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 ..................مهندس  یجناب آقا

 ..................رم شرکت عامل محت ریمد

 با سالم و احترام؛

 درحفر چاه جهت دفع فاضالب، آب باران و چاه ارت  یدستمزد یاجرادر نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

ی واگذار نماید، لذا در فنی و مال یاز توانمندبرخوردار  حقوقیحقیقی و  اشخاصبه  نقدیصورت  به را یشهپروژه مرکز شهر اند Aه قطع

 د.یننسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نما زمانبندی مناقصه،  صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه

  وضوع مناقصه:ـم -1

 4 فاز – یشهاند یددر  شهر جدواقع  یشهپروژه مرکز شهر اند Aه قطعحفر چاه جهت دفع فاضالب، آب باران و چاه ارت در  یدستمزد یاجرا

 :شامل

 چاه ها  یو انبار یلهم حفر

 چاه ها یلهم یکول گذار اجرای

 یو نصب گلدان ینیطوقه چ اجرای

محل و از مشخصات فنی خاک و نوع زمین  بایست پیش از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه به دقت بازدید نمایدتبصره: مناقصه گر می

 در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود. ادعایی، لذا هیچگونه مطلع گرددپروژه 

 2پروژه بنفشه  – 4فاز  –شهر جدید اندیشه  :محل اجرای کار -2

 ماه شمسی( سه) 3 مدت اجرای کار: -3

 عام( ی)سهام تهرانی مسکن گذار هیرماشرکت س :کارفرما -4

 )سهامی عام(ران تهمسکن  یگذار هیسرماشرکت  ار:دستگاه مناقصه گز -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمند از برخورداری -6-1

 داشتن حداقل دو نمونه کار مشابه اجرا شده یا در دست اجرا  -6-2
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 :تضمین شرکت در مناقصه -7

را  یالصد و پنجاه میلیون( رپان) 550،000،000لغ مناقصه مبهمراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در  ستبایمیمناقصه گر  -7-1

 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  نامه ضمانتمسکن تهران، این ی گذار هیسرمابانکی به نام شرکت  نامه ضمانت -الف -

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

ی مسکن گذار هیسرمات نزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرک 440080004607 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

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

490140040000440080004607IR  الفو ارائه اصل فیش در پاکت  مسکن تهران یگذار هیشرکت سرمابه نام. 

ارائه شده در  3، مطابق با فرم نمونه شماره سکن تهرانکسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری م درخواستنامه  -د -

 . رسیده باشد بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرانکه می، 1پیوست شماره 

 یلاز موارد ذ یبیترک یا کیرا بصورت  یال( ریلیونمسیصد و هفتاد و پنج ) 375،000،000مبلغ تواند  یم تمایل صورت در گرمناقصه -7-2

 بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهرا در قالب  یال( رچهارصد و پنجاه میلیون) 450،000،000مبلغ  و 1-7بند 

فاقد خط  ی،اضاف یحهرگونه توض ، بدون10103074333به شناسه ملی  مسکن تهران یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار

 . یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینبه همراه به عنوان تضم یسیو پشت نو یوردگخ

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 بگردیده  ممهور به مهر شرکتها درج گردد و کلیه سفته ها سفته

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

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

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

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

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

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

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

 .مسترد خواهد شد ها آنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ
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 ی مناقصه بند زمان -8

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

روزهای 17الی  8ی ها ساعتدر اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی ، تصویر کد ییراتتغ یآگه

ونک،  یدانتهران، م یبه نشانامور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار  به واحد 08/06/1401لغایت  05/06/1401تاریخ کاری از 

 یا یبه انجام هرگونه هماهنگ یازتهران مراجعه شود. در صورت نمسکن  یگذار یه، شرکت سرما1، پالک 23کوچه  ی،جنوب یگاند یابانخ

 تماس گرفته شود. 118 و 113ی داخل 88661171سوال در خصوص اسناد با شماره 

 باشد.می 14/06/1401مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -8-2

به دستگاه مناقصه 13/06/1401را تا آخر وقت اداری مورخ دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب چنانچه پس از  -8-3

 .دیینماگزار اعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  14/06/1401مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-4

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار مناقصه گزار میمی

توسط کمیسیون معامالت، پاکات ج باز خواهد شد. به منظور بررسی و پایش  در صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گران  -8-5

ه اخذ مدارک تکمیلی یا تواند قبل از بازگشایی پاکات ج حسب مورد نسبت بتوانایی مالی و فنی مناقصه گران، کمیسیون معامالت می

 بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.  

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -8-6

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

هادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید نروز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیش 10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابتمی کارگاههزینه تجهیز  -9-2

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -9-3

انجام شده  یکارها یربر اساس مقاد یقطعموقت و  های یتوضع کارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -9-4

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 یشجبران افزا ی،انرژ یها حامل یمتق یشمابه التفاوت نرخ مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا هیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، -9-5

 . ردیگ ینم تعــلق یرهغو  یگمرک یها تعرفه
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ها با توافق التفاوت هزینهابالغ گردد، مابه گر مناقصهبه گزار  مناقصهدر حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف  چنانچه -9-6

 طرفین محاسبه خواهد شد.

 باشد.یا کاهش می شیافزا  ابلقدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزار مناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-7

و مطابق با قوانین جاری کشور  گر مناقصهارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی  -9-8

 گردد. محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه -10-1

 (2حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و د مشخصات افرا -10-2

  اجرائیی ها نقشه پوشه الکترونیکی حاوی -10-3

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -10-4

 و سایر نشریات و ضوابط فنی 55نشریه  -10-5

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

پروژه مرکز شهر  Aه قطعحفر چاه جهت دفع فاضالب، آب باران و چاه ارت در  یدستمزد یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -10-7

  یشهاند

های پیوستبه همراه  3-10موضوع بند پوشه الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه،  گرمناقصهمراجعه نماینده  پس از: تبصره

ارسال  نامهآدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیتا آخر وقت اداری همان روز به نویس پیمان مربوطه اسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید میشد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصهخواهد 

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اسناد و شرایط مناقصه -11-1

 شرایط خصوصی قرارداد  -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6
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  پیشنهادات ارائه -12

پاکت سر بسته الک و مهر  پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک

 شده )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 تی،یااظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یحاوپاکت ب(  -

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

مستندات  یرو سا 2 یوستموجود در پ یحقوقحقیقی و ط مناقصه، مشخصات افراد یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یو امضا

 (A3 قطع( و نقشه ها )در A4 طعقاسناد مناقصه )در یمهضم

 پاکت ج( حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیزهای مربوطه -

 ارائه آنالیز قیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه شده الزامی است. :1تبصره 

مخدوش، مبهم  یدهاشنهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صر به مت،یق زیهمراه با آنال دیبا متیق شنهادیپ :2تبصره 

  اثر داده نخواهد شد. بیو مشروط ترت

 یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال :3تبصره 

 معامالت خواهد بود.

  هایا رد پیشنهاد قبول اختیار -13

در قبول یا رد دستگاه مناقصه گزار آنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. های ارائه شده وهادبا بررسی پیشندستگاه مناقصه گزار 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

ن نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه آئی 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

                                                     قربانیعلی      مهر و امضاء              تاریخ...                                                                                    

 و عضو هیئت مدیره مدیرعامل                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتنمونه فرم  -1

 

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2
 

 

 

 نمونه فرم درخواست کسر از مطالبات -3
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 شرکت در مناقصه *    امهن ضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

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

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

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

 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***          

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

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

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

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

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

 اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                                                  و از درجه ساقط است،

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 به نشانی:           نظر به اینکه*            

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

 را با*                              دارد، این***                                   از*      

 ریال                                     در مقابل ***         برای مبلغ                                                

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

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

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

 ریال، هر مبلغی را که***    

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

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

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 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 **                              

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

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

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

 نوان بانک یا شرکت بیمه**ع

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 * نمونه فرم درخواست کسر از مطالبات جهت تضمین شرکت در مناقصه *

 )نمونه سه(
 

 مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

 موضوع: درخواست کسر از مطالبات

 

 با سالم و احترام؛

مورخ  420700/.................تمایل اینجانب ............ / این شرکت جهت ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه به شماره با عنایت به 

لغ با موضوع .......................................................... پروژه .......................... ، خواهشمند است با کسر مب 00/00/1401

بعنوان بخشی از تضمین شرکت در مناقصه  نزد آن شرکت، ......................... ریال از مطالبات اینجانب ............ / این شرکت.......

 فوق الذکر موافقت فرمایید. 

 

 نام شرکت: 

 :امضاء صاحبان مجاز 

 مهر و امضا: 
 تاریخ: 
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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، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -1

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

 :زمینه فعالیت   :تصادیکد اق   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

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

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

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .3

 سمت:    کد ملی:    ادگی:نام و نام خانو .4

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

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

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

 (تاریخ اعتبار –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت  نامهگواهی -5

1.  

2.   

3.  

 :م خانوادگینام و نا

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 )ب( 2پیوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقیقی

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 .**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 

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

 

 

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

 

 

 :نام خانوادگینام و 

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرکارت ملی و شناسنامه
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 3 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت فرم
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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 / اینجانباین شرکت

پـروژه مرکـز    Aه قطعباران و چاه ارت در حفر چاه جهت دفع فاضالب، آب  یدستمزد یاجرا برای پیشنهادی خودمناقصه، مبلغ 

)بـه حـروف(     ....................... ریـال و .........جـدول ذیـل و مجموعـاً بـه مبلـغ.................................     شـرح   بصـورت ناخـالص بـه    را یشـه شهر اند

 .نماید اعالم می یبصورت نقد.......................... ریال ............................. .............................................

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  شود یماین برگ متعهد  تأئیدبا  /اینجانبهمچنین این شرکت

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

 ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.گونه اعتراضی نخواهد داشت.  ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 جدول پیشنهاد قیمت

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

   1،080 متر  سانتی متر 90حفر میله چاه به قطر  1

   3،476 عدد 90*25 با کول بتنی اجرای کول گذاری میله 2

   22،280 عدد 90*60*25تنی گذاری انباره با کول باجرای کول  3

و  3حفر انباری چاه به شکل مثلثی و به ابعاد قاعده  4

 متر 3ارتفاع 
   10،696 متر مکعب

   79 عدد متر و نصب گلدانی 1اجرای طوقه چینی به ارتفاع  5

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

 

 یری عمق حفر میله چاه ارت تا عمق رسیدن به رطوبت مورد نظر کارفرما محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. اندازه گ:  1تبصره 

به پیمانکار مقادیر، تعداد و ابعاد دهانه چاه مطابق نظر کارفرما قابل تغییر خواهد بود و هیچگونه اضافه بهایی از این بابت  :2تبصره  

 پرداخت نخواهد شد.

به هر میزان کاهش یا افزایش دهد و این موضوع تأثیری در بهای واحد ردیف  مقادیر ردیف های جدول فوق راتواند رفرما میکا :3تبصره 

 مذکور نخواهد داشت.

 .یرفتخاک ( انجام خواهد پذ یداریپا یتکارفرما ) با توجه به وضع یدو با به صالحد یازدرصورت ن 3یفرد یتمآ یاجرا :4تبصره 

یه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد : کل5تبصره 

باشد و هزینه های مربوطه در قیمت پیشنهادی های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEایمنی و الزامات 

 ای انجام نخواهد شد.ین بابت پرداخت جداگانهپیمانکار لحاظ شده است، لذا از ا

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 پیش نویس پیمان
 

 

 حفر چاه جهت دفع فاضالب، آب باران و چاه ارت در  یدستمزد یاجرا

 یشههر اندپروژه مرکز ش Aه قطع

 

 

 

 اجرا: محل

 یشهاند یدشهر جد 4فاز 
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 پیمان

ص مورخ 85/98به شماره  شهیاند دیمسکن تهران و شرکت عمران شهر جد یگذار هیشرکت سرما نیمابیقرارداد مشارکت در ساخت ف رویپ

 لحاقیاارک یگر مداه دفقتنامه به همراوین ما کمیسیون معامالت، 00/00/1401مورخ ......... جلسه شماره  به استناد صورت و 25/01/98

ثبت ره به شما انمسکن تهراری شرکت سرمایهگذبین د، میشوه نامید پیمانین پس و ازاست اکه یک مجموعه غیرقابل تفکیک آن

عضو و  مدیرعاملعنوان  به قربانی یعلبه نمایندگی آقایان  411111863484دی قتصااکد و  10103074333به شناسه ملی و  269170

شرکت/آقای و سو  از یکد میشوه نامید کارفرمان ین پیمادر اکه  رهیمد ئتیه سیرئ بیبه عنوان نا یکرم نیو رام رهیمد ئتیه

..... به عنوان ................ و ............ نقایاآ ................ به نمایندگی دیقتصااکد و ................... شناسه ملی و ..............  ثبتره به شما ..................

طبق مقررات و  یگر،د یاز سو شودیم یدهنام یمانکارپ یمانپ ینکه در امطابق با مستندات ابرازی،  .................... به عنوان رئیس هیئت مدیره

 .یدشده است منعقد گرد درج یمانپ ینو مدارک ا ادکه در اسن یطیشرا

 قرارداد ( موضوع1ماده 

 4فاز  –شهر جدید اندیشه  واقع در یشهپروژه مرکز شهر اند A هقطعحفر چاه جهت دفع فاضالب، آب باران و چاه ارت در  یدستمزد یرااج

 :شامل

  حفر میله و انباری چاه ها -1-1

 ها چاهاجرای کول گذاری میله  -1-2

 گلدانیاجرای طوقه چینی و نصب  -1-3

در خصوص عدم آگاهی از کم  ادعاییز محل پروژه به دقت بازدید نموده  است، لذا هیچگونه تبصره : پیمانکار پیش از ارائه پیشنهاد قیمت خود ا

 و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 است : یرشامل اسناد و مدارک ز یمانپ ینا

 حاضر نامه موافقت -2-1

 (1برآورد ریالی )پیوست شماره -2-2

 (ن برنامه و بودجهسازما 4311نشریه )شرایط عمومی پیمان  -2-3

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

 و با درخواست کتبی پیمانکار به وی ابالغ خواهد شد.پیمان پس از مبادله معماری که  یها نقشه ی ازسر کی -2-5

 (2ماره ش وستی) پ مانکاریپ مدارکاسناد و  -2-6

 (3) پیوست شماره  فرآیند ارجاع کاراسناد  -2-7
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 (4شماره  یوست)پ HSEکارگاه و الزامات  یمنیعملکرد ا یستلچک  -2-8

 پیمان( مبلغ 3ماده 

برابر با  بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی و توافق با پیمانکار، بصورت ناخالص و قیمتمبلغ اولیه پیمان بر اساس  -3-1

 .باشد یمال .................................... )...................................................................................( ری......

و اجرا شده در محل  یکارها ریمقادگیری اندازه بر اساس یقطعموقت و  یها تیوضع صورت کارکردتقریبی بوده و  بصورتمبلغ فوق  -3-2

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.  1پیوست شماره  بر مبنای فهرست بهای مندرج در و ق با صورتجلسات تأئید شدهمطاب

  .باشد یمی پرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

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

ارائه از و پس  ینگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضع صورت نیمبلغ آخر زیرصد از هر پرداخت و ند 5 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -3-5

 .گردد یمسترد م یاجتماع نیمفاصا حساب از سازمان تأم

صورت ی ا اضافهی مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت پرداخت ها نهیهزکلیه  -3-6

 نخواهد گرفت. 

ی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری تعــلق ها تعرفهی سوخت و ها حاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوت مابهبه این پیمان تعدیل و  -3-7

 . ردیگ ینم

 گردد،  ها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغدر نقشه ایعمدهچنانچه در حین انجام کار تغییرات  -3-8

 ها با توافق طرفین محاسبه خواهد شد.التفاوت هزینهمابه

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25این پیمان با نرخ واحد ثابت تا سقف  -3-9

بل مستندات مربوطه قا، ارائه فاکتور رسمی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال -3-10

 پرداخت خواهد بود.

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

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

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

پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط کارفرما و مشخص شدن میزان تأخیرات مجاز و غیر  در از سوی پیمانکار راتیتأختوجیهی و الیحه 

 مجاز قابل تمدید خواهد بود.

برای شروع عملیات، در  شده نییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل جبهه کاری می مجلس صورتتاریخ شروع کار، تاریخ  -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. مدت تجهیز کارگاه جزء مدت تعیین  منظور هبنسبت به تجهیز کارگاه  )پنج( روز 5مدت 
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)سه( روز پس از تنظیم صورتجلسه تحویل جبهه کاری نسبت به تدوین و  3باشد. پیمانکار موظف است حداکثر می 2-4شده در بند 

 ارائه پالن تجهیز کارگاه اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند.

 ( تضمین انجام تعهدات5ده ما

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

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

 آزاد خواهد شد.

 و روش پرداخت زانیم( 6ماده 

 گیرد.به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی -6-1

دستورکارها و  ،ییاجرا یها را طبق نقشه خیانجام شده از شروع کار تا آن تار یکارها تیهر ماه صورت وضع آخردر  پیمانکار -6-2

محاسبه کرده و آن را در  1شماره  وستیمندرج در پ حاتیمنضم به پیمان و جداول و توض ها، براساس فهرست و اسناد مجلس صورت

الحساب  یکسر عل ،قانونیاعمال کسورات  نیو همچن تیصورت وضع یینها دییو تأ یدگی. پس از رسدینما یم کارفرما میآخر ماه تسل

 به حساب بستانکاری پیمانکار منظور خواهدشد.مانده قابل پرداخت  ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یها

 ( سپرده حسن انجام کار و مسئولیتهای دوره تضمین7ماده  -7

 پیمانکاری سوو از تعیین  )شش( ماه 6ت به مداز تاریخ تصویب صورتجلسه تحویل موقت ، پیمانع موضوت عملیا تضمیندوره  -7-1

 .ددتضمین میگر

ی نیمی از آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری می عنوان هبمیزان ده درصد از هر پرداخت به پیمانکار  -7-2

تضمین مذکور پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت پروژه، ارائه مفاصا حساب بیمه سازمان تأمین اجتماعی از سوی پیمانکار و 

 خواهد شد.ی و باقیمانده آن پس از سپری شدن دوره تضمین آزاد قطعتصویب صورت وضعیت 

از  شده نییتعدر طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت  که یدرصورت -7-3

درصد، از محل  15 اضافه بهی آن را ها نهیهزنسبت به رفع نقص اقدام و  رأساًسوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما 

نمود.  ساقطو پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و  دینما یمی خودکارسازمطالبات پیمانکار، به نفع  تضامین و

ی قطعدر صورت عدم ابالغ هر گونه نواقص در دوره تضمین از سوی کارفرما به پیمانکار، عملیات موضوع پیمان خودبخود تحویل 

 ی و تنظیم صورتجلسه مربوطه نخواهد بود.قطعتحویل  گردیده و نیاز به تشکیل کمیسیون
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 ( نظارت بر اجرای کار8ماده 

و  سازمان استاندارد ضوابط ملی ساختمان، مشخصات فنی عمومی، مقررات هیکه از کل دنماییاقرار م پیمان یاز امضا شیپ پیمانکار -8-1

 انیز هیلذا جبران کل داند،یآنها م تیموده و خود را ملزم به رعاکامل کسب ن یدر ارتباط با موضوع پیمان آگاه ربطیذ یمباد ریسا

 .باشدمیاز مفاد فوق بر عهده پیمانکار  یاز عدم آگاه یاشوارده به کارفرما ن

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ  -8-2

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

های درخواست مجوز فرم بر اساسو مشخصات فنی  ها نقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -8-3

ک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها ی عملیات ساختمانی و مدارها ستیل چکانجام عملیات و 

 با رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید. نیماب یفرا طبق اسناد و مدارک 

ساختمانی نافی مسئولیت  هایحضور دستگاه نظارت و تأئید و ابالغ مستندات کارگاهی اعم از مجوزها، صورتجلسات، و چک لیست :تبصره

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

 ( شرایط فسخ پیمان9ماده 

 2قضایی و صرفاً با ارسال تواند بدون نیاز به تشریفات قانونی و شرایط عمومی پیمان، در موارد ذیل کارفرما می 46عالوه بر شرایط احراز ماده 

 ، پیمان را بصورت یکطرفه فسخ نماید:14روز با پست سفارشی به آدرس مندرج در ماده  5اخطار کتبی به فاصله 

روز در اتمام عملیات اجرایی موضوع پیمان  5روز در شروع عملیات اجرایی موضوع پیمان و همچنین تأخیر بیش از  5بیش از تأخیر  -9-1

 زمانبندی مصوبنسبت به برنامه 

ها بیش از  چاهانحراف هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب اولیه به نحوی که اتمام کار هر یک از  -9-2

 روز به تأخیر افتد. 7

 ضیاستنکاف پیمانکار از انجام دستورکارهای صادره از سوی کارفرما یا تأخیر در رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقت -9-3

 انتقال پیمان به شخص یا اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی کارفرما -9-4

 در صورتیکه پیمانکار نتواند به تعهدات خود، با کیفیت و کمیت موضوع پیمان عمل نماید. -9-5

 عدم انطباق روش اجرای پیمانکار با ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع پیمان -9-6

 یمقررات مل 12و مبحث  مانیپ یعموم طیشرا 21و  17ر طبق ماده کا و بهداشت یحفاظت فن ،یمنیمباحث ا تیعدم رعا -9-7

 HSEکارگاه و الزامات  یمنیعملکرد ا ستیل اجرا( و چک نیو حفاظت کار در ح یمنیساختمان )ا

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

و  یناز محل مطالبات، تضام یامطالبه  یمانکاراز پداور مرضی الطرفین  یصتشخخود را با خسارات وارده به  یهبهمراه کل 13شرح ماده 

 .یدکسر نما یو هایسپرده
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 ( حـل اختالف 10ماده 

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

 یمیخواهند شد مطرح و هر تصم یساعت کتباً معرف 48که حداکثر ظرف مدت  ینمجاز و مختار طرف یندگانمرکب از نما یسیونیبدواً در کم

 یئـت موضـوع بـه ه   ینـدگان، در صورت عدم توافق نمااالجرا خواهد بود.  نافذ و الزم ینطرف یبرا ید،آراء اتخاذ نما اتفاق به ذکورم یسیونکه کم

 یـک )که حداکثر تا  الطرفین  یداور مرض یکو  یمانکارپ یشده از سو یداور معرف یککارفرما،  یشده از سو یداور معرف یکمتشکل از  یداور

 یئـت خواهـد بـود. آراء ه   یقطعـ  یداور یئـت ه یخواهد شد( ارجـاع و رأ  یینتع ینبا حضور طرف یصورتجلسه ا یط پیمانماه پس از مبادله 

تعهـدات   یموظـف بـه اجـرا    یمانکـار موضوع، پ یفتکل یینالزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تع ینطرف یمعتبر و برا یاز سه رأ یبا دو رأ یداور

 .باشد یمخود

 .است االجراءالزم  شود و در هر حال شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی قلمداد میتبصره: 

 کارفرما ( تعهدات11ماده 

 کارگاه . از نقطه یک در اجرایی عملیات نیاز مورد برق نتأمی -11-1

 تامین اقالم و مصالح موردنیاز اجرای عملیات شامل انواع کول ، انواع آجر و بلوک ، ماسه ، سیمان ، گلدانی. -11-2

 پیمانکار کارکرد های وضعیت صورت پرداخت -11-3

 پیمانکار ( تعهدات12ماده 

 .باشد می پیمانکار عهده به قرارداد موضوع ماهیت اساس بر نیاز مورد تجهیزات کلیه تأمین -12-1

 بارگیری ، حمل و باراندازی کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرایی و حمل در کارگاه به عهده پیمانکار می باشد . -12-2

 توسط کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد . باراندازی و حمل در کارگاه کلیه مصالح تامین شده -12-3

 انتقال آب به محل های اجرای عملیات بر عهده پیمانکار می باشد.تأمین و  -12-4

 به محل های اجرای عملیات بر عهده پیمانکار می باشد. انتقال برق تامین شده توسط کارفرما -12-5

را با درنظر گرفتن تأثیر کلیه عوامل )شامل مصالح، نیروی  روز پس از مبادله پیمان، برنامه زمانبندی خود 3موظف است  پیمانکار -12-6

انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین آالت و ابزار( مطابق با نظر و فرمت مورد قبول کارفرما تنظیم و جهت بررسی کتباً به کارفرما 

 نماید. نکار ابالغ میتسلیم نماید. کارفرما پس از بررسی و اعمال نظر، برنامه زمانبندی را جهت پیگیری به پیما

بندی اجرای عملیات اقدام نموده و آن  تواند رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تبصره: در صورت استنکاف پیمانکار از اجرای این بند کارفرما می

دهکاری پیمانکار منظور ی به حساب بقطعمبلغ اولیه پیمان به عنوان جریمه  نیم درصدرا جهت اجرا به پیمانکار ابالغ نماید و به میزان 

بندی ابالغی از سوی کارفرما، مبنای اجرای عملیات موضوع قرارداد بوده و پیمانکار حق هرگونه اعتراض در  نماید. در این صورت برنامه زمان

 نماید.این خصوص را از خود سلب می
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را در هنگام ورود و خروج ضمن  مانیموضوع پ اتیملجهت انجام ع ازیموردن زاتیابزار و تجه ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد  -12-7

مورد استفاده در  ابزار و تجهیزات نوع مصالح، چیتواند ه ینمهماهنگی با دستگاه نظارت در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نماید. پیمانکار 

 .دیاز دستگاه نظارت از کارگاه خارج نما یکارگاه را بدون مجوز کتب

از حفاری چاه های موضوع قرارداد از محل کار تا محل مورد نظر کارفرما در کارگاه به عهده پیمانکار  حمل و جابجایی خاک حاصل -12-8

 می باشد.

پیمانکار موظف است کلیه مراحل اجرای عملیات موضوع پیمان را مطابق با مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  -12-9

 مرتبط با موضوع پیمان انجام دهد.

آسیبی وارد  انکار در حین عملیات اجرائی به تأسیسات زیربنائی، مستحدثات همجوار، اقالم و تجهیزات نصب شدهچنانچه پیم -12-10

 باشد.نماید، مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده بر عهده ایشان می

مدت پیمان یا دوره با توجه به ماهیت موضوع پیمان، چنانچه در اثر ریزش چاه ناشی از نقص در اجرا توسط پیمانکار در طول  -12-11

های مربوطه بر عهده پیمانکار تضمین به ابنیه، تأسیسات و مستحدثات کارگاه یا همجوار آسیبی وارد شود، مسئولیت جبران هزینه

 خواهد بود.

الت پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موضوع پیمان مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آ -12-12

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

  .باشد یمدر مقابل حریق، سرقت، عوامل جوی و ... عهده پیمانکار 

 اید.گردد از بکار گماردن اتباع غیر مجاز خودداری نمپیمانکار متعهد می -12-13

مقررات ملی ساختمان )ایمنی و حفاظت کار در  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کار بهداشتحفاظت فنی و  -12-14

عدم استفاده از وسایل چنانچه در اثر . باشد یم( بر عهده پیمانکار  5) پیوست شماره   HSEحین اجرا( و تعهد به اجرای الزامات 

 گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود یقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیاعدم رعایمنی و حفاظت فردی یا 

رابطه  نیدر ا یتیمسئول گونه چیهو کارفرما  باشد یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوقیعواقب مال هیدچار سانحه شوند، جبران کل

مناسب،  یها دستکشکار،  می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنینه دار، کفش اشامل کاله چا یو حفاظت یمنیا لیساونخواهد داشت. 

 است. سایر لوازم ایمنی مربوطه و نکیماسک، ع

کارکنان، پرسنل و پیمانکاران جزء تحت در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ ببا هماهنگی کارفرما نموظف است  مانکاریپ -12-15

 پوشش خویش اقدام نماید. 

 .باشد می دهد می قرار ایشان اختیار در پیمان موضوع عملیات اجرای جهت کارفرما که مصالحی پرت کنترل به موظف پیمانکار -12-16

های کنترل  لیست پیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظف به اخذ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیز ارائه به هنگام کلیه چک -12-17

 باشد. عملیات ساختمانی )نظارتی( به کارفرما می
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 خصوص انجام نخواهد نیدر ا یو اضافه پرداخت دهیلحاظ گرد متیق شنهادیفوق در پ یخدمات مندرج در بندها یارائه تمام نهی: هزتبصره

 .شد

 ( نشانی طرفـین13ماده 

 :تلفن   شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –: تهران کارفرمانشانی  -15-1

62-88885561 

 ...........، تلفن: ........................................................................................................................................................................: پیمانکارنشانی  -15-2

 طرف بهروز پیش از تغییر نشانی مراتب را سریعاً  15 اند موظفگردد و طرفین تلقی می شده ابالغی مذکور ها ینشانتبصره: کلیه مکاتبات به 

دیگر اطالع دهند، در غیر اینصورت هرگونه مکاتبه و اخطاریه و غیره که به آدرس فوق ارسال شود، به منزله ابالغ به مخاطب بوده و 

 ینه مسموع و پذیرفته نخواهد بود.هیچگونه عذر و ایرادی و ادعایی در این زم

 

 نمایندگان کارفرما                       پیمانکار                                                                                                  

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(                          است تایید مورد و شده مطالعه قرارداد در مندرج مفاد و شرایط کلیه)  

                                       رامین کرمی                             علی قربانی                                                                                                                        

 )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره(  )نائیب رئیس هیئت مدیره(                                                                                                         



 

25 

 

 1پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی 
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 2پیوست شماره 

 ک پیمانکاراسناد و مدار
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 3پیوست شماره 

 فرآیند ارجاع کاراسناد 
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 4پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیل چک
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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 )ریکارگ بهعدم  ازجمله HSEه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات مسئولین مربوط

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

 فاقد معاینه فنی آالت نیماشی ریکارگ به، عدم منینااتفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و تجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی، عدم اس

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

و سعی در حفاظت از منابع  ستیز طیمحقبلی کارفرما، جلوگیری از تخریب  دیتائانونی و و نظایر آن بدون اخذ مجوزهای ق انفجارت

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کار یپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمح ستیزطبیعی 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 ها ینیب شیپپیمانکار 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  رمنتظرهیغیر مراجع ذیصالح اقدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه مکتوب به کارفرما و سا

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

( و شرکت کار بهداشتی حفاظت و ها نامه نییآ ازجملهو الزامات وزارت کار و امور اجتماعی )پیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین  -3

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

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت  به عهدهکامل  صورت بهرا  ها آنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به 

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

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

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات  کارفرما 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 ریکارگ بهمقررات قانون کار را در  هیکل دینما یمپیمانکار تعهد  -5

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

 گیرد. به عهده

ظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود پیمانکار مو -6

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

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

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضع صورتی از باالسر% 15را بعالوه  شده انجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه  طور به



 

30 

 

 HSEرابط، یا نماینده یا مسئول  عنوان بهبه معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر  میزان و نوع فعالیت نسبت تناسب بهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEی مرتبط ها دورهدارای مدارک مرتبط یا گذراندن 

 ه معرفی جایگزین اقدام نماید.بایست نسبت بفرد 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  -8

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

% باالسری از 15ی مربوط را پس از اعمال ها نهیهزتواند این موضوع را انجام داده و ی الزم انجام ندهد کارفرما میها آموزشپیمانکار 

 باشد. پیمانکار 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  -9

 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 عملدستورالی طبق ا دورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

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

 ت آن به کارفرما ارائه گردد.صورت پذیرد و مستندا

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

 ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.ها سیسروتهیه 

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

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

ی ها پرداخترفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف تخطی نماید کا HSEپیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  که یدرصورت -14

 پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.

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

 .باشد یروژه و ارائه آن به کارفرما مپ یاجرا HSE PLAN یو طراح نیمتعهد به تدو

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

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

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

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

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیچانه دار، کفش ا شامل کاله یو حفاظت یمنیا
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باشد و چنانچه در اثر عدم رعایت پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -18

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

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

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   
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