاستفاده از زنج زیو کابل قرارداده شود و ن رآهنیت نیمواد مشابه ب ایقطعات چوب  دیاز حد ، با شیخمش ب در اثر یکابل فلز دنید

 باشد . یمجاز نم یفلز یاجزا ریسا و رآهنیبستن ت یبرا

از  دی، بادید اندیو محدود بودن م ییبودن روشنا یدر صورت ناکاف ایو  دیشد یباد ، طوفان و بارندگ لیاز قب ینامساعد جو طیدر شرا -24

 خیدر هنگام نصب ، آغشته به برف ،  دینبا یقطعات فوالد ریآهنها و سا ریت نی. همچن دیبعمل آ یریجلوگ یاسکلت فلز یادامه کار رو

 ر مواد لغزنده باشند .یسا ایو 

 یریداخل محوطه مذکور جلوگ محصور و از ورود افراد به دیو اطراف کار با ری، محوطه ز یدر هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلز -25

 . دیبعمل آ
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برداشته شوند و  دیاسکلت که در معرض سقوط باشند، با یو قطعات واقع بر رو اءی، اش یو قطعات فوالد رآهنیت دنیقبل از باال کش -26

 خاص در محل خود محکم بسته شوند . طیدر شرا

حرکت  یچند رشته طناب و بطور دست لهیبوس دی، با لیر و جرثقباالب لهیبوس یقطعات فوالد ریها و سا رآهنیدر هنگام باال بردن ت -27

 نمود . یریآنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگ

قالب طناب مهار و  یبرا ینقاط اتصال مناسب دیبا یفلز یدهنده اسکلتها لیو اجزاء تشک یاز قطعات فوالد یمناسب یدر قسمتها -28

 شود . ینیب شیداربست ها معلق پ

 مونتاژ و متصل گردند . نیزم یدر رو دیاالمکان با ینصب گردند ، حت ادیدر ارتفاع ز دیمرکب که با یات فوالدقطع -29

 رنگ آمیزی

 طیشرا یاعمال رنر اسکلت فلز یکه برا یخشک و آماده نمود به قسم ز،یتمام سطوح را کامال تم دیبا یزیبل از شروع رنر آمق  -1

  ،یزیآمقبل از شروع هر قشر رنر گریمهندس ناظر خواهد بود. به عبارت د دییروع کار منوط به تاداشته باشند. در هر مورد ش یمناسب

 شود. دییو تا دیتوسط مهندس ناظر بازد دیبا یو قشر قبل یزیآمرنر ستمینوع رنر، س

 کیاز  هیر آستر و رورن دیشدن پوشش، با یاز سوسمار یریجلوگ یکامال سطح مورد نظر را پوشش داده و برا دیبا یرنر مصرف -2

 استفاده ز قلم مو مجاز است. هایریگلکه ی. تنها براردیهوا صورت گ یب یبا اسپر دیسطوح بزرگ با یزیآمشوند. رنر هیکارخانه ته

 مناسب و سربسته انجام شود. طیدر مح دیبا یزیآمرنر -3

 موقت حفاظت شوند. لیتا زمان تحو یزیآماز گرد و خاک محافظت شده و سطح رنر دیاند باکه تازه رنر شده یقطعات -4

 .ردیمنطبق با کاتالوگ معتبر کارخانه سازنده رنر صورت گ یآب و هوا طیدر شرا دیبا یزیآم رنر -5

نمودن سطوح انجام  زیساعت پس از تم 24را حداکثر تا  یرنر اسکلت فلز اتیموظف است عمل مانکاریخشک پ یطیمح یطیشرا در -6

 باشد. دهیدستگاه نظارت رس بیسطوح با کاتالوگ کارخانه سازنده تطابق داشته و به تصو ینگهدار طیراش یدهد، مشروط بر آنکه دما

از خط  یمتریدر فاصله پنج سانت یزیرنر آم دیجوش خواهند شد، با یزیکه پس از رنر آم یاز سازه فوالد ییهاسطوح و لبه در -7

 جوش متوقف شود.

 دهیسطح کامال پوش کهیشوند به طور یزیآمشده و مجددا رنر زیتم دیاست با رونیب یکه رنر قطع شده و سطح فلز ینقاط یتمام -8

 گردد. نیرنر با سطوح مجاور رنر شده تام یکپارچگیشده و 

 نیرنر به سطح تام یاست که چسبندگ نیحاکم از ا میعال ریها و پوسته شدن رنر و ساکه طبله کردن، وجود ترک یتمام سطوح در -9

مربوط به  اتیکه رنر سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجددا عمل بیترت نی. بدردیانجام گ میترم اتیعمل دینشده است، با

 .ردیصورت پذ یزینمودن سطوح و رنر آم آماده

 باشد: ریمشخصات ز یدارا دیبا یزیتمام شده رنر آم سطوح -10
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نداشتن چروک و  ه،یموج و سا جادیرنر، عدم ا تیشفافو  یمات زانیبودن م کنواختی،  یدر رنر اسکلت فلز یظاهر یکنواختی -11

سطوح رنر شده با  یپوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگ جادیاجرا شده با مشخصات، ا هیپخش نشدن پوسته رنر، انطباق ال

 .اربودن سطوح از گرد و غب زیدست و لباس و تم

سطوح  دیبا مانکارپی( … ایحمل، بستن و  ،یجوشکار اتیعمل )بواسطه ندینصب، رنر قطعات صدمه بب اتیعمل یاجرا نیدر ح اگر -12

رنر متناسب و سازگار با  یها هیال یظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فن یکه سطوح فوالد ینموده، به طور زیمورد نظر را تم

 .دیمناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نما یانو مجاور را در فواصل زم یقبل هیال

درصد  80از  شی. در رطوبت بردیکه درصد رطوبت هوا باال باشد انجام گ یزمان ایو  کیتار ایسرد  یدر هوا دینبا یارو رنر ک ینقاش -13

 .باشدیممنون م یزیآمدرجه باشد، رنر 5و نقطه شبنم کمتر از  طیمح یکه اختالف دما یو در حالت

قبل از جمع کردن  دیت، قابل درسترس نخواهد بود باکه بعد از ساخ یسطوح هیقابل دسترس: به جز سطوح تماس بق ریغ سطوح -14

 عمل خواسته شده باشد.( نیکه در مدارک طرح و محاسبه ا یشود. )البته در صورت یزیو رنر آم زیکار، تم

 طیشرا یمجاز است. در اتصاالت اصطکاک ی(، رنر کردن سطوح تماس به طور کلیراصطکاکی)غ ییتماس: در اتصاالت اتکا سطوح -15

 شود. تیرعا یاصطکاک یهاچیطبق مقررات مربوط به پ دیسطوح تماس با الزم در

 کیمنظور از  نیمحافظت شوند. بد یدر مقابل خوردگ دیبا شوندیکردن آماده م نیکه با ماش یصاف و آماده شده: سطوح سطوح -16

به برطرف کردن نداشته باشد،  اجیحتکه ا یمصالح مخصوص ایبرطرف کرد  یمصالح ضد رنر که بتوان آن را قبل از نصب به آسان هیال

 استفاده کرد. توانیم

که در  یسطوح هیباشد، کل دیکه در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص ق ییها: به جز حالتیمجاور جوش کارگاه سطوح -17

 ایو  زندیصدمه م یجوشکارکه به  یاز مواد دیبا ی. در رنر اسکلت فلزردیگیقرار م یاز محل هر جوش کارگاه یمتر یسانت 5فاصله 

که  یسطوح یاز رو یارنر کارخانه دیبا یکامال پاک شود. قبل از جوشکار کند،یم دیتول رو مض یسم یگازها یجوشکار نیدر ح

 کامال برطرف و پاک گردد. یمیتوسط برش س رد،یگیجوش انجام م

 

 



 

40 

 

 

 

 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 منینااتجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و 

، عدم انجام کارهای خطرناک مانند حفاری، استاندارد دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هیدییتأازرسی فنی، اخذ و یا فاقد گواهینامه ب

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

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کاریپات و حفاظت محل کار و مصالح ی ، حف  کامل امنیطیمحستیزطبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

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

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

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

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

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنییآ ازجملهپیمانکار 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  دباشیمسکن تهران ی مگذارهیسرما

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

 داند.ی از سوی کارفرما در این خصوص میو ابالغیات ارسال هادستورالعملکلیه 

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

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

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

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، 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  نیتأمجام داده و مسئولیت و... را ان

 گیرد. به عهده

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

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

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

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

 پیمانکار کسر خواهد نمود.  تیوضعصورتی 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 فعالیت نسبت به معرفی  میزان و نوع تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمدیریت  دیتائبایست به 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

 کهیدرصورتائه نماید خطرات شغلی آشنا نماید و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ار

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

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

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

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

ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و هادستورالعملطبق  یادورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

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

 یرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.صورت پذ

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

عمل موجود بایستی ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالهاسیسروهای 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،  ازیموردناقالم  نیتأمباید صرف 

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

 پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.

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

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

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

و  دینما تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12در مبحث مندرج  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 HSEایمنی کارگاه ) مسائل حفاظت و کلیهرعایت  -18

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

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


