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 پیمان

ص 58/85پیرو قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و شرکت عمران شهر جدید اندیشه به شماره 

نامه به همراه دیگر مدارک  این موافقتکمیسیون معامالت،  11/11/1011مورخ  ..........سه شماره جل به استناد صورتو  28/11/85مورخ 

به شماره  گذاری مسکن تهران شرکت سرمایهشود، بین پس پیمان نامیده می تفکیک است و ازاین  که یک مجموعه غیرقابل الحاقی آن

عنوان سرپرست  به نبی زادهبه نمایندگی آقایان علی  011111571050و کد اقتصادی  11111160111و به شناسه ملی  278161ثبت 

 شرکتسو  شود از یکنامیده می کارفرماکه در این پیمان  عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و رامین کرمی به

............................ به نمایندگی آقای .................... به  دیقتصااکد و ...... ..............شناسه ملی و ..............  ثبتره به شما ............................

شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در نامیده می پیمانکارمطابق با مستندات ابرازی، که در این پیمان عنوان ................... 

 نعقد گردید.شده است م اسناد و مدارک این پیمان درج

 عوضوـم( 1ده ما

ح شربه  اندیشه یدشهر جد 0واقع در فاز  شهیپروژه مرکز شهر اند Aمحوطه قطعه  وارید یدستمزد یاجراموضوع قرارداد عبارتند از 

 .2ابط مندرج در مدارک موضوع ماده و ضو اجرائیهای نقشهی، مطابق با مشخصات فن و 2ره پیوست شماول جد

 یکار آگاه فیاز کم و ک یمعمار هاینقشه ینموده و ضمن بررس دبازدی دقت بهاز محل پروژه  پیمانیش از امضای پ پیمانکارتبصره: 

 نخواهد بود. رفتهیخصوص پذ نیدر ا یادعائ چگونهیکامل کسب نموده است، لذا ه

 پیمان( مدارک و اسناد 2ماده 

 اسناد و مدارک زیر است : شاملاین پیمان 

 رحاض نامه موافقت -2-1

 (1شرایط خصوصی )پیوست شماره -2-2

 (سازمان برنامه و بودجه 0111نشریه )شرایط عمومی پیمان  -2-1

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهای عمومی، نشریات، ساختمان، مشخصات فن یمباحث مقررات مل، کلیه 88نشریه  -2-0

 (2برآورد ریالی )پیوست شماره  -2-8

 و با درخواست کتبی پیمانکار به وی ابالغ خواهد شد. پیمانبادله پس از ممعماری که  یها نقشه ی ازسر کی -2-7

 (1شماره  وستی)پ HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  چک لیست -2-6

 (0 شماره وستی)پ پیمانکاراسناد و مدارک  -2-5

 (8شماره  وستی)پ فرآیند ارجاع کار اسناد -2-8
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جزو  زین گردد یمبادله م پیمان نیطرف نیب ای شود یابالغ م مانکارپیبه  ،پیمان یمنظور اجرا کار و به یاجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -2-11

صورت  اسناد ممکن است به نیشود. ا هیته پیماندر چارچوب اسناد و مدارک  دیاسناد با نی. ادیآ یبه شمار م پیماناسناد و مدارک 

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

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارک اولو گریبر د موافقتنامه نیاسناد و مدارک، ا نیب یدر صورت وجود دوگانگ :تبصره

 واسناد  گریبر د 1کار باشد، نرخ موضوع ماده  یو اگر مربوط به بها ی عمومیمشخصات فنو  مقررات ملی ساختمانباشد  یمشخصات فن

 دارد. تیاولو مانیمدارک پ

 پیمان( مبلغ 3ماده 

برابر  بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ، بصورت ناخالص وپیمانکارپیشنهادی و توافق با  قیمتبر اساس  پیماناولیه  مبلغ -1-1

 .باشد یم ( ریال...................................................................................) ..........................................با 

و اجرا شده در محل  یکارها ریمقادگیری اندازه بر اساس یموقت و قطع یها تیوضع صورت کارکردتقریبی بوده و  بصورتمبلغ فوق  -1-2

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.  2پیوست شماره  نای فهرست بهای مندرج دربر مب و صورتجلسات تأئید شدهمطابق با 

  .باشد یمی ورت نقدپرداخت قرارداد به ص نحوه -1-1

 . باشد یمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -1-0

از و پس  ینگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضع صورت نیمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 8 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -1-8

 .گردد یممسترد  یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

 یها تعرفه یشجبران افزا ی،انرژ یها حامل یمتق یشمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزابه این پیمان تعدیل،  -1-7

 . ردیگ ینمتعــلق  یرهو غ یگمرک

 ابالغ گردد،  رپیمانکاها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به در نقشه ایعمده چنانچه در حین انجام کار تغییرات -1-6

 ( محاسبه خواهد شد.1ج شرایط خصوصی پیمان )پیوست شماره -28ها با توافق طرفین و رعایت شرایط ماده التفاوت هزینهمابه

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

 اجرای آنها اقدام نماید. اضافی نسبت به

 باشد.مییش یا کاهش افزالیه قابل اوصد مبلغ در 28تا سقف کارفرما با نرخ آحاد بهای ثابت بنا به تشخیص  پیماناین  -1-5

ی ا اضافهی مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت پرداخت ها نهیهزکلیه  -1-8

 خواهد گرفت. صورت ن

مستندات مربوطه قابل  اکتور رسمی وف، ارائه ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال -1-11

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

 ن نافذ است.آاز تاریخ مبادله  پیماناین  -0-1

با ارائه  پیماندر مدت مذکور، مدت  پیماندر صورت عدم اتمام عملیات موضوع  باشد.می اه شمسی( مدو و نیم) 2.2 پیمانمدت  -0-2

و مشخص شدن میزان تأخیرات  پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط کارفرما در پیمانکاراز سوی  راتیتأخدالیل توجیهی و الیحه 

 قابل تمدید خواهد بود. مجاز و غیر مجاز

برای شروع عملیات، در  شده نییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل جبهه کاری می مجلس صورتخ تاریخ شروع کار، تاری -0-1

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام  منظور بهشرایط خصوصی(  21نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  ( روزپنج) 2مدت 

)سه( روز پس از تنظیم  1باشد. پیمانکار موظف است حداکثر می 2-0د نماید. مدت تجهیز کارگاه جزء مدت تعیین شده در بن

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

 ( دوره تضمین2ماده 

و  گردد یمعیین و از سوی پیمانکار تضمین ت )شش( ماه 6تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت  دوره

 .باشد یمشرایط عمومی پیمان  02در ماده  ذکرشدهی دوره تضمین به ترتیب ها تیمسئول

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

ارد، سازمان استاند ضوابط ملی ساختمان، مشخصات فنی عمومی، مقررات هیکه از کل دنماییاقرار م پیمان یاز امضا شیپ پیمانکار -7-1

آنها  تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یدر ارتباط با موضوع پیمان آگاه 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

ق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ ظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبن -7-2

 شود.شرایط عمومی انجام می 11و  12است که با توجه به مواد  واگذارشدهپیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد، 

های درخواست مجوز فرم بر اساس فنی خصاتو مش ها نقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -7-1

ی عملیات ساختمانی و مدارک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه ها ستیل چکانجام عملیات و 

 با رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید. نیماب یفمدارک کارها را طبق اسناد و 

های ساختمانی نافی مسئولیت دستگاه نظارت و تأئید و ابالغ مستندات کارگاهی اعم از مجوزها، صورتجلسات، و چک لیستور حض :تبصره

 بود.، مشخصات فنی عمومی و خصوصی عملیات موضوع پیمان نخواهد ها نقشه کامل پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق

 ( حـل اختالف 7ماده 

موضـوع   یمـان، پ یعمـوم  یطشـرا  05و  07از مفـاد مصـرحه در مـاده     یرغ یمانپ یطرز اجرا یاو  یرو تفس یرتالف در تعببروز اخدر صورت 

خواهنـد شـد مطـرح و     یساعت کتباً معرف 05که حداکثر ظرف مدت  ینمجاز و مختار طرف یندگانمرکب از نما یسیونیاختالف بدواً در کم
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 ینـدگان، االجرا خواهـد بـود. در صـورت عـدم توافـق نما      نافذ و الزم ینطرف یبرا ید،راء اتخاذ نماآ اتفاق به ذکورم یسیونکه کم یمیهر تصم

  الطـرفین  یداور مرض یکو  یمانکارپ یشده از سو یداور معرف یککارفرما،  یشده از سو یداور معرف یکمتشکل از  یداور یئتموضوع به ه

 یقطعـ  یداور یئـت ه یخواهـد شـد( ارجـاع و ر     یـین تع ینبا حضور طـرف  یلسه اصورتج یط پیمانماه پس از مبادله  یک)که حداکثر تا 

 یمانکـار موضـوع، پ  یـف تکل یـین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تـا تع  ینطرف یمعتبر و برا یاز سه ر  یبا دو ر  یداور یئتخواهد بود. آراء ه

 .باشد یمتعهدات خود یموظف به اجرا

 .است الزم االجراء شود و در هر حال ه ای مستقل از قرارداد اصلی قلمداد میشرط داوری حاضر، موافقتنامتبصره: 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران،   – 1پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –نشانی کارفرما: تهران  -5-1

 55558871-72تلفن: 

 ....................................و تلفن :  .......................................................................... ...................: مانکاریپ ینشان -5-2

 طرف بهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اند موظفگردد و طرفین تلقی می شده ابالغی مذکور ها ینشانتبصره: کلیه مکاتبات به 

 هند.دیگر اطالع د

 

 نمایندگان کارفرما پیمانکار

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران .............

 رامین کرمی علی نبی زاده 

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )سرپرست و عضو هیئت مدیره( 
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 1پیوست شماره 
 

 شرایط خصوصی پیمان
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وصی حاضر نسبت به شرایط عمـومی پیمـان اولویـت دارد .    وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خص در صورت

در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگـر شـرایط    کاررفته بهشماره و حروف 

ی سازمان مـذکور بـه شـماره     از سو شده ابالغهمراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی  بودجه و برنامهعمومی مصوب سازمان 

 حاکم است. پیمانبر این  83/83/1378مورخ  842-24/1888-182

 : زمانبندی تفصیلی و بهنگام کردن آن که باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است جزئیات ارائه برنامه ب(-18ماده 

خواست کتبی پیمانکار و همزمان با تحویل جبهه کاری به وی ابـالغ  بندی تفصیلی انجام موضوع قرارداد را پس از در کارفرما برنامه زمان

روز به اطالع کارفرما برساند. کارفرمـا پـس از    1خواهد کرد. پیمانکار موظف است نتیجه بررسی خود را با ارائه پیشنهادات الزم در مدت 

نهایی برنامه زمانبندی اقدام خواهد نمود. در صـورت   بررسی پیشنهادات پیمانکار و در صورت صالحدید، نسبت به بازبینی و ابالغ نسخه

 گردد. شده از طرف کارفرما، مالک اجرا تلقی می بندی اولیه ارائه عدم اظهارنظر پیمانکار پس از انقضای مدت یادشده، برنامه زمان

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

 باشد.ی میا سهیمقا صورت بهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسانکار کار پیم پیشرفت( گزارش 1

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میها فرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه ها گزارش( 2

همـان دوره پیمانکـار     تیوضـع  صـورت در هـزار از مبلـغ    عدم رعایت بندهای فوق در هر دوره از کارکرد، به میـزان دو  صورتتبصره( در 

 . این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.گردد یمکسر  بندعدم اجرای این  موجب به

پیمانکار  اریدراخت زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرماالف( -28ماده

 دهد قرارمی

 قرار خواهد داد. مانکاریپ اریکارگاه را در محدوده مد نظر خود در اخت زیمورد نظر جهت تجه نیکارفرما زم (1-الف-28

تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی به عهده پیمانکـار بـوده و کارفرمـا تعهـدی بابـت ایـن        ازین موردآب، گاز و گازوئیل  نیتأم (2-الف-28

ار دارد. کارفرما انشعاب برق مورد نیاز عملیات اجرائی و تجهیز کارگاه را در یـک نقطـه از کارگـاه بـه تشـخیص خـود در اختیـ       موضوع ن

ـ ن مـورد های مرتبط با برق، آب، گـاز و گازوئیـل   ملزومات و کلیه هزینه نیتأمتدارک،  لیکن، دهدپیمانکار قرار می جهـت   ازی

 است ملزومات عبارت نیتأممنظور از تدارک و ه و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد. عملیات اجرایی به عهده پیمانکار بود

هـای سـیار،   موقـت، کابـل   از تهیه و اجرای هرگونه لوله کشی، پمپ آب، مخازن ذخیره آب و سوخت، شلنگ، کابل کشی، تابلوهای برق

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

تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگری به عهـده پیمانکـار اسـت. برچیـدن کارگـاه شـامل جمـع آوری مصـالح،          (3-الف-28

نخالـه   های موقت، خـارج کـردن ماشـین آالت، داربسـت و دیگـر تـدارکات پیمانکـار از کارگـاه و حمـل         تجهیزات، تأسیسات و ساختمان

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

تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفـاتر اداری و اتـاق هـای کـارگری اسـتفاده نمایـد، هزینـه        

 ی تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.مربوطه از ردیف ها
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ــنظافرا  دوــــخ فعالیت محل ،ییاجرا تعملیا نپایادر  نیزو  وژهپر لطو متمادر  ستا موظف رپیمانکا(4-الـــف-28 ــنم تــ و از  دهوــ

وری، بارگیری، حمل و همچنین جمع آ .نماید پرهیز رکا محلدر  ییاجرا تعملیااز  حاصل ینخالههاو  ئدزا ادمو ،مصالح ار،بزا دگیـکناپر

 فستنکاا رتصودر باشـد.  به دپوی مجـاز شـهرداری بـر عهـده پیمانکـار مـی       ییاجرا تعملیااز  حاصل ینخالههاو  ئدزا ادمو تخلیه کلیه

 ریبدهکا بحسا به یباالسر صددر 18 لعماا بارا  ایــن بنــد با مرتبط یهزینههاو  دهنمو امقدا ساًر  اـــفرمرکا عوـــموض نـــیاز ا رپیمانکا

 .دکر هداخو رمنظو رپیمانکا

 لیوسا هیته ما، مراقبت در برابر شرایط مختلف جوی وسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (2-الف-28

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

ر پیمانکار قرار دهد، هزینه های تعمیر، سرویس، نگهداری درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیا( 6-الف-28

درصـد باالسـری بـه حسـاب      18و تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه استهالک یا اجاره آن با احتساب 

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.  

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

 پیمانکار خواهد بود.  

   باشدبه شرح زیر می آالت نیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -28ماده

کارفرمـا   دییـ أو طبـق نظـر و ت   یبنـد  متناسب با برنامه زمان مانیموضوع پ اتیو ابزار مورد انجام عمل زاتیتجه نیتأمتهیه و ( 1-ب-28

، و جوشـکاری  تجهیزات برشکاریابزار و  ،ییابزار بناکلیه  ،باکت ،جهت تخلیه مصالح جرثقیلانواع ، باالبر بشکه، ،یرپاییزتخته  شامل

 کـار مانیبـه عهـده پ   یـی اجرا اتیعمل انیملزومات از ابتدا تا پا ریو سا ابزار و تجهیزات عایق کاریآرماتوربندی، قالب بندی، رنگ آمیزی و 

 .باشد یم

، آهـ  ماسه، سیمان،  انواع سنگ، آجر، پلیت، انواع لوله جهت غالف گذاری، انواع ،پروفیل و میلگرد انواع هیـ ته (2-ب-28

بر عهـده   ضدزنگ و صفحات رابیتس یا توری مرغی ،ایزوگام، گونی چتایی، انواع قیر و پرایمر انواع بلوک،بتن،  ،خاک مخلوط

مربوطه کتباً به ات مستنداه به همر زنیااز قبل ری کاروز  11قل احدد را خوز نیارد ست مصالح مواموظف ر یمانکاپ لیکن .باشدکارفرما می

ـ  مفتـول گـالوانیزه   انـواع چسـب،  رنگ، نظیر  پروژه یاجرا ازیملزومات مورد ن و مصالح سایر تهیه .برسانده گارسرپرست کاع طالا بسـت   ای

 دییـ تأی و طبق نظر و بند زمانمتناسب با برنامه  و ... سنگ و فلز، صفحه ساب صفحه برشلکترود، ا میخ و چاشنی،یا  و پرچ چیپ ،اسکوپ

شده توسط کارفرما اقـدامات   هیمتعهد است نسبت به مراقبت و حفاظت از مصالح ته مانکاریپ نی. همچنباشد یم مانکاریبر عهده پکارفرما 

فهرسـت   یزبهـا یاز حد مجاز )مشـخص شـده در فصـول و جـداول آنال     شیالح کارفرما باز پرت مص ستباییم مانکاری. پدهدالزم را انجام 

 مانکـار یپ ی. مازاد مصالح مصـرف دیارائه نما زیرا ن یخود صورت موازنه مصالح مصرف تینموده و به همراه هر صورت وضع یری( جلوگیبها

 منظور خواهد شد. یو یحساب بدهکار هنسبت به صورت موازنه ب

 باشد.های تجاری سحر، الوان، ونوس و نپتون مورد تأئید کارفرما میروغن تنها با نشانرنگ تبصره: 

 .باشد یمباراندازی کلیه مصالح تهیه شده توسط کارفرما و حمل و جابجایی در کارگاه به عهده پیمانکار ( 3-ب-28
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 .باشد یمجرایی و حمل در کارگاه و به عهده پیمانکار مصالح و تجهیزات مورد نیاز عملیات اکلیه بارگیری، حمل و باراندازی ( 4-ب-28

هرگونه حمل و جابجایی خاک جهت تسطیح ، رگالژ بستر و کف سازی کار موضوع قرارداد از محـل دپـو تـا محـل اجـرای       (2-ب-28

 عملیات به هر مسافت به عهده پیمانکار می باشد.

از دسـتگاه نظـارت از کارگـاه     یم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتبـ نوع مصالح، کاال و اقال چیتواند ه ینم مانکاریپ (6-ب-28

 .دیخارج نما

را در هنگـام   مـان یموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 7-ب-28

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

مسـتعمل و فاقـد کـارایی الزم خـودداری نمایـد.       ملزومـات  بایست از بکارگیری ماشین آالت، تجهیزات، ابزار وپیمانکار می( 8-ب-28

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

دی نباشد پیمانکار موظف است بالفاصله نسبت به جایگزینی آنهـا و افـزایش تـوان تجهیـزات     بنبا میزان عملیات اجرائی و برنامه زمانی 

 مورد استفاده اقدام نماید.

رگـاهی،  ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کا-28ماده

 کند نیتأمغذا، به تفکی  و به شرح و مشخصات زیر 

 باشد. یمن پیمانکاربر عهده  یشگاهکارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزما یدفتر کار برا یزو تجه یهته (1-ح-28

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

ام شـده، مصـالح، تجهیـزات، ماشـین آالت و ابـزار،      پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجـ 

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

   .باشد یمحریق، سرقت، عوامل جوی و ... عهده پیمانکار 

د نسبت به تأمین سیستم روشنائی با کیفیت مورد نظر کارفرمـا اقـدام نمایـد. تهیـه مصـالح و      تبصره: پیمانکار موظف است به هزینه خو

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

ول بیمـه  یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که بایـد مشـم  ها قسمتج( -21ماده 

 گردد، به شرح  زیر است 

جزء  یمانکارانکارکنان، پرسنل و پ یبرا نام با یمدن یتمسئول یمهکارفرما نسبت به اخذ ب یموظف است با هماهنگ یمانکارپ( 2-ج-12

 . یداقدام نما یشتحت پوشش خو

. از یندفراهم نما یمانموضوع پ یاتا در خصوص عملالزم ر یپوشش ها یهباشد که کل یو بگونه ا نام با یدنامه اخذ شده با یمهب :1 تبصره

قرار نگرفته است به کارگاه  یمدن یتنامه مسئول یمهب یستکه نامشان در ل یمانکارجزء تحت پوشش پ یمانکارانورود کارکنان، پرسنل و پ
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راساً برداشت و  یمانکارپ یرتضامینسا و حق دارد که از یارمذکور، کارفرما اخت ینامه ها یمهب یشد. در صورت عدم تکافو هدخوا یریجلوگ

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

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

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

 باشد. ینم کارفرمامتوجه  یتعهد یچخصوص ه

مقررات ملی  12حث شرایط عمومی پیمان و مب 21و  16طبق ماده  کار بهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (2-ج-21

( بر عهده پیمانکار 0)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیل چکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 . باشد یم

 .شدبا یمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیب شیپتهیه و ( 3-ج-21

رد ایمنی اقصور و یا عدم رعایت مو به علتی نظارتی یا دستگاه نظارت )کارفرما( ها ارگان لهیوس بهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

بدهکاری پیمانکار منظور  حساب بهریال  11،111،111ایام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثل اجرتیا عوامل وی،  پیمانکارتوسط 

 .گردد یم

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

 تیوضع صورتنهایی و پرداخت  حساب هیتسوقرارداد ، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و  اتمامارسال و پرداخت نماید. پس از 

 باشـد.اصا حسـاب بیمه میقطعی پس از اخذ مف

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(2-ج-21

دچار سانحه  انگرید 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 گونه چیهو کارفرما  باشد یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوقیعواقب مال هیشوند، جبران کل

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

 است . ایمنی مربوطه لوازم

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

در ی به دعاوی گوئ پاسخ، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل مذکور جلوگیری نماید سایرین رایب یخسارات احتمال

ی طورکل بهامور اجتماعی و  و کارمراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی )خسارات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو، دیه، مزایای قانون 

ندارد  ها آنقصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی در قبال  علت بهی که ا حادثههرگونه 

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

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

گیرد، به شرح پیمانکار قرار می اریدراختینه و مشخصات فنی که بدون دریافت هز ها نقشهی ها نسخهالف( شمار -22ماده 

 زیر است
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 .و با درخواست کتبی پیمانکار به وی ابالغ خواهد شدپیمان ی اجرائی و مشخصات فنی که پس از مبادله ها نقشهیک سری 

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

روز از زمان ابالغ جهت بررسی و اصالح کتباً به اطالع کارفرما برساند. پیمانکار موظف است قبل از  8هرگونه مغایرت را حداکثر طی مدت 

 و به تأئید کارفرما برساند. شه های شاپ اقدام نموده نق تهیهشروع عملیات اجرایی نسبت به 

ی چون ساخت که ها نقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و انداز راهی ها دستورالعملو مشخصات،  ها نسخه شمارهح( -22ماده

 :، به شرح زیر است کند یمپیمانکار تهیه 

ی ازبیلت ها نقشهپس از اتمام هر مرحله از عملیات اجرائی و پیش از پوشیده شدن کار، پیمانکار موظف است دو سری از  (1-ح-22

جام شده را تهیه و همراه با جداول ریز مقادیر و صورتجلسات مربوطه جهت بررسی و تأئید به کارفرما ارائه نماید، مربوط به عملیات ان

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

ی کنترل ها ستیل چککارفرما و نیز ارائه به هنگام کلیه  اخذ مجوز انجام فعالیت ازپیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف به (2-ح-22

 .باشد یمبه کارفرما عملیات ساختمانی و دستورالعمل های شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن 

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

 یروهاین نیعنوان سرپرست کارگاه و همچن بهرا  یک نفر کارشناس ابنیهموظف است، پروژه  حیصح یمنظور اجرا به مانکاریپ( 1-ب-24

وقت در  صورت تمام به ستیبا یکه م دینما یو کتباً به کارفرما معرف نییدر پروژه تع میمق یدفتر فن زیو ن هیابن یمتخصص جهت اجرا

نباشد  یکارفرما کاف ندهینما صیبنا به تشخ یارگاه و پرسنل فنسرپرست ک یفن ییتوانا یحضورداشته باشند. چنانچه پس از مدت رگاهکا

  .دیاقدام نما نیگزینفرات جا یو معرف یفن میسرپرست کارگاه، ت رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکاریپ

یر موضوع پیمان اقدام بایست نسبت به تدوین چارت سازمانی کارگاه متناسب با مقادتبصره: پیمانکار پیش از شروع عملیات اجرائی می

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

و کلیه  باشد یمدر قانون کار( ممنوع  شده نییتعی افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ایران و خارج از سن )ریکارگ به( 2-ب-24

 . باشد یموارد مذکور  مستقیماً به عهده پیمانکار تبعات قانونی ، مالی ، جزایی و کیفری آن در صورت عدم رعایت م

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

 حساب بهجریمه  ریال 888,888,18 عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور در هر مورد، روزانه مبلغ

گونه  تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازی شده و پیمانکار حق هیچ صورت درو  گردد یمپیمانکار منظور 

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

رابط، یا نماینده یا  عنوان بهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل دو نفر یا بیشتر  تناسب بهوظف است پیمانکار م (4-ب-24

 دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید، صالحیت افراد مذکور می HSEی مرتبط ها دورهدارای مدارک مرتبط یا گذراندن  HSEمسئول 

بایست نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید. پیمانکار موظف افراد مذکور ، پیمانکار می دیتائ کارفرما برسد. در صورت عدم HSEمدیریت 
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 HSE یو طراح نیتدو)سه( روز پس از تنظیم صورتجلسه تحویل زمین نسبت به  1است پیش از شروع عملیات اجرائی و حداکثر 

PLAN معتبر نامهیگواه و تمدید ارائهد. همچنین پیمانکار موظف به اخذ، طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید و به تأئید کارفرما برسان 

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

در این خصوص اقدام نموده و هزینه مربوطه را با  چنانچه پیمانکار از هر یک از موضوعات فوق استنکاف ورزد کارفرما می تواند ر ساً

 به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید. 1-ب-20درصد باال سری به انضمام جرائم موضوع بند  18احتساب 

دستگاه  صبح به 11خود را  تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 2-ب-24

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

 شود. یفرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما یاداروقت  انیموظف است گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پا مانکاریپ( 6-ب-24

  منظور خواهد شد. یبه حساب و ه-15موضوع ماده  ائمارائه به موقع، جر

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

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

، اقالم و تجهیزات همجوارچنانچه پیمانکار در حین عملیات اجرائی به تأسیسات زیربنائی، کارهای اجرا شده، مستحدثات ( 8-ب-24

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

 ج( قیمت کارهای جدید-22ماده 

آنها ردیف و بهائی  برای نماید که پیمانکار ابالغ به پیمان، کارهایی موضوع شرایط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 28اگر حسب ماده 

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

در رسیدگی محاسبه شده و  1.11با احتساب ضریب باالسری  1011های ابنیه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال بهای پایه رشته

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

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

پس  یپیشنهادردیف و بهای ، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید.  1.11یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای اجرای برای

منظور خواهد شد. بجز ضریب باالسری  پیمانکارو قطعی  موقتاز بررسی، اعمال نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های 

 دیگری به ردیفهای موضوع این ماده تعلق نخواهد گرفت.هیچگونه ضریب  1.11

 نرخ پیمان، به شرح زیر است  تعدیله( -22ماده 

 یها تعرفه یشافزا جبران ی،انرژ یها حامل یمتق یشمصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزانرخ التفاوت  مابه ،این پیمان تعدیلبه 

 . ردیگ ینمتعــلق  یرهو غ یگمرک
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 ( تضمین انجام تعهدات34ماده 

مبلغ اولیه  درصد 8 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بایستمی مانکاریپ آن، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقع امضای پیمان

شرایط عمومی  10این تضمین پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با رعایت مفاد مندرج در ماده  .نمایدتسلیم کارفرما ، پیمان

 شد. خواهدپیمان آزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 32ماده 

شود. آزادسازی نیمی از تضمین کار در نزد کارفرما نگهداری میعنوان تضمین حسن انجام  به پیمانکار به پرداختمیزان ده درصد از هر 

و منوط به اخذ و ارائه  یقطع تیصورت وضع بیرفع نقص پروژه و تصو یموقت و گواه لیو ابالغ صورتجلسه تحو بیپس از تصومذکور 

 بیو تصو نیدوره تضم انیپس از پا گرید یمین یخواهد بود و آزادساز سریم مانکاریتوسط پ یاجتماع نیتأم زمانسا مهیمفاصا حساب ب

در طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در کار مشاهده  که یانجام خواهد شد. درصورت یقطع لیصورتجلسه تحو

قص اقدام و نسبت به رفع ن ر ساًاز سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما  شده نییتعگردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را  دینما یمی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع  18 اضافه بهی آن را ها نهیهز

 .نمود ساقطدر این مورد از خود سلب و 

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

 گیرد.چگونه پیش پرداختی تعلق نمیبه این پیمان هی

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

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

دی پیمانکار را با واحدهای ساخته شده یا در حال احداث خود تهاتر قتواند بخشی از مطالبات ندر 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

. دینما ی)دستگاه نظارت( م میکرده و در آخر ماه تسل محاسبه مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پ مجلس دستورکارها و صورت

 و یک نسخه تأئید شده ازاقدام  آنها نسبت به رسیدگیوصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه روز از تاریخ  21کارفرما ظرف مدت 

کسر  ،یعمال کسورات قراردادا نیو همچن تیوضع رتصو یینها دییو تأ یدگیپس از رسنماید. را برای پیمانکار ارسال میصورت وضعیت 

و ظرف مدت منظور  مانکاریپ یبه حساب بستانکار باقیمانده قابل پرداخت ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یالحساب هایعل

 خواهد شد. روز در وجه وی پرداخت  21

 ریمقاد یرگی بر اساس اندازهموقت و قطعی تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکردهای  2: مقادیر ذکر شده در پیوست شماره تبصره

 خواهد بود. شده دیاجرا شده در محل و مطابق با صورتجلسات تأئ یکارها
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 ( فسخ پیمان46 ماده

 و صرفاً با  ییو قضا یقانون یفاتبه تشر یازبدون ن تواندیکارفرما م یلدر موارد ذشرایط عمومی پیمان،  07عالوه بر شرایط احراز ماده 

 :یدفسخ نما یکطرفهرا بصورت  یمان، پ5به آدرس مندرج در ماده  یبا پست سفارش روز 8به فاصله  یاخطار کتب 2ارسال 

 .مصوب نسبت به برنامه زمانبندییی اجرا یاتشروع عملدر روز  8از  یشبیر غیرمجاز تأخ -1

 .ازید نمور یانسان یروین ای زاتیآالت و تجه نیماش ابزار،روز در  8از  شیب غیرمجاز تأخیر -2

  .مصوب یلیتفص یشده در برنامه زمانبند ینیب شیپ یاز کارها کیهر  یروز در اجرا 8از  شیب رمجازیغ ریتأخ -1

 یدر رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتض یرتأخ یاکارفرما  یصادره از سو یاز انجام دستورکارها یمانکاراستنکاف پ -0

 .یدنمانکارفرما اقدام  یندهاز نما ینسبت به اخذ مجوز کتب ییاجرا یاتملقرارداد و در هر مرحله از ع یدر هر مقطع زمان -8

ها، مقررات، ضوابط و مشخصات مورد انتظار وفق نقشه یتو کم یفیتبا ک خود در این پیمان،نتواند به تعهدات  یمانکارپ یکهدر صورت -7

 .یدعمل نمافنی عمومی 

 کتبی کارفرماانتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون موافقت  -6

 های اجرائی، مشخصات فنی عمومی و الزامات فنیعدم انطباق کارهای انجام شده با نقشه -5

مقررات ملی ساختمان  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  16طبق ماده  کار بهداشتحفاظت فنی و عدم رعایت مباحث ایمنی،  -8

 HSEو الزامات  کارگاه عملکرد ایمنی ستیل چک)ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

حق خواهد داشت تا کارفرما و  یدهضبط گردبه نفع کارفرما  یمانکارپ حسن انجام کارانجام تعهدات به همراه سپرده  ینصورت تضم ینا در

 مانکاریاز پ ،داور مرضی الطرفین یصتشخخود را با خسارات وارده به  یهبهمراه کل شرایط خصوصی پیمان 81وجه التزام به شرح ماده 

 .یدکسر نما یو هایو سپرده یناز محل مطالبات، تضام یامطالبه 

 شود.میزان و ترتیب زیر وصول می به مانیپات ریتأخ خسارتج( -38( و ماده 6-ب -28 ماده

 شرایط خصوصی، ساالنه و بصورت 16در صورت بروز تأخیر در پرداخت مطالبات نقدی پیمانکار بر اساس شرایط مندرج در ماده  -1

گونه درصد به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت و بجز این مبلغ هیچ 18روزشمار به میزان 

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

 نکار قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود.در الیحه تأخیرات پیما

پیمان باشد، کارفرما با رعایت ماده  دشدهیتمدی ها مدت عالوه بهانجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان  مدت که یدرصورتدر پایان کار،  -2

ر تکمیل و تحویل ؛ برای تأخیرات غیرمجاز دکند یمرا تعیین و تصویب  رمجازیغ راتیتأخو رسیدگی به دالیل پیمانکار، مدت  11

 گردد. حساب بدهکاری پیمانکار منظور می ریال به عنوان جریمه دیرکرد انجام تعهدات به 11،111،111، روزانه مبلغ مانیموضوع پ
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 یمدت اجرا یلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هایینهو هز یباالسر هایینههز یشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونهتبصره: ه

حق هرگونه  یمانپ ینا یبا امضا یمانکارتعلق نخواهد گرفت و پ یمانکاربه پ یرمجازمجاز و غ یراتدر دوران تأخ یمانمدت پ یدوژه و تمدپر

 .نمایدیخصوص از خود سلب م ینرا در ا یادعائ

 نمایندگان کارفرما پیمانکار

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران .............

 ن کرمیرامی علی نبی زاده 

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )سرپرست و عضو هیئت مدیره( 
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 2پیوست شماره 
 

برآورد ریالی 
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 3پیوست شماره 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیل چک
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 H.S.Eالزامات 

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

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگ بهعدم  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 بدونها تیصالح( یا افراد معتاد

فاقد معاینه  آالت نیماشی ریکارگ به، عدم منینااتجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و 

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

و سعی در حفاظت از  ستیز طیمحقبلی کارفرما، جلوگیری از تخریب  دیتائو نظایر آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و  انفجارت حفاری،

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام  کار یپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمح ستیزمنابع طبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEگی با کار در ساعات غیرعادی بدون هماهن

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

عه و اعالم ساعت نسبت به ثبت واق 05های شغلی ، و نظایر آن ظرف مدت بروز هرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماری

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

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

 باشد.می

( و شرکت کار بهداشتی حفاظت و ها نامه نییآ ازجملهپیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) -1

ی ها هیابالغو  ها بخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دینما یم دیتائو با امضاء پیمان موکد   باشد یمسکن تهران ی مگذار هیسرما

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را  به عهدهکامل  صورت بهرا  ها آنع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به مرتبط با آن اطال

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در این خصوص می ها دستورالعملمتعهد به رعایت کلیه 

قد مجوزهای قانونی جهت کار در ایران ممنوع می باشد، لذا چون بکارگیری افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فا  -0

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

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

، وع این پیمان اعم از بیمه درمانیموض انجام دری پرسنل شاغل ریکارگ بهمقررات قانون کار را در  هیکل دینما یمپیمانکار تعهد  -8

خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع این  نیتأمحوادث و... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهدهپیمان را 

پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات  -7

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

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

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضع صورتی از باالسر% 18را بعالوه  شده انجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه  طور بهکارفرما 
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رابط، یا نماینده یا مسئول  عنوان بهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر  تناسب بهاست  پیمانکار موظف -6

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

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

  HSEتخصصی( قرار داده و آنان را با اصول اولیه-)مقدماتی HSEی الزم ها آموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -5

 که یدرصورتندات خود را به کارفرما ارائه نماید خطرات شغلی آشنا نماید و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مست

% باالسری از 18ی مربوط را پس از اعمال ها نهیهزتواند این موضوع را انجام داده و ی الزم انجام ندهد کارفرما میها آموزشپیمانکار 

 د. باشپیمانکار می به عهدهمسئولیت انجام تعهد مذکور  درهرحالپیمانکار کسر نماید  تیوضع صورت

خودداری نماید.  ندینما یمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگ بهاز پیمانکار متعهد است  -8

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

ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و ها دستورالعملی طبق ا دورهنات بدو استخدام و انجام معای -11

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

جود توسط ی موها دستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آور انیزی عوامل ریگ اندازهانجام  -11

 پیمانکار صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

های ی خوابگاهپاش سمتهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و  -12

 د بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجوها سیسروکارگری و تهیه 

اختصاص دهد ، مبلغ فوق  HSEبخشی از مبلغ پیمان را مطابق با ردیف های مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  ستیبا یمپیمانکار  -11

 ی، آموزش( گردد.ساز فرهنگ)وسایل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمباید صرف 

تخطی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEعهدات خویش در زمینه پیمانکار از ت که یدرصورت -10

 ی پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.ها پرداخت

 مانکاریپ نی. همچنباشد یم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -18

 .باشد یپروژه و ارائه آن به کارفرما م یاجرا HSE PLAN یو طراح نیعهد به تدومت

 نفر به عهده پیمانکار است. 8تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت به تعداد  -17

 دینما تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیکل پیمانحدود موضوع موظف است در  مانکاریپ -16

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

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

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

 ..... است .
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باشد و چنانچه در اثر عدم پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -15

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

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

 

 

 پیمانکار

 ..........شرکت ..

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