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 پیمان

 کيکه آن یمدارک الحاق گرينامه به همراه دمعامالت، اين موافقت ونیسکمی 00/00/1400 مورخ. …جلسه شماره صورت به استناد با

و  269170به شماره ثبت  مسکن تهران یگذارهیشرکت سرما نیب شود،یم دهینام مانیپس پ نياست و ازا کیتفکرقابلیمجموعه غ

 ئتیه سیرئ عنوان به مجید غفوری روزبهانی انيآقا یندگيبه نما 411111863484 یو کد اقتصاد 10103074333 یبه شناسه مل

شرکت و  سوکياز  شودیم دهینام کارفرما مانیپ نيره که در ايدم ئتیو عضو ه رعامليعنوان مدبه یدریشاه ح یو عل رهيمد

 .................................... به عنوان ................................  و .................................. به عنوان انيآقا یندگيبه نما .........................

 ني.......................................... که در ا ی............................................ و کداقتصاد ی.............. به شماره ثبت .................. و شناسه مل..........................

 .ديشده است منعقد گرددرج مانیپ نيکه در اسناد و مدارک ا یطيطبق مقررات و شرا گر،يد یاز سو شودیم دهینام مانکاریپ مانیپ

 ( مـوضوع 1ماده 

 شهر جديد انديشه 4واقع در فاز  پروژه مرکز شهر انديشه Dمینرال در لندينگ بلوک های قطعه  نمای اجرایاز تهیه مصالح و  عبارتند

  مشتمل بر: 2ره پیوست شمااول جدح شربراساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های اجرائی و 

 با بطانه کاسماتیک تهیه مصالح و اجرای زيرسازی  -

 مصالح و اجرای پرايمر نفوذی پوشش )آکرلیک( به عنوان اليه آسترتهیه  -

 به عنوان اليه نهايی یه مصالح و اجرای استون کورتینگ )پوشش طرح سنگ( ته -

 نصب کرنر بید فلزی در نبش ديوارهامصالح و تهیه  -

از محل پروژه به دقت بازديد نموده  است، لذا هیچگونه ادعايی در خصوص عدم آگاهی از کم و  امضای قرارداداز : پیمانکار پیش تبصره

 کیف کار پذيرفته نخواهد بود.

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 اين پیمان شامل اسناد و مدارک زير است :

 حاضر نامهموافقت -2-1

 (1 شرايط خصوصی )پیوست شماره -2-2

 شرايط عمومی پیمان  -2-3

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهای عمومی، نشريات، ساختمان، مشخصات فن یمباحث مقررات ملکلیه  ،55نشريه  -2-4

 (2برآورد ريالی )پیوست شماره  -2-5

 .پس از مبادله پیمان و با درخواست کتبی پیمانکار به وی ابالغ خواهد شدکه ی اجرائی هانقشهيک سری از کلیه  -2-6

 (3)پیوست شماره  HSEيمنی کارگاه و الزامات عملکرد ا ستیلچک -2-7
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 (4اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -2-8

 (5)پیوست شماره  فرآيند ارجاع کاراسناد  -2-9

 شود. یم یقرارداد تلق نفکياست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تيالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -2-10

جزو  زین گرددیمبادله م پیمان نیطرف نیب اي شودیابالغ م پیمانکاربه  ،پیمان یمنظور اجراکار و به یاجرا نیکه ح یلیسناد تکما -2-11

صورت اسناد ممکن است به نيشود. ا هیته پیماندر چارچوب اسناد و مدارک  دياسناد با ني. اديآیبه شمار م پیماناسناد و مدارک 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یمشخصات فن

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تياسناد و مدارک اولو گريبر د موافقتنامه نياسناد و مدارک، ا نیب یدر صورت وجود دوگانگ :تبصره

 واسناد  گريبر د 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  یو اگر مربوط به بهای عمومی مشخصات فنو  مقررات ملی ساختمانباشد  یمشخصات فن

 دارد. تياولو مانیمدارک پ

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 3ماده 

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

 .باشدیمبصورت ناخالص  ریال (................................) ..............................

 . باشدیمده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار طرح غیر عمرانی بو -3-2

  .باشدیم یپرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

از و پس  ینزد کارفرما نگهدار مانکاریپ تیوضعصورت نيمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 5 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -3-4

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

و  اجرا شده نمايان سطوح یو بر مبنا 2پیوست  فهرست بهای مندرج دربر اساس  یموقت و قطع یهاتیوضعکارکرد صورت -3-5

 از مساحت کار کسر خواهد شد. درب و پنجره و بازشوهامحاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. سطوح  صورتجلسات تأئید شده

 باشد.و در طول اجرا دارای نرخ ثابت میاين پیمان مشمول تعديل نبوده  -3-6

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

 .شد ( محاسبه خواهد1ج شرايط خصوصی پیمان )پیوست شماره -29ها با توافق طرفین و رعايت شرايط ماده التفاوت هزينه

 باشد.يا کاهش می شيافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25با نرخ واحد تا سقف  اين پیمان -3-8

ی صورت ااضافهی مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از اين بابت پرداخت هانهيهزکلیه  -3-9

 نخواهدگرفت. 

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه میپس از تسل، طبق ضوابط و در صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-10

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

 اين پیمان از تاريخ مبادله آن نافذ است. -4-1

ان با ارائه داليل در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیم. باشدیم ( ماه شمسییک) 1مدت پیمان  -4-2

پايان مدت اولیه و رسیدگی توسط کارفرما و مشخص شدن میزان تأخیرات مجاز و  در از سوی پیمانکار راتیتأختوجیهی و اليحه 

 .غیر مجاز قابل تمديد خواهد بود

برای شروع عملیات، در  شدهنییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاريخ می جبهه کاریتحويل  مجلسصورتتاريخ شروع کار، تاريخ  -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام  منظوربهشرايط خصوصی(  20نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  ( روزپنج) 5 مدت

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

 نسبت به تدوين و ارائه پالن تجهیز کارگاه اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند. جبهه کاریيل صورتجلسه تحو

 و دوره گارانتی ( دوره تضمین5ماده 

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

 .باشدیمشرايط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهترتیب  تضمین به

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

با  ضوابط مرتبط ريو ساملی ساختمان، مشخصات فنی عمومی  مقررات هیکه از کل دنمايیاقرار م پیمان یاز امضا شیپ پیمانکار -6-1

از عدم  یاشوارده به کارفرما ن انيز هیلذا جبران کل داند،یآنها م تيکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یموضوع پیمان آگاه

 باشدمیاز مفاد فوق بر عهده پیمانکار  یآگاه

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

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

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

با  نیمابیفناد و مدارک ساختمانی و مدارک منضم به اين پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اس

 رعايت کامل اصول ايمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نمايد.

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

 .موضوع پیمان نخواهد بود

 ( حـل اختالف 7ماده 

موضوع  یمان،پ یعموم يطشرا 48و  46از مفاد مصرحه در ماده  یرغ یمانپ یطرز اجرا ياو  یرو تفس یرالف در تعبدر صورت بروز اخت

خواهند شد مطرح و  یساعت کتباً معرف 48که حداکثر ظرف مدت  ینمجاز و مختار طرف يندگانمرکب از نما یسیونیاختالف بدواً در کم
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 يندگان،االجرا خواهد بود. در صورت عدم توافق نمانافذ و الزم ینطرف یبرا يد،اء اتخاذ نمااتفاق آربه ذکورم یسیونکه کم یمیهر تصم

 الطرفینیداور مرض يکو  یمانکارپ یشده از سو یداور معرف يککارفرما،  یشده از سو یداور معرف يکمتشکل از  یداور یئتموضوع به ه

 یقطع یداور یئته یخواهد شد( ارجاع و رأ یینتع ینبا حضور طرف یه اصورتجلس یط پیمانماه پس از مبادله  يک)که حداکثر تا 

 یمانکارموضوع، پ یفتکل یینالزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تع ینطرف یمعتبر و برا یاز سه رأ یبا دو رأ یداور یئتخواهد بود. آراء ه

 .باشدیتعهدات خود م یموظف به اجرا

 ( نشانی طرفـین8ماده 

شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران،  تلفن  – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –رما : تهران نشانی کارف -8-1

 1517937711کد پستی  62-88885561

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

 طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سريعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشانکلیه مکاتبات به  (تبصره

 ديگر اطالع دهند.

 کارفرما پیمانکار

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

 مجید غفوری روزبهانی علی شاه حیدری ................... ...................

 )رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( )عنوان(
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د . وجود مغايرت بین شرايط خصوصی و شرايط عمومی، شرايط خصوصی حاضر نسبت بهه شهرايط عمهومی پیمهان اولويهت دار در صورت

در مواد اين شرايط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمهومی پیمهان اسهت. اگهر شهرايط  کاررفتهبهشماره و حروف 

از سهوی سهازمان مهذکور بهه شهماره   شهدهابالغهمراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرايط عمهومی  وبودجهبرنامهعمومی مصوب سازمان 

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

باشـد. روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی 7ی تفصیلی اجرای کار زمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  مهلتنیآخر ب(-18ماده 

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

)با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجهیهز و  به تفکیک بلوک ها قرارداد راتفصیلی انجام موضوع  یبندمتعهد است برنامه زمانارپیمانک

انعقاد قهرارداد و بهر روز از تاريخ  7، حداکثر ظرف مدت بنفشهو مطابق با زمانبندی کلی پروژه  آنمدارک و بر اساس اسناد  برچیدن کارگاه(

قرار دهد و مدت  کارفرما  اریو جهت بررسی دراخت تدوين MSPالعمل برنامه ريزی و کنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار اساس دستور

برنامهه  ادشهده،يپهس از انقضهای مهدت  کارفرمها رنظردر صهورت عهدم اظهها .گهرددیروز تعیین م 3 کارفرماالزم جهت بررسی و اظهارنظر 

 گردد. تلقی می شدهبي، تصوپیمانکارف شده از طرارائه یبندزمان

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

پیمانکهار  دهکاریه قطعهی بهه حسهاب بهبه عنوان جريم میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نمايد ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بهوده و پیمانکهار حهق هرگونهه  قهرارداد، مبنای اجرای عملیات موضوع کارفرما ابالغی از سویبندی در اين صورت برنامه زمانمنظور نمايد. 

 نمايد.اعتراض در اين خصوص را از خود سلب می

 ارائه گردد:بايست موارد ذيل پیش بینی و در برنامه زمان بندی تفصیلی می

 بر پايه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوين ساختار  -1

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

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

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

 مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت ها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیت ها تخصیص منابع -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 میاسهيمقا صورتبهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسکار پیمانکار  پیشرفت( گزارش 1

 بايست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه هاگزارش( 2



 

8 

 

همهان دوره پیمانکهار  تیوضهعصورتار از مبلهغ عدم رعايت بندهای فوق در ههر دوره از کهارکرد، بهه میهزان دو در ههز صورتتبصره( در 

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

ر پیمانکـا 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 اریکارگاه را در محدوده مد نظر خود در اخت زیمورد نظر جهت تجه نیکارفرما زم (1-الف-20

کارفرما انشعاب آب و برق مورد نیاز عملیات اجرائی و تجهیز کارگاه را در يک نقطهه از کارگهاه بهه تشهخیص خهود در اختیهار  (2-الف-20

ملزومات جهت انتقال آنها به محل اجرای عملیات موضوع پیمان به عهـده پیمانکـار  نیتأمتدارک و  لیکندهد، میپیمانکار قرار 

ملزومات عبارت است از تهیه و اجرای هرگونه لوله کشی، پمپ  نیتأممنظور از تدارک و بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد. 

های سیار، روشنايی ثابت و سیار، ايجاد زيرساخت ها و نظهاير آنهها جههت انجهام تجهیهز وقت، کابلم آب، شلنگ، کابل کشی، تابلوهای برق

 باشد.کارگاه و عملیات اجرائی می

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

های موقت، خارج کردن ماشین آالت، داربست و ديگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نخاله ساختمانی و مواد زايد نتأسیسات و ساختما

از  رپیمانکا فستنکاا رتصودر  باشهد.های تحهويلی کارفرمها مهیو تسطیح و تمیز کردن محل شهرداریمشخص شده توسط به محل مجاز 

 رمنظو رپیمانکا ریبدهکا بحسا به یباالسر صددر 15 لعماا بارا  ايهن بنهد با مرتبط یهزينههاو  دهمون امقدا ساًرأ اههفرمرکا عوهموض نهيا

 دکر هداخو

وطهه تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده نمايد، هزينه مرب

 شد. هداخو رنظوم رپیمانکا ریبدهکا بحسا به

 ليوسها هیهته ما، مراقبت در برابر شرايط مختلف جهوی وسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (4-الف-20

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشيگرما

ر دهد، هزينه های تعمیر، سرويس، نگههداری و درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت يا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرا( 5-الف-20

درصهد باالسهری بهه حسهاب  15تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزينه استهالک يها اجهاره آن بها احتسهاب 

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد. 

تسهیالت فوق، جبهران کلیهه هزينهه ههای مربوطهه بهه عههده تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی يا کلی به تجهیزات، ماشین آالت يا 

 پیمانکار خواهد بود. 

 باشد به شرح زیر می آالتنیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -20ماده
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ات ملزومه ريو سا تجهیزات رنگ آمیزی تجهیزات برشکاری، يی،ابزار بناداربست، بشکه و چهارپايه، باالبر، دستگاه  نیتأمتهیه و ( 1-ب-20

 يیاجرا اتیعمل انياز ابتدا تا پاکارفرما  ديیو طبق نظر و تأ یبندمتناسب با برنامه زمان مانیموضوع پ اتیانجام عمل نیاز جهت و ابزار مورد

 .باشدیم مانکاریبه عهده پ

 دییـتأطبق نظر و  ی وبندزمانمصالح مورد نیاز اجرای عملیات موضوع پیمان متناسب با برنامه  کلیهو تأمین  هیته (2-ب-20

 باشد.می پیمانکاربر عهده  کارفرما

روز قبل از خريد و بکارگیری مصالح مصرفی، نمونه آنها را به همراه مدارک مربوطه شامل استاندارد، کارخانه سازنده  3پیمانکار موظف است 

لذا باشد. در رد يا قبول مصالح پیشنهادی پیمانکار مختار می و . . .  جهت بررسی و تأئید کتباً به کارفرما ارائه نمايد. کارفرما بدون ذکر دلیل

 باشد.می پیمانکارمفاد فوق بر عهده  رعايتناشی از عدم  کارفرماجبران کلیه زيان وارده به 

طبقات بهه  مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرايی و حمل در کارگاه و جابجايی درکلیه بارگیری، حمل و باراندازی ( 3-ب-20

 .باشدیمعهده پیمانکار 

از دستگاه نظارت از کارگاه خهارج  ینوع مصالح، کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتب چیتواند ه ینم مانکاریپ (4-ب-20

 .دينما

را در هنگام ورود  مانیموضوع پ اتیلجهت انجام عم ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 5-ب-20

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

 ايد.بايست از بکارگیری تجهیزات و ملزومات مستعمل و فاقد کارايی الزم خودداری نمپیمانکار می( 6-ب-20

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

 کند نیتأمغذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر 

 تهیه و تجهیز دفتر کار برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه بر عهده کارفرما می باشد.

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

تحويل موقت مسئول حفه  و نگههداری کارههای انجهام شهده، مصهالح، تجهیهزات، ماشهین آالت و ابهزار، پیمانکار از روز تحويل کارگاه تا 

باشدکه زير نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظهت از آنهها در مقابهل تأسیسات و بناهايی می

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

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

 شرح  زیر است 
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مقررات ملی  12شرايط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (1-ج-21

یم( بر عهده پیمانکار 3)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  ستیلچک)ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و ساختمان 

کارکنان، پرسنل و پیمانکاران جزء در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ ببا هماهنگی کارفرما نموظف است  مانکاریپهمچنین  . باشد

و بگونه ای باشد که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع بانام بیمه نامه اخذ شده بايد يد. تحت پوشش خويش اقدام نما

کارکنان، پرسنل و پیمانکاران جزء تحت پوشش پیمانکار که نامشان در لیست بیمه نامه مسئولیت مدنی قرار پیمان فراهم نمايند. از ورود 

 نامه می بايست قبل از خريد به تأئید کارفرما برسد. پوشش های الزم در بیمه .نگرفته است به کارگاه جلوگیری خواهد شد

 .باشدیمدات الزم جهت رعايت موارد ايمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیبشیپتهیه و ( 2-ج-21

قصور و يا عدم رعايت موارد ايمنی توسط پیمانکار يا عوامهل وی،  به علتی نظارتی هاارگان لهیوسبهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

 .گرددیمبدهکاری پیمانکار منظور  حساببهريال  10.000.000ايام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثلاجرت

ه سازمان تأمین اجتماعی لیست و حق بیمه پرسنل خود را ب هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (3-ج-21

قطعی  تیوضعصورتنهايی و پرداخت  حسابهيتسو، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و داخت نمايد. پس از خاتمه قراردادارسال و پر

 باشهد.پس از اخذ مفاصا حسهاب بیمه می

 تيرا رعا رانيا یساختمان یمقررات مل 12مبحث  مندرج در یمنيموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(4-ج-21

دچار سانحه  گرانيد ايو  مانکاریافراد پ اي، خود یقصور کارکنان و ايو  مانکاریکار توسط پ یمنيا طيشرا تيو چنانچه در اثر عدم رعا دينما

 ليساورابطه نخواهد داشت.  نيدر ا یتیمسئول ونهگچیهو کارفرما  باشدیم مانکاریبه عهده پ يیو جزا ی، حقوقیعواقب مال هیشوند، جبران کل

ساير لوازم  و نکی، عمناسب، ماسک یهادستکش، کار می، لباس ضخیمني، کمربند ایمنيشامل کاله چانه دار ، کفش ا یو حفاظت یمنيا

 است . ايمنی مربوطه

نصب داربست،  ری)نظ ریبه غ یادثه و خسارات احتمالاز بروز ح یریالزم جهت جلوگ یراهکارها ریو تدب یموظف به بررس مانکاریپ( 5-ج-21

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

امور  و کار، ديه، مزايای قانون ، نقص عضواحتمالی )خسارات ريالی، جرح، فوت ی به دعاوی در مراجع ذيصالح و پرداخت خساراتگوئ پاسخ

قصور پیمانکار در رعايت نکات ايمنی بروز نمايد( به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی  علت بهی که احادثهی هرگونه طورکلبهاجتماعی و 

ات بهداشت و ايمنی کار حضور ندارد و با توجه به موارد مصرحه در اين قرارداد و قوانین جاری کشور در خصوص رعايت نک 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 

 .و با درخواست کتبی پیمانکار به وی ابالغ خواهد شدپس از مبادله پیمان ی اجرائی و مشخصات فنی که هانقشهيک سری 
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روز از زمان ابالغ  3اقدام نموده و هرگونه مغايرت را حداکثر طی مدت  آنهاتبصره: پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق 

 کارفرما برساند.جهت بررسی و اصالح کتباً به اطالع 

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

 ، به شرح زیر استکندیمپیمانکار تهیه 

ی کنترل هاستیلچکنگام کلیه اخذ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیز ارائه به هپیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف به  (1-ح-22

 .باشدیمبه کارفرما عملیات ساختمانی و دستورالعمل های شرکت گروه سرمايه گذاری مسکن 

روز از تاريخ مبادله پیمان و به منظور پايش کیفیت اجرايی و انتخاب مصالح مصرفی، ضمن  3پیمانکار موظف است ظرف مدت ( 2-ح-22

پس از  حدود کیفیت مورد قبول کار،در خصوص  اقدام نمايد. سطوح نمونههای مورد نظر در اجرای فعالیتهماهنگی با مدير پروژه نسبت به 

 انجام پذيرد.  سطوح نمونهبايست مطابق با بديهی است عملیات اجرائی در پروژه می اجرای سطوح نمونه تصمیم گیری خواهد شد.

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

عنوان سال سابقه کار به پنجبا حداقل  يا معماری نفر مهندس عمران کيپروژه موظف است،  حیصح یمنظور اجرابه مانکاریپ( 1-ب-24

که  دينما یعرفو کتباً به کارفرما م نییدر پروژه تع میمق یدفتر فن زیو ن هیابن یمتخصص جهت اجرا یروهاین نیسرپرست کارگاه و همچن

 صیبنا به تشخ یسرپرست کارگاه و پرسنل فن یفن يیتوانا یحضورداشته باشند. چنانچه پس از مدت رگاهوقت در کاصورت تمامبه ستيبایم

 .ديااقدام نم نيگزينفرات جا یو معرف یفن می، تسرپرست کارگاه رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکارفرما کاف ندهينما

و کلیهه  باشهدیمهدر قهانون کهار( ممنهوع  شدهنییتعی افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ايران و خارج از سن )ریکارگبه( 2-ب-24

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

و اسهتفاده از تمهیهدات و تجهیهزات الزم جههت حفاظهت فهردی و  خصوصاً ضهوابط کهار در ارتفهاع ايمنیالزام رعايت موارد ( 3-ب-24

 000,000,10 ی از وقوع حوادث توسط عوامل اجرايی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعايت موارد مذکور، روزانهه مبلهغریشگیپ

تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جريمه کارسازی شده و  رتصو درو  گرددیمپیمانکار منظور  حساببهجريمه  ریال

پیمانکهار  اعمال جريمه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بهود . درهرصورتگونه ادعايی در اين خصوص را نخواهد داشت . پیمانکار حق هیچ

بازديد بعمل آورده و از ايسهتايی و ايمنهی  به دقت داربست نمابرها و کاليمر، باالبايست بصورت روزانه و پیش از آغاز عملیات اجرائی از می

 را کتباً جهت رفع به اطالع کارفرما برساند. و نقص احتمالی آن مطابق با ضوابط اطمینان حاصل کند و هرگونه ايراد

دستگاه  صبح به 10ثر تا ساعت خود را  تهیه و به صورت روزانه حداک يیپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 4-ب-24

ن نظارت تحويل دهد. پیمانکارانی که بیش از يک قرارداد دارند برای هر قرارداد لیست مجزا با افراد مجزا ارائه خواهند نمود که نمونه اي

 شود. یفرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحويل م
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عدم  و ریو در صورت تاخ ديروز بعد ارائه نما یوقت ادار انيخود را حداکثر تا پا موظف است گزارش روزانه کارکرد مانکاریپ( 5-ب-24

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

سهل  ،یاز خرابکار یکارفرما ناش ليو وسا زاتیبه مستحدثات، ساختمانها، تجه بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 6-ب-24

 گردد. یمنظور م مانکاریآن به حساب پ نهيبوده و هز مانکاریبه عهده پ مانکار،یپ رمجموعهيز عواملسرقت و ... توسط  ،یارانگ

 کارهای جدید قیمتج( -29ماده 

و بهائی در آنها رديف  برای نمايد که پیمانکار ابالغ به پیمان، کارهايی موضوع شرايط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 29ماده اگر حسب 

نشده باشد بهای واحد کار مربوطه بر اساس رديفهای متناظر مندرج در فهارس بهای  بینی ( پیش2فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

در رسیدگی صورت محاسبه شده و  1.3با احتساب ضريب باالسری  1400های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال پايه رشته

رديف و بهائی در فهارس بهای پايه نیز  مالک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه برای کارهای ابالغی پیمانکارموقت و قطعی وضعیت های 

 اجرای هادی خود را با درنظر گرفتن کلیه هزينه ها براینقیمت پیش درنگبايست پس از دريافت ابالغ، بینشده باشد پیمانکار می بینی پیش

پس از بررسی، اعمال  پیشنهادیرديف و بهای ، همراه باتجزيه قیمت، به کارفرما ارائه نمايد. 1.3اب ضريب باالسری يادشده با احتس کارهای

هیچگونه ضريب  1.3منظور خواهد شد. بجز ضريب باالسری  پیمانکارو قطعی  موقتنظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های 

 .ق نخواهد گرفتديگری به رديفهای موضوع اين ماده تعل

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

ینمی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت ديگری تعههلق هاتعرفهسوخت و  یهاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوتمابهو  تعديلبه اين پیمان 

 . ردیگ

 انجام تعهدات تضمین( 34ماده 

مبلغ اولیه  درصد 5 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بايستمی مانکاریپ آن، تعهدات ناشی ازبرای تضمین انجام و  موقع امضای پیمان

شرايط عمومی پیمان  34اين تضمین پس از تصويب صورتجلسه تحويل موقت و با رعايت مفاد مندرج در ماده  .نمايدتسلیم کارفرما ، پیمان

 شد. خواهدآزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

شود. آزادسازی نیمی از تضمین عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما نگهداری میبه پیمانکار به پرداختاز هر )ده( درصد  10ان میز

ارائه مفاصا پروژه و تصويب صورت وضعیت قطعی و منوط به اخذ و  و گواهی رفع نقص صورتجلسه تحويل موقت و ابالغ مذکور پس از تصويب

جلسه تصويب صورتپايان دوره تضمین و  پس ازديگر و آزادسازی نیمی میسر خواهد بود  پیمانکار توسط ن تأمین اجتماعیحساب بیمه سازما

در طول مدت اجرای پروژه و يا پس از تحويل موقت، نواقصی در کار مشاهده گردد و پیمانکار در  کهیدرصورتانجام خواهد شد.  قطعیتحويل 

 15 اضافهبهی آن را هانهيهزنسبت به رفع نقص اقدام و  رأساً ما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننمايد، کارفرما از سوی کارفر شدهنییتعمدت 
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و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در اين مورد از خود سلب و  دينمایمی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع 

در دوره تضمین از سوی کارفرما به پیمانکار، عملیات موضوع پیمان خودبخود تحويل قطعی  نواقصر گونه در صورت عدم ابالغ ه نمود. ساقط

 .گرديده و نیاز به تشکیل کمیسیون تحويل قطعی و تنظیم صورتجلسه مربوطه نخواهد بود

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

 گونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.به اين قرارداد هیچ

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

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

 دی پیمانکار را با واحدهای ساخته شده يا در حال احداث تهاتر نمايد.قتواند بخشی از مطالبات ندر صورت توافق طرفین، کارفرما میتبصره: 

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

. دينمای)دستگاه نظارت( م میرده و آن را در آخر ماه تسلمحاسبه ک مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پمجلسدستورکارها و صورت

پس از نمايد. وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و يک نسخه تأئید شده از آن را برای پیمانکار ارسال می

و اعمال جرائم و خسارات  یافتيدر یالحساب ها یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضعرتصو يینها ديیو تأ یدگیرس

 .خواهد شد.منظور  مانکاریپ یحساب بستانکار مانده قابل پرداخت به ،یاحتمال

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

 ئید شده خواهد بود.کارهای انجام شده در محل و صورت جلسات تأ

 مربوطه اقدام نمايد. مقاديرهر مرحله از کار نسبت به ارائه صورتجلسات  اتماماز  پس میبايست پیمانکار: 2 تبصره

 ( فسخ پیمان46ماده 

 2و صرفًا با ارسال  يیو قضا یقانون يفاتبه تشر یازبدون ن تواندیکارفرما م يلدر موارد ذشرايط عمومی پیمان،  46عالوه بر شرايط احراز ماده 

 :يدفسخ نما يکطرفهرا بصورت  یمان، پ8به آدرس مندرج در ماده  یروز با پست سفارش 5به فاصله  یاخطار کتب

روز در  15از  شیب رمجازیغ ریتأخ نیو همچن مانیموضوع پ یاز بلوکها کيهر  يیاجرا اتیروز در شروع عمل 7از  شیب رمجازیغ ریتأخ -1

 مصوب ینسبت به برنامه زمانبند مانیموضوع پ یاز بلوک ها کيهر  يیاجرا اتیاتمام عمل

 شیپ یاز کارها کيمتناسب با هر  ازیمورد ن یانسان یروین اي زاتیآالت و تجه نیماش ايمصالح  نیروز در تأم 7از  شیب رمجازیغ ریتأخ -2

 یلیتفص یشده در برنامه زمانبند ینیب

 مصوب  یلیتفص یشده در برنامه زمانبند ینیب شیپ یاز کارها کيهر  یروز در اجرا 7از  شیب رمجازیغ ریتأخ -3

 قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی خريدار انتقال -4

 یدر رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتض یرتأخ ياکارفرما  یصادره از سو یاز انجام دستورکارها یمانکاراستنکاف پ -5
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طباق روش تولید يا کیفیت مصالح مصرفی يا کیفیت اجرا با مشخصات فنی، ضوابط استاندارد و مقررات پیمانکار در اثبات ان توانائیعدم  -6

 مرتبط با موضوع پیمان

مورد انتظار وفق مقررات، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  یتو کم یفیتبا ک خود در اين پیمان،نتواند به تعهدات  یمانکارپ یکهدر صورت -7

 .يدعمل نما

مقررات ملی ساختمان  12شرايط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتحفاظت فنی و ث ايمنی، مباح رعايتعدم  -8

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

 يطشرا 50شت تا وجه التزام به شرح ماده و کارفرما حق خواهد دا يدهضبط گرد یمانکارپ یانجام تعهدات و سپرده ها ینصورت تضم يندر ا

کسر  یو های و سپرده یناز محل مطالبات، تضام يامطالبه  یمانکارخود را از پ یصخسارات وارده را به تشخ یهبهمراه کل یمانپ یخصوص

 .يدنما

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

شرايط خصوصی، ساالنه و بصورت  37وز تأخیر در پرداخت مطالبات نقدی پیمانکار بر اساس شرايط مندرج در ماده در صورت بر -1

گونه ادعائی درصد به عنوان خسارت تأخیر در تأديه مطالبات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت و بجز اين مبلغ هیچ 15روزشمار به میزان 

ه نخواهد بود. با پرداخت خسارت تأخیر در تأديه مطالبات به شرح فوق، تأخیرات مالی در اليحه در اين خصوص از سوی پیمانکار پذيرفت

 تأخیرات پیمانکار قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود.

 پیمان باشد، کارفرما با رعايت  دشدهيتمدی هامدت عالوهبهانجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان  مدت کهیدرصورتدر پايان کار،  -2

؛ برای تأخیرات غیرمجاز در تکمیل و تحويل کندیمرا تعیین و تصويب  رمجازیغ راتیتأخو رسیدگی به داليل پیمانکار، مدت  30ه ماد

 گردد. حساب بدهکاری پیمانکار منظور میريال به عنوان جريمه ديرکرد انجام تعهدات به 10،000،000عملیات اجرايی، روزانه مبلغ 

 یمدت اجرا يلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هایينهو هز یباالسر هایينههز يشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونهتبصره: ه

حق هرگونه  یمانپ ينا یبا امضا یمانکارتعلق نخواهد گرفت و پ یمانکاربه پ یرمجازمجاز و غ یراتدر دوران تأخ یمانمدت پ يدپروژه و تمد

 .نمايدیم خصوص از خود سلب ينرا در ا یادعائ

 کارفرما پیمانکار

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

 مجید غفوری روزبهانی علی شاه حیدری ................... ...................

 )رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( )عنوان(
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 H.S.Eالزامات 

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

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEو مقررات  مسئولین مربوطه نسبت به رعايت کامل ضوابط

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

 فاقد معاينه فنی آالتنیماشی ریکارگبه، عدم منينااستعمل، معیوب و تجهیزات ايمنی انفرادی يا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات م

استاندارد ، عدم انجام کارهای خطرناک مانند حفاری،  دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هيديیتأ، اخذ و يا فاقد گواهینامه بازرسی فنی

و سعی در حفاظت از منابع  ستيزطیمح، جلوگیری از تخريب قبلی کارفرما دیتائو نظاير آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و  انفجارت

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

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  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 نظاير آن ظرف مدت هرگونه حادثه يا شبه حادثه، رويداد، نقص، بیماری

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه  رمنتظرهیغد. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه مکتوب به کارفرما و ساير مراجع ذيصالح اقدام نماي

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

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنيیآ ازجملهاجتماعی ) پیمانکار ملزم به رعايت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور -3

ی مرتبط با هاهیابالغو  هابخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دينمایم دیتائو با امضاء پیمان موکدأ  باشدیمسکن تهران ی مگذارهيسرما

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعايت  هدهبه عکامل  صورتبهرا  هاآنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعايت و عمل به 

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

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

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات ا اخطارهای الزم را در اين زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در اين زمینه هیچکارفرم

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

موضوع اين پیمان اعم از بیمه درمانی ، حوادث  انجام دری پرسنل شاغل ریکارگبهدر  مقررات قانون کار را هیکل دينمایمپیمانکار تعهد  -5

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

 گیرد. به عهده

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

بايست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسايل ايمنی و بهداشتی نمايد. در راستای حصول متناسب با شغلشان اقدام نمايد. پیمانکار می

کارفرما  صورت نياباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائو مورد اين مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسايل حفاظت فردی متناسب 

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتی از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزينه  طوربه
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 HSEرابط، يا نماينده يا مسئول  عنوانبهبیشتر میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل يک نفر يا  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمديريت  دیتائبايست به به کارفرما اقدام نمايد صالحیت فرد مذکور می HSEی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط يا گذراندن 

 د.بايست نسبت به معرفی جايگزين اقدام نمايفرد 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

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

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

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

خودداری نمايد.  ندينمایمنواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ی افرادی که مواردی نظیر اریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

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

کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذيرد و ی موجود بايستی برای هادستورالعملی طبق ادورهانجام معاينات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

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

 .صورت پذيرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد

ی پاشسم و تامین غذای اکیپ، تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسايل گرمايش و سرمايش استاندارد -12

ی بهداشتی و حمام و رعايت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بايستی توسط پیمانکار صورت هاسيسروهای کارگری و تهیه خوابگاه

 پذيرد.

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

 ی، آموزش( گردد.سازفرهنگ)وسايل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمبايد صرف 

ی هاپرداختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف تخطی نمايد کارفرما مخت HSEپیمانکار از تعهدات خويش در زمینه  کهیدرصورت -14

 پیمانکار ، جريمه نقدی را در نظر گیرد.

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

 .باشدیائه آن به کارفرما مپروژه و ار یاجرا HSE PLAN یو طراح نيمتعهد به تدو

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

و  دينما تيرا رعا رانيا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنيموارد ا هیحدود موضوع قرارداد کلموظف است در  مانکاریپ -17

دچار سانحه شوند،  گرانيد ايو  مانکاریافراد پ اي، خود یقصور کارکنان و ايو  مانکاریکار توسط پ یمنيا طياشر تيچنانچه در اثر عدم رعا

 رابطه نخواهد داشت. وسائل نيدر ا یتیمسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ يیو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیجبران کل

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمني، کمربند ایمني، کفش اشامل کاله چانه دار یو حفاظت یمنيا
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باشد و چنانچه در اثر عدم رعايت پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ايمنی کارگاه ) کلیهرعايت  -18

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

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

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   

 (....................................)شرکت                                                                                                   

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

 )مدیرعامل(                                                                                                                                   
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 4پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 5پیوست شماره 

 اسناد فرآیند ارجاع کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


