
شماره : 140153964

تاريخ : 1401/10/19

به نام خدا

فرم استعالم كاال / خدمات

موضوع استعالم: تامين متريال واجراي ساختمان جديد مشاور طرح جامع

بر روي پاكت، " استعالم قيمت تامين متريال و اجراي ساختمان جديد مشاور طرح جامع" و تحويل گيرنده آقاي فيروزآبادي با شماره تماس 09139457998 درج گردد.

محل تحويل كاالهاي موضوع استعالم كارخانه سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر 5 جاده اختصاصي گل گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر و 

كدپستي 7817999738 مي باشد.

شرح خدمات موضوع استعالم در قالب قرارداد پيوست و شامل كسورات قانوني و مفاصا حساب تامين اجتماعي مي باشد و در اين راستا كارفرما به شرح ذيل عمل مي 

نمايد:

به منظور تضمين اجراي تعهدات طبق مفاد قرارداد، فروشنده به هنگام امضاء قرارداد، ضمانت نامه معتبر بانكي بدون قيد و شرط، به ميزان 5% مبلغ قرارداد، به كارفرما 

تحويل مي دهد. تضمين مذكور پس از تحويل قطعي موضوع قرارداد  و تسويه حساب مالي و تائيد دستگاه نظارت به فروشنده عودت داده مي شود.

از مبلغ هر پرداخت به فروشنده، معادل10% بعنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد. نيمي از مبلغ كسور حسن انجام كار پس از صدور گواهينامه تحويل موقت و 

نيم ديگر آن پس از صدور گواهينامه تحويل قطعي و تائيد دستگاه نظارت ، به فروشنده مسترد خواهد گرديد.

 هزينه هاي اياب و ذهاب و خورد و خوراك  نيروي انساني موردنياز براي انجام كار و  تامين كليه ماشين آالت و متريال و هزينه مربوط به حمل و نقل آنها و همچنين 

كليه هزينه هاي مربوطه به بيمه به عهده پيمانكار مي باشد و بايستي در پيشنهاد مالي لحاظ گردد.

پيشنهاد فني و مالي خود را، حداكثر تا ساعت 14 تاريخ 28/ 10/ 1401 به اين شركت ارسال نماييد. عدم ارسال پيشنهاد تا تاريخ مذكور به منزله انصراف آن شركت از 

حضور در استعالم تلقي خواهد شد.

پيشنهاد فني و مالي در پاكات جداگانه ممهور و در بسته به آدرس كارخانه سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر 5 جاده اختصاصي گل گهر، شركت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر و كدپستي 7817999738 ارسال گردد.

واريز پيش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانكي مورد تاييد مديريت مالي شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر خواهد بود.

ت خريدار
مالحضا

تسويه حساب كامل، بعد از انجام خدمت/تامين و ارسال كاال موضوع استعالم به كارخانه سيرجان، كيلومتر 50 جاده سيرجان به شيراز، كيلومتر 5 جاده اختصاصي گل 

گهر، شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر و كدپستي 7817999738  و تاييد فني معاونت فني و مهندسي و رسيد انبار و تحويل فاكتور نهايي و گواهي ارزش افزوده 

صورت مي پذيرد.

اعتبار پيشنهاد مالي جهت تامين كاال بايستي حداقل30 روز باشد و در صورتي كه زمان اعتبار پيشنهاد قيمت تامين كننده/ پيمانكار كمتر از اين مدت مي باشد بايستي در 

بخش مالحظات فروشنده به صراحت عنوان و زمان مدنظر تامين كننده/ پيمانكار اعالم گردد

ماليات بر ارزش افزوده در ازاي ارائه مدارك مثبته به پيمانكار پرداخت خواهد شد.
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تلفن ثابت : نشاني : تهران، ميدان ارژانتين، خيابان الوند غربي، كوچه 31 غربي، پالك 22
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ن كننده/پيمانكار
ت تامي

تعهدا

در صورتيكه اقالم و كاالهاي درخواستي داراي نمايندگي رسمي در ايران مي باشد، اين رديف تاييد و مدارك 

نمايندگي ضميمه پيشنهاد فني - مالي گردد.

هزينه بسته بندي، حمل، بيمه كاالهاي موضوع استعالم در پيشنهاد مالي در نظر گرفته شده است.

در صورتي كه مداركي اعم از گواهي نامه صالحيت پيمانكاري، ارزش افزوده، ثبت شركت ، رتبه بندي 

شركت  براي شركت ها (اشخاص حقوقي) و جواز كسب و كپي كارت ملي براي اشخاص حقيقي وجود دارد 

اين رديف تاييد و مدارك ضميمه گردد

اقالم خريد داراي  ......................... ماه گارانتي و  ....................................... سال خدمات پس از فروش مي باشد.

امضاء و مهر شركت / فروشگاه

مدارك خريد شامل Certificate of Origin (COO) و مدارك گمركي و حمل خارجي مي باشد  و 

هزينه هاي مربوطه در پيشنهاد مالي در نظر گرفته شده است و مدارك ضميمه پيشنهاد مي باشد.

 الف )

ب )

در پيشنهاد مالي درصد پيش پرداخت ................................................... و مدت زمان تحويل كاال/ انجام خدمت موضوع استعالم ............................... مي باشد.



 

 اي ساختمان اداري مشاور طرح جامع تامين متريال و اجر 

 ١٧از   ١صفحه    ١٤٠١  زمستان قرارداد متن پيش نويس  

  

 

 
 
 
 

 
دا  م     

  

 قرارداد 

 اي ساختمان اداري مشاور طرح جامع تامين متريال و اجر
 شركت توسعه آهن و فوالدگل گهر 

  

  

  في مابين

  

  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 

  و

  ......................................... شركت 

  
  

  

  

  ١٤٠١زمستان 
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فوالد توسعه آهن و  بين شركت  به    اين قرارداد في ما  نمايندگي آقايان محمد محياپور  به    عنوان مديرعامل وگل گهر، 

 شركتهاي ثبت اداره  در   ٣١٣٦به عنوان عضو هيات مديره ثبت شده به شماره    اسداهللا فرشاد  نايب رئيس هيات مديره و
اقتصادي    ١٤٠٠٠٢٢٨٦٢٥شناسه ملي    با سيرجان   شهرستان  نشاني سيرجان، كيلو٤١١٣٩٥٤١٥٦٥٥و شماره  به  متر  ، 

اختصاصي معدن گل گهر، كدپستي    ٥متر  جاده شيراز، كيلو  ٥٠ قرارداد   ٧٨١٧٩٩٩٧٣٨جاده  اين  از اين پس در  ، كه 
ناميده مي و شركت  كارفرما  از يكسو  آقاي     ...................شود  نمايندگي  ثبت    ..................به  رئيس هيات مديره،  به عنوان 

اقتصادي    ................ه ملي  شناس با    ............شده به شماره   ، پالك  ،  .....................................، به نشاني  ........................و شماره 
از اين پس در اين   ................، كدپستي  ......... يده مي شود از سوي ديگر، مطابق مواد و شرايط  قرارداد پيمانكار نام   ، كه 

  .اد قرارداد مي باشند ديد و طرفين با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعايت مفذيل منعقد گر
  

  قراردادموضوع    - ١ماده 
شركت توسعه آهن و فوالد   اي ساختمان اداري مشاور طرح جامع تامين متريال و اجر   «از  موضوع قرارداد، عبارت است  

  .قرارداد حاضر طبق اسناد و مدارك پيوست»  گل گهر
  

 قرارداد مدارك و اسناد  -  ٢ماده
    : است زير مدارك و اسناد بر مشتمل قرارداد اين

  متن قرارداد حاضر  -١

 مكاتبات  و گزارشها  كارها،  دستور  ها،  ابالغيه ها، الحاقيه  ها،  جلسه صورت -٢

بخشنامه    -٣ موضوع  پيمان  عمومي  و    ٠٣/٠٣/١٣٧٨مورخ    ١٠٨٨/١٠٢-٨٤٢/٥٤شرايط  ريزي  برنامه  معاونت 

 ينفك قرارداد مي باشد. طرفين از مفاد آن مطلع مي باشند و جزء ال رئيس جمهور كهظارت راهبردي  ن

 و بهداشت  ايمني، مديريت سوي از  ابالغي محيطي زيست و ايمني  هاي  دستورالعمل و ها نامه آئين كليه   -٤

  .باشند مي  داد ارقر الينفك  جزء  كه خريدار محيط زيست 

 يا  ابالغ پيمانكار به آن  انجام منظور به و قرارداد چارچوب در داد،قرار انجام  حين كه  اصالحي  و  تكميلي اسناد  -٥
  .شود مي توافق قرارداد  طرف دو بين

  مصوب  هاي گزارش و  مدارك  -٦

  پيوست ها:  

  نقشه هاي فني  پيوست شماره يك: 

  ١٤٠١رقي سال شته ابنيه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات بپيوست شماره دو: فهرست بهاي واحد پايه ر

  HSEدستورالعمل ه سه:  شمار پيوست
با قرارداد حاضر اولويت  بين اسناد و مدارك قرارداد،  مربوطه  در صورت وجود دوگانگي  پيوست هاي  و مقررات  و  نامه ها  آيين   ،

  شرايط منضم به پيمان است. داخلي كارفرما و سپس 
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  دادارقر مدت  -  ٣ ماده

  . ز تاريخ تنفيذ قرارداد مي باشد ا پسشمسي  ماه   ٢موضوع قرارداد، به مدت  انجام مدت -١-٣
 تهيه را قرارداد موضوع تفصيلي عمليات زمانبندي برنامه قرارداد، ابالغ از پس روز  ٧ مدت ظرف حداكثر است موظف پيمانكار -٢-٣

 .يدنما ارسال نظارت دستگاه  و كارفرما به تاييد جهت و

 صورت و در باشد مي پيمانكار ماهانه و هفتگي روزانه، پيشرفت ترشاگزا تهيه مبناي شده، تاييد تفصيلي بندي زمان برنامه  -٣-٣

 .قرار ندهد رسيدگي مورد را پيمانكار وضعيت صورت تواند مي كارفرما بندي، زمان برنامه و پيشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است است، يورضر تفصيلي زماني برنامه در تغييراتي كه دهد تشخيص پيمانكار ،كار اجراي  حين كه صورتي در  -٤-٣

 اطالع به دستگاه نظارت دليل، ذكر با  را مراتب شود، داده تغيير آن برنامه در بايد او نظر به كه كارهايي انجام  موعد رسيدن از پيش

 ت،اس  قبول مورد كه را آنچه و  رسيدگي مي كند كلي زماني برنامه بقال در را پيمانكار تقاضاي مورد تغييرات دستگاه نظارت،دهد. 

 نمي پيمانكار مسئوليتهاي و تعهدات ميزان از قرارداد، مندرجات در حدود تغييرات اين كه است بديهي كند. مي ابالغ پيمانكار به

  نمايد.  اقدام قرارداد به منضم زماني برنامه بقمطا است متعهد پيمانكار نگيرد، كارفرما قرار قبول مورد تغييرات كه درصورتي كاهد.
  و نحوه پرداخت  قرارداد مبلغ  -  ٤ ماده

  تعيين و توافق گرديد. ريال به صورت مقطوع ) حروف....  . ...(.... عدد ..... د بابت انجام كامل موضوع قرارداد مبلغ قراردا
  كل مبلغ قرارداد بصورت ريالي پرداخت ميگردد.   -١-٤
 ديلي به آن تعلق نميگيرد.وق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع ميباشد و هيچ گونه تعلغ فمبا  -٢-٤

ضمانتنامه ل ارائه  اپرداخت، در قببه عنوان پيش  درصد مبلغ قرارداد را  ٥٠ا سقف  تكارفرما حداكثر  ،  پيمانكاردر صورت درخواست     -٣-٤
وضعيت هاي   اين مبلغ به تناسب از صورت  دي نماي  پرداخت م  پيمانكاربه    ح ذيل به شر  بانكي بدون قيد و شرط و مورد تاييد كارفرما ، 

 . گردد  پيمانكار كسر مي

 و رسيده نظارت دستگاه تاييد به كه پيمانكار جانب از  ارسالي ماهانه وضعيتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقي پرداخت   -٤-٤
 .گيرد مي صورت مربوطه قانوني كسورات و پرداخت شپي كسر از پس باشد، شده تحويل كارفرما نماينده به

بايستي اجرايي هاي يتوضع صورت  -٥-٤ بديهيارايه گردد   كار احجام اساس بر پيمانكار   اجرايي اتعملي بخش مبلغ است . 

  .گرديد خواهد اصالح كارها واقعي حجم با متناسب قرارداد
 و مقدار  دقراردا به منضم بهاي فهرست در آنها براي كه شود ابالغ پيمانكار به كارهايي قرارداد، موضوع چارچوب در چنانچه   -٦-٤

 اجراي براي قرارداد مباني اساس بر را خود پيشنهادي قيمت كار، ابالغ دريافت از پس بايد پيمانكار باشد، نشده بيني پيش قيمتي

 مي تعيين دستگاه نظارت و پيمانكار  توافق با كه نمايد، قيمتي تسليم دستگاه نظارت به قيمت، تجزيه با همراه شده،  ياد كارهاي

شود. شايان ذكر است مبلغ   بيشتر قرارداد اوليه مبلغ درصد ١٠ از ايدبن جديد، قيمت هاي بهاي است. جمع داخترپ  مالك شود،
از   اضافه و پس  بهاي كارهاي  در فهرست  فوق  بند  اعمال ضرايب  با  نيز  اضافي جديد  پرداخت كارهاي  قابل  تاييد دستگاه نظارت 

 خواهد بود.

 فروش حساب صورت مربوطه (صدور ضوابط رعايت با و  يماليات امور سازمان ابالغي قوانين با مطابق افزوده، ارزش بر ماليات  -٧-٤

 .بود خواهد كارفرما  عهده بر پيمانكار، توسط ارزش افزوده) بر ماليات نظام در نام ثبت گواهي ارائه و خدمات و كاال

   كسورات قانوني  – ٥ ماده
  شرح ذيل عمل مي نمايد:  مي باشد، كه در اين راستا كارفرما بهپرداخت كليه كسور قانوني بر عهده پيمانكار 
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 تسويه حساب با و نهائي وضعيت صورت نمايد پرداخت عمل اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده مطابق است موظف بيمه: پيمانكار

با كد    خاطرنشان مي سازد  .باشد مي قرارداد اين براي اجتماعي تأمين حساب مفاصا ارائه به منوط پيمانكار كارگاهي  پيمانكار 
  امين اجتماعي فعال مي باشد. ............... در شعبه .................. سازمان ت اوليه .....

  افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد    - 6ماده    
پنج درصد)  (بيست و  %٢٥مي تواند در طول مدت قرارداد حجم كارهاي موضوع قرارداد را با رعايت آيين نامه معامالت تا    كارفرما 

  ش يا كاهش دهد. مبلغ اوليه قرارداد افزاي
  بهاء آحاد تعديل  -  ٧ ماده

  .نمي شود تعديل و شامل بوده قطعي قرارداد موضوع عمليات به مربوط واحد  هاي قيمت
  تنفيذ قرارداد   - 8ماده  

  قرارداد با حصول شرايط زير تنفيذ شده تلقي ميگردد: 

  الف) امضاي قرارداد

  رداخت امه بانكي پيش پ ب) ارائه ضمانتن

  ج) ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات  

  د) پرداخت پيش پرداخت توسط كارفرما  

  ه) نامه ابالغ شروع به كار از سوي كارفرما   

م  بايست حداكثر ظرف يك هفته پس از امضاي قرارداد نسبت به ارايه كليه تضامين قراردادي اقدام نمايد عد پيمانكار مي  تبصره:  
من فسخ اين قرارداد،  در موعد مقرر به مفهوم انصراف پيمانكار تلقي شده و كارفرما اين حق را دارد تا ضفوق  ارائه ضمانتنامه بانكي 

  وصول نمايد.  تضمين شركت در مناقصه پيمانكار را ضبط و
 بر موضوع قرارداد  نظارت  -  9 ماده

و يا    به عهده معاونت مهندسي و توسعه كارفرما  رداد تقبل نمودهاد اين قرابر طبق مف  پيمانكاركه    تعهداتي  انجامنظارت بر    -١-٩
  . نمايد انجامكارها را با هماهنگي و طبق دستورات دستگاه نظارت است  موظف پيمانكارباشد و مينماينده وي 

باز  -٢-٩ از تحويل، توسط نمايندگان دستگاه نظارت مورد  انجام كار و قبل  رسي الزم جهت مطابقت با  موضوع قرارداد در حين 
 مواد مندرج در مشخصات فني قرارداد، قرار خواهد گرفت. 

نماينده دستگاه نظارت و تأمين كليه امكانات و تسهيالت الزم جهت اين امر و پرداخت    ازديد جهت ب انجام هماهنگي الزم    -٣-٩
  باشد.  هزينه هاي مربوطه برعهده پيمانكار مي

  رافع مسئوليت پيمانكار نسبت به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود. گان كارفرما، در هر مرحله، كنترل و بازرسي نمايند -٤-٩
هاي حفاظت و بهداشت كار منتشره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و رعايت  نامهملزم به رعايت آيين  مچنيننكارهپيما  -٥-٩

  اي و اجراي ايمن عمليات ميباشد. بهداشت حرفه
  .گرفت خواهد انجام دستگاه نظارت  تاييد از پس پيمانكار، نظر مورد اصالحات و فني نظر اظهار تغييرات، ههرگون - ٦-٩
 آزمايشها هزينه انجام كند، آزمايش را  يافته انجام كارهاي يا مصالح كار، اجراي  صحت  از اطمينان منظور  به كارفرما چنانچه  -٧-٩

 اين هزينه اينكه  ضمن تطبيق نكند، است شده تعيين فني مدارك در  كه آنچه  با يشهاآزما اين نتايج هرگاه كارفرماست، عهده بر

 .نمايد اصالح كارفرما دستور طبق خود به هزينه را كارها و مصالح كه است متعهد وي گيرد، مي ارقر پيمانكار عهده به آزمايشات
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 طور به  و موقت، موردي صورت به  كارگر الزم تعداد آزمايشي، نوع  هر انجام يا مصالح از  برداري نمونه براي  كه  است موظف پيمانكار

  بگذارد. دستگاه نظارت اختيار در رايگان
گاه نظارت مواردي از عدم رعايت مشخصات فني، نقشه ها و مدارك ديگر فني قرارداد را در اجراي كارها رتي كه دستدر صو  -٨-٩

ب را در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مـي نمايـد از مشاهده كند  با ارسال اخطاريه اي اصالح كار هاي معيو

ت به اصالح كارها اقدام نكند، كارفرما مي توانـد خـودش كارهـاي ن شده پيمانكار نسبگر پس از مهلت تعييپيمانكار مي خواهد. ا

طالبـات پيمانكـار كسـر يـا از تضـمينات درصـد هزينـه باالسـري از م  ١٥معيوب را اصالح نمايد و هزينه هاي مربوط را به اضافه  

انكار تكرار شـود، كارفرمـا مـي ر معيوب از سوي پيما براي اصالح هر كاپيمانكار وصول نمايد. در صورتي كه عدم توجه به اخطاره

و سـاقط  و كليه تضامين پيمانكار را ضبط و وصول نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراضـي را از خـود سـلب  تواند قرارداد را فسخ  

  نمود.

نكار را بازرسي مي كند. پيمانكار كارفرما در مدت اجراي قرارداد، هر زمان كه الزم بداند، توسط نمايندگان خود عمليات پيما   -٩-٩

 در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهيالت الزم را براي انجام  موظف است كه هر نوع اطالعات و مداركي را كه مورد نياز باشد،

  فراهم سازد.    اين بازرسي ها

قرار دهند و اگـر مشخصـات آنهـا را مغـاير   دستگاه نظارت حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را مورد رسيدگي   -١٠-٩

كار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض و اصالح نمايد. بـه نقشه ها و مشخصات فني تشخيص دهد، پيمان

 گاه نظارت از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد.حال، نظارت دستهر 

  كار امانج حسن سپرده و تعهدات اجراي تضمين  -  ١٠ ماده
و مورد  و شرط قيد بدون بانكي نامه ضمانت قرارداد امضاء  هنگام پيمانكار به قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمين منظور به

تحويل قطعي موضوع قرارداد  از پس مزبور بانكي نامه ضمانت دهد. مي تحويل كارفرما غ قرارداد، بهمبل  %٥به ميزان     تاييد كارفرما
  .شود مي داده  عودت پيمانكار به مالي و تائيد دستگاه نظارت تسويه حساب و
 حسن كسور مبلغ نمايد. نيمي از مي كسركار   انجام حسن تضمين  بعنوان %١٠معادل پيمانكار، به پرداخت هر مبلغ كارفرما از 

 به و تائيد دستگاه نظارت،ازصدور گواهينامه تحويل موقت و نيم ديگر آن پس از صدور گواهينامه تحويل قطعي   پس كار انجام

  .گرديد خواهد مسترد پيمانكار

تاييد دستگاه نظارت، استرداد سپرده    :تبصره تاييد كارفرما و  ارائه تضمين مورد  پيمانكار و  انجام كار  در صورت درخواست  حسن 
  باقيمانده) بعد از تحويل موقت امكان پذير مي باشد.  %٥٠فوق الذكر (

  شرح كار   – ١١ ماده
اجرع  موضو  انجام متريال و  جامع تامين  اداري مشاور طرح  گهر  اي ساختمان  توسعه آهن و فوالدگل  نقشه هاي  شركت   مطابق 

  كليه عمليات به شرح زير مي باشد: ن كليه اقالم مورد نياز و انجام شده در فايل پيوست مي باشد، تامي اجرايي و ريزمتره ارائه
از گود برداري، پي    عمليات  -الف   ه، بتن ريزي، شن ريزي، كرم بندي،  ندي، ساخت سازكف، آرماتوربكني، بلوكاژ  ساختماني اعم 

يت ، اجراي سراميك هاي كف و ديوار ديوارچيني، اجراي نما، عايقكاري، گچ كاري، نصب درب و پنجره، اجراي سقف كاذب و ايران
  و... مطابق نقشه ها و جزئيات پيوست

  يزمتره تاسيسات مكانيكي تامين و اجراي تاسيسات مكانيكي مطابق نقشه ها و  ر -ب 
  تامين و اجراي تاسيسات الكتريكي اعم از مطابق نقشه ها و  ريزمتره تاسيسات الكتريكي–پ 
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ساس كاربري اين ساختمان موردنياز مي باشد و در ريزمتره  پيمانكار پيشنهاد ميگردد كه برا  در صورتي كه احجام اضافي از جانب

ارزيابي فني بررسي و مبناي  ستي به صورت پيشنهادات تكمهاي منضم به اسناد ديده نشده است باي يلي ارائه گردد تا در مرحله 
  ارائه قيمت قرار گيرد. 

 دستورالعملها و بخشنامه ها   - ١٢ماده 

  ري و سازه : مامع

  در اجراي عمليات، استانداردهاي زير مورد استفاده قرار ميگيرند:

  ) ١٢٠آ)آيين نامه بتن ايران (نشريه 

 ) ١٠١و   ٥٥عمومي كارهاي ساختماني (نشريه  ت فني وب)مشخصا

 ACIج)

 AISCد)

 ASTMه)

 DINو)

 BSز)

 SSPCح)

 NFPAو)

 AWSز)

 UBCح)

 AASHTOط)

  مالك عمل قرار خواهد گرفت.     ن نامه ها و استانداردهاآخرين ويرايش تمامي آيي *

تر) مـالك عمـل قـرار مئن تر (محـدود كننـدهرايط مطرك با شدر صورت مغايرت بين آيين نامه ها و استانداردهاي مختلف ، مد  *

  خواهد گرفت . مگر اين كه موضوع ديگري در اين مشخصات فني بيان شده باشد .  

ان و آيين نامه هاي فني پروژه هاي عمراني كشـور بعنـوان حـداقل هـاي قابـل قررات ملي ساختمان ايردر هر صورت ضوابط و م  *

  ند.قبول در نظر گرفته مي شو

  تعهدات پيمانكار   – ١٣ دهما
  كليات تعهدات پيمانكار جهت اجراي موضوع قرارداد : 

  آ) تجهيز و برچيدن كارگاه، 

 الت مورد نياز جهت اجراي كامل  و صحيح قراردادآشين ب) تامين كليه مواد ، مصالح  ، لوازم و ما

  ج)اجراي كليه عمليات موضوع قرارداد

  ريزي و گزارش دهيروژه، برنامه اجرا، كنترل پ د)مديريت و نظارت بر 

  ه)تامين و انجام ساير اموركه جهت اجراي كامل و صحيح قرارداد مورد نياز است.
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  وع قرارداد:جزييات تعهدات پيمانكار جهت اجراي موض

  .انتخاب و تامين شوددرجه يك  تمامي متريال مورد نياز پروژه مي بايست با نظارت و تائيد كارفرما از متريال  -١-١٣
بارگيري، حمل، ارسال، تخليه، بيمه حمل، بيمه تمام خطر نصب، بيمه حادثه و عوامل اجرايي، و ساير بيمه هاي مورد    -٢-١٣

  ليت هاي مربوطه به عهده پيمانكار مي باشد. گي و كليه مسئونياز، تصادفات، جرائم رانند
مي  پيمانكار  -٣-١٣ دستورالعملمتعهد  آموزشي،  دفترچه  گونه  هر  با   گردد  مرتبط  اسناد  ساير  و  كاتالوگ  نگهداري،  و    تعمير 

دمات پس از ر متعهد است، خكاالهاي موضوع قرارداد را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به كارفرما تحويل دهد. ضمناً پيمانكا
براي مدت   را  اصلي  تأمين قطعات  يا  و  از تعويض  اعم  را  مربو  ٥فروش  نمايد. هزينه  ارائه و تضمين  از سال  به خدمات پس  ط 

  باشد. فروش برعهده كارفرما مي
به سايت، مي  -٤-١٣ از تحويل  و فنيپيمانكار قبل  بازديد كيفي  انجام  براي  ترتيبات الزم  مع  بايست تمامي  رفي  توسط بازرس 

در اثر كنترل فني گردد كه هر گونه اشكال و نقص فني را كه  شده از جانب كارفرما را فراهم آورد و همچنين پيمانكار متعهد مي
  روز  برطرف سازد.  ١٠گردد ظرف مدت بازرس كارفرما اعالم مي

ت الزم براي كار بازرس در محل ساخت  ماهنگ و امكاناروز قبل از بازرسي با بازرس ه  ٣پيمانكار تاريخ بازرسي را حداقل  -٥-١٣
  را فراهم خواهد نمود.  

هر  -٦-١٣ مانند  پيمانكار  عوامل  كليه  مدني  صدمهمسئوليت  يا  حادثه  موضوع گونه  تحويل  هنگام  يا  قبل  است  ممكن  كه  اي 
ثالث گردد يا خسارتي به  اشخاص  ن وي يا  و كاركنا قرارداد و يا به سبب آن متوجه جان و اموال پيمانكار و كاركنان وي، كارفرما

يمانكار خواهد بود و كارفرما و نمايندگان  تأسيسات و اموال پيمانكار، كارفرما و يا اشخاص ثالث وارد آيد، جزيي و كلي به عهده پ 
  وي مسئوليتي در مورد پاسخگويي به مراجع ذيربط نخواهد داشت. 

و تائيد مي  -٧-١٣ راي قرارداد كليه قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ايران و نمايد كه در اجپيمانكار بدينوسيله اعالم 
صورتي كه معلوم شود پيمانكار يا كاركنان وي در طول اجراي عمليات موضوع شرايط مندرج در قرارداد را رعايت نموده و در  

اند پيمانكار مكلف خواهد بود تا هر  داد تخلف كردهسالمي ايران و يا شرايط مندرج در قرارقرارداد از مقررات و قوانين جمهوري ا
  شود جبران نمايد. گونه خسارتي را كه از اين بابت متوجه كارفرما مي

 .باشد مي پيمانكار عهده تامين غذا، مسكن، اياب و ذهاب و وسائل ايمني و رفاهي كاركنان بر -٨-١٣

  براي اجراي كار، بعهده پيمانكار ميباشد. مورد نياز   الت و مواد و مصالح آتامين كليه ابزارها و ماشين    -٩-١٣
  د تا تحويل موقت، بعهده پيمانكارميباشد. نگهداري و حفاظت از تجهيزات و اقالم در دوره ساخت از تاريخ ورو -١٠-١٣
ي ن كار جمهور رعايت الزامات راهنمايي و رانندگي، اجرايي، ايمني و بهداشت محيط كار، قانون تامين اجتماعي و قانو  -١١-١٣

 اسالمي ايران و ساير قوانين موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پيمانكار مي باشد. 

  كاران از وزارت كار الزم مي باشد. صالحيت ايمني پيمانارايه گواهينامه  -١٢-١٣
متوجه كارفرما نخواهد  ين بابت  مسئوليت حوادث منجر به جرح و يا فوت پرسنل بر عهده پيمانكار مي باشد و مسئوليتي از ا -١٣-١٣

  بود.

قپيمانكار    -١٤-١٣ طبق  را  خود  كاركنان  بيمه  حق  و  دستمزد   ، مزايا   ، حقوق  كليه  است  نمايد  متعهد  پرداخت  مربوطه  وانين 

با قانون   موارد مرتبط  قانوني و  برعهده  سايركسورات  پرسنل  انفرادي و تردد  ايمني  پرداخت  مي باشد  پيمانكار  كار و نيز تهيه لوازم 

برابر ضوابط قانون كار بعهده  ك پايان كار و ساير مزاياي قانوني  و  مزاياي قانوني حين كار  بوده و  ار  انكپيمليه هزينه هاي پرسنلي و 

  ندارند.  كارفرما و عوامل وي هيچگونه رابطه استخدامي با پيمانكار 
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  تعهدات كارفرما   –١٤ماده 
  اين قرارداد، پس از كسر كسورات قانوني و تائيد دستگاه نظارت كارفرما. مفاد پرداخت حق الزحمه پيمانكار بر اساس  -١-١٤
  خللي وارد نشود.پيمانكارتا در برنامه  شده برنامه زمانبندي فني و كنترل كيفيت مطابق  يهر گونه بازرس -٢-١٤
 هتحويل زمين براي تجهيز كارگاه و اجراي پروژ -٣-١٤

  كاركنان پيمانكار   –١٥ماده 
نظر اين قرارداد كليه كساني كه به منظور اجراي اين قرارداد بصورت دائم يا موقت توسط پيمانكار به كار گرفته ميشوند  ز  ا  -١-١٥

  نان پيمانكار شناخته ميشوند. كارك
اشته  د  پيمانكار بايد به منظور انجام مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر خود به تعداد كافي كاركنان صالحيت دار و مناسب  -٢-١٥

ا داشته باشد و اين كاركنان براي انجام موضوع قرارداد بايستي اختيار و مسئوليت اظهار نظر را كه توسط كارفرما مطرح ميشود ر
  باشند و در جلسات مربوط به پروژه شركت نمايند. 

  بود. د پيمانكار در تمام مدت اين قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود در رابطه با قرارداد خواه -٣-١٥
  معرفي مدير پروژه   –  ١6ماده 

به    -١-١٦ را  فردي  قرارداد  امضاء  تاريخ  از  روز  دو  مدت  ظرف  حداكثر  است  موظف  مدت  پيمانكار  براي طول  پروژه  مدير  عنوان 
  روژه پيمانكار در تمام اوقات بايد در دسترس كارفرما باشد . قرارداد به دستگاه نظارت كارفرما معرفي نمايد. مديرپ 

در صورتي كه پيمانكار قصد تغيير مدير پروژه خود را داشته باشد موظف است حداقل يك هفته قبل از تاريخ تغيير، موضوع  - ٢-١٦
 ه اطالع كارفرما برساند. را ب

  و اجراي موضوع قرارداد  محل تحويل  - ١٧ماده 
پروژه،   اجراي  و  قرارداد  اقالم و مصالح موضوع  تحويل  آهن و فمحل  توسعه  شركت  مسايت  به نشاني  در فرم  والد گل گهر  ندرج 

  باشد. پيمانكار ميمي باشد؛ خاطرنشان مي سازد مسئوليت تحويل سالم كليه اقالم به عهده  ،استعالم
  تضمين و رفع نواقص دوره   –  ١8ماده 
ماه شمسي از    ١٢حسن انجام كاركرد مراتب موضوع اين قرارداد از تاريخ انجام موضوع قرارداد و تحويل موقت براي مدت    -١-١٨

  ناميده ميشود.دوره تضميـن طرف پيمانكار تضمين ميگردد و اين مدت بنام 
يا بكار بردن متريال بد يا نامرغوب  شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات و  و نقائصي در كار مشاهده    اگر در دوره تضمين، معايب

  فع نمايد. باشد، پيمانكار مكلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود ر
تعيين شده بوسيله    قادر به انجام كار مطلوب طبق تضميناتميگردد  تأمين  وي  كه توسط  اقالمي  تضمين مينمايد    پيمانكار  -٢-١٨ 

د.  ــمي باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارك و ضمائم قرارداد باش و با ايمني كه الزمه بهره برداري پيمانكار
و كيفيت مومشاراليه صحت   كارو دقت  در دوره    گاه هاي اد و دقت كار در  نواقصي  نمايد كه هر گاه  را بنحوي تضمين مي  خود 

به    تضمين ظاهر با حداقل تأخير  ــوط نمــب مربــ نامرغوب يا  ساخت و طرز كار نامناس  متريالشود كه بتوان  (زمان توسط  ود 
آ گردد)  مي  تعيين  نمايد.  كارفرما  را اصالح  نواقص  فقدان  ن  فوق  نواقص  و از جمله  در مدارك  مندرج  الزامات  خصوصيات الزم و 

ن  عيوب  باشد.  مي  در مورد ساخت  قرارداد  تأييضمائم  مورد  كه  عادي  فرسودگي  و  برداري  بهره  در  اشتباهات  از  كميتهاشي  اي د 
  ده مستثني است.باشد از شمول اين ماپيمانكار  و يك نفر نماينده  كارفرما مركب از دو نفر از نمايندگان  

نواقص  كارفرما  نمايد  اري  خودد(زمان توسط كارفرما تعيين مي گردد)  از رفع نواقص در حداقل زمان    پيمانكاردر صورتيكه    -٣-١٨
  منظور مي نمايد.   پيمانكاربه حساب بدهكاري  درصد١٥اضافه ه را رفع و هزينه هاي متعلقه را ب
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    تحويلي  سالم بودن مواد، كيفيت و چگونگ  –  ١9ماده 

  ردد. ارسال گكارفرما سالم و بدون عيب و نقص و با كيفيت مناسب، براي نو و بايد پروژه   اقالم مورد نيازكليه 
بازرسي  كارفرما  توسط    آماده بسته بندي مي باشندكه  اقالمي   ظاهرا   اقالمقرار خواهند گرفت و در صورتيكه  كمي و كيفي  مورد 

به تأييد انبار  تنظيم و پس از تحويل به انبار كارفرما  يده نشود فـرم ليست بسته بندي مربوطه  سالم بوده و آثار خسارت در آنها د
  .  خواهد رسيدكارفرما 
يا    دهبوناسالم    يكه تجهيزات موضوع قرارداددر صورت باو  نباشد،    منطبق  به   پيمانكارمشخصات فني مورد درخواست  است  متعهد 
تحويل نمايد. كليه هزينه كارفرما  معين مي كند در انبار  كارفرما  و در مدت زماني كه  نموده    را عوض  اقالم، اين نوع  كارفرمادستور  

و  شده  ايجاد  نخسار  هاي  در ات  تأخير  از  عهده    اشي  به  رابطه  بود. پيمانكار  اين  امتناع    خواهد  صورت  به    ازپيمانكار  در  تعويض 
براي جبران    را تعويض نموده و  اقالميق كه صالح مي داند اين  طرر  ه  مجاز است بهكارفرما  و طي مدت مورد نظر،    كارفرماتشخيص  

  فسخ نمايد. پيمانكار  تخلفبدليل و   ٣٠د را طبق ماده يا قراردا و  مل نمايداين قرارداد ع  ٢٣خسارت وارده بر اساس ماده هزينه 
  قصور و مسامحه   –٢٠ماده  

كارفرما    امحه نمايد و يا تحت هرعنوان سبب وارد آمدن خسارتي بهدرصورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مس
ي كه  ادرصد از محل تضمين هاي پيمانكار و يا هرنوع مطالبات و سپرده  ١٥  فهخسارت وارده را باضا  هزينهحق دارد  كارفرما  شود  

  بدون احتياج به اقدامات اداري و قضائي وصول نمايد.  "پيمانكار نزد او دارد مستقيما
  كتابچه راهنما و دستورالعمل  - ٢١  دهما

اص هاي  وگواهينامه  تجهيزات  خريد  مدارك  فني،  مدارك  كليه  است  موظف  اين  پيمانكار  به  منضم  مدارك  كليه  و  تجهيزات  الت 
تاييد  نيكي و پس از تاييد نسخه الكترونيكي، يك نسخه هاردكپي و الكترونيكي در تطابق با نسخه نسخه الكترو ٣قرارداد را به تعداد 

برا تحويل موقت  از  قبل  را  هاي چون  شده  نقشه  ارائه  داد.  قرار خواهد  اختيار كارفرما  در  و  تهيه  )  As builtساخت (ي كارفرما 
  ماه پس از تحويل موقت ميباشد.     ١حداكثر تا 

  دقت و كوشش   –  ٢٢ماده  

استانداردهاي تخصصي و  اصول متداول فني و بر اساس    پيمانكار بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روش ها و 
  مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقت و جديت خود را بكار برد.   اي معمول انجام دهد. پيمانكار بايد براي انجام وظايفحرفه
   جريمه تأخير   –  ٢٣ماده  

داد را با توجه به مفاد قرارداد  ي از تعهدات موضوع قرارنتواند تمام و يا قسمت  پيمانكار چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت،  -١-٢٣
عنوان جريمه، بدون لزوم  ه بذيل  رحرا به ش يمبالغ پيمانكاردر انجام تعهدات  خيرتا هفتهتواند بازاء هر مي كارفرما بموقع انجام دهد 

  برداشت نمايد.  يو يهاو يا از محل تضمينهاي وي كسر نمايد از پرداخت  ياقدامات قضايي يا ادارانجام 
اجراي موضوع قرارداد، جريمه اي به ازاي هر هفته تأخير غيرمجاز ناشي از قصور پيمانكار و به تشخيص دستگاه نظارت در    -٢-٢٣

در  مي گردد.  به حساب پيمانكار منظور  (ده درصد) مبلغ كل قرارداد از سوي كارفرما    %١٠درصد) و حداكثر تا    نيم (  %٠٥.معادل  
 را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول وق الذكر در انجام موضوع قرارداد، كارفرما مي تواند قرارداد  بيش از مدت ف  صورت تأخير

ه به طور يك طرفه فسخ و كليه تضامين پيمانكار و ساير مطالبات پيمانكار را به عنوان خسارات آن رأسا و بدون مراجعه به دادگا
حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنين در    وصول نمايد و پيمانكار  ارداد ضبط و به نفع خودناشي از فسخ قر

از طريقصورت عدم تكافوي خسارات وا وارده  به منظور جبران خسارات  تواند  از محل ضبط سپرده مذكور كارفرما مي  طرح    رده 
  دعوي در مراجع صالح قضايي اقدام نمايد. 
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  گواهي تحويل موقت  –  ٢٤ماده  

 را دادقرار  موضوع بودن آماده مراتب كتباً  قبل، روز  ١٠ حداقل پيمانكار گرديد، تكميل قرارداد موضوع عمليات آنكه از پس  -١-٢٤

 تحويل هيات در  عضويت براي را خود نماينده و كند مي موقت تحويل تقاضاي دستگاه نظارت از و رساند خواهد كارفرما اطالع به

تاريخ تشكيل هيات تحويل   تاييد، صورت در و كند مي رسيدگي پيمانكار درخواست به ظارت،دستگاه ن  .نمايد مي معرفي موقت
 روز ٧ مدت ظرف نباشد، برداري بهره آماده قرارداد موضوع عمليات دستگاه نظارت نظر به بالغ مي نمايد. اگرموقت را به پيمانكار ا

    .رساند مي پيمانكار اطالع  به شود تكميل موقت تحويل از شپي بايد كه را كارهايي و نواقص پيمانكار،تقاضاي  دريافت از
 ارائه دستگاه نظارت به و تهيه است  الزم كار تحويل  براي  كه را اقداماتي دينب زمان هيات، برنامه تشكيل موظف است تا پيمانكار

 .كند مي آماده كار محل رد اوست، عهده به قرارداد مدارك و اسناد طبق آنها تدارك كه را از وسايل قسمت آن و نمايد

ارائه  از تاريخ تحويل موقت قبل ماه يك حداقل پيمانكار توسط چك ليست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد بايد  -٢-٢٤
 .گيرد قرار توافق مورد طرفين بين و گردد

 تحويل مي باشد و   هيات اعضاي نهايي مبناي تحويل موقت موضوع قرارداد در حضوردستورالعمل و چك ليست هاي     -٣-٢٤

 .گردد مي درج موقت تحويل  مجلس صورت در آن نتايج

 گواهي تحويل و كنند مي تنظيم را موقت تحويل جلسه  صورت نكنند، مشاهده كارها در صينق و عيب تحويل هيات هرگاه  -٤-٢٤

  .گردد ابالغ رپيمانكا به تا  كنند مي ارسال كارفرما براي مستندات مربوطه، همراه به را موقت
 مهلتي با تعيين تموق تحويل جلسه صورت تشكيل به اقدام نمايند،  مشاهده دركارها  نقصي و عيب تحويل هيات هرگاه   -٥-٢٤

 مي موقت تحويل جلسه صورت ضميمه و تنظيم را ناتمام عمليات و كارها معايب و نقايص از فهرستي و كنند مي نقص رفع براي

 را عمليات دوباره دستگاه نظارت، پيمانكار، جانب از نقص رفع اعالم از دهند. پس  مي ارائه به پيمانكار را آنها از اي نسخه و  نمايند

 رفع  گواهي و  موقت تحويل گواهي  باشد،  نمانده  باقي ايرادي و  عيب گونه هيچ  نقايص، فهرست اساس بر و اگر كند  مي  د بازدي

  .مي شود ابالغ پيمانكار به مراتب  و رسيده پيمانكار و دستگاه نظارت نماينده امضاي نقايص به
 موضوع تاريخ اين از و باشد مي كارفرما توسط موقت يلتحو گواهي ابالغ تاريخ تضمين، دوره شروع و موقت تحويل تاريخ -٦-٢٤

 .گردد مي  تلقي شده داده تحويل قرارداد

 تاييد به كه است كار از بخش هر نواقص رفع تاريخ تضمين، دوره شروع تاريخ كار، از بخش هر در  نقصي وجود صورت در  -٧-٢٤

 .باشد رسيده دستگاه نظارت

 نظر به باشد، يا پذير امكان متفاوتي  هاي زمان در كار، از مستقلي هاي قسمت موقت تحويل و تكميل  كه صورتي در   -٨-٢٤

 هاي قسمت ماده، اين با رعايت كارفرما باشد، زنيا مورد كار كل تكميل  از پيش كار از  مستقلي هاي قسمت از برداري بهره كارفرما،

 تضمين، دوره شروع تعهدات، انجام نمودن تضمين آزاد ندمان موقت تحويل از پس هاي اقدام و گرفته  موقت تحويل را گفته پيش

 و اسناد قطب است، گرديده موقت  تحويل كه كار از آن قسمت تناسب به را كار انجام حسن تضمين كسور استرداد قطعي، تحويل
  .دهد مي انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارك

ثيري ندارند مانع صدور گواهي تحويل موقت نخواهد شد. در اين صورت  معايب و يا كمبود هاي جزيي كه در بهره برداري تا  -٩-٢٤
مايد كه در اين صورت پس از  رسد، معايب را مرتفع و كمبود ها را تكميل نيمانكار ملزم است ظرف مدتي كه به توافق طرفين ميپ 

كارفرما صادر خواهد شد. در هر حال  روز توسط    ١٠بازبيني معايب اصالح شده و يا كمبودهاي تكميل يافته، تاييديه ظرف مدت  
  خ صدور گواهي تحويل موقت خواهد بود. تاريخ شروع دوران تضمين از تاري

  مسئوليت هاي دوره تضمين –  ٢٥ماده  
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كل انجام  حسن  مدت  پيمانكار  براي  را  قرارداد  موضوع  عمليات  مي  ١٢يه  تضمين  موقت  تحويل  از  پس  شمسي  (دوره  ماه  نمايد 

ه تضمين، معايب و نواقصي در كار مشاهده شود، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را به هزينه خود تضمين). اگر در دور
روز    ١٥و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابالغ مي كند و پيمانكار حداكثر  راتب را با ذكر معايب  رفع كند. براي اين منظور، كارفرما م
  عايب و نواقص مي كند و آنها را طي مدتي كه توسط كارفرما اعالم  مي گردد، رفع مينمايد.  پس از ابالغ كارفرما ، شروع به رفع م

دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند    سامحه كند، كارفرما حقهرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا م
نمايد و   به اضافه  رفع  را  آن  تضام  ١٥هزينه  از محل  پيمانكار  درصد،  دارد،  ين  او  نزد  پيمانكار  اي كه  نوع مطالبات و سپرده  يا هر 

  ود.برداشت نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط نم
  ويل قطعي گواهي تح–  ٢6ماده  

هيات   تاريخ و اعضا رت،دستگاه نظا تاييد و پيمانكار تقاضاي به بنا كارفرما شده، تعيين تضمين ماهه  ١٢دوره   پايان در  - ١-٢٦
 كه نقصيو   عيب هرگاه كارها، بازديد از پس قطعي، تحويل كند. هيات مي اعالم و معرفي پيمانكار به و معين را قطعي تحويل

و قطعي تحويل را قرارداد موضوع ننمايد مشاهده باشد رپيمانكا كار از ناشي  به را كار قطعي تحويل صورتجلسه كارفرما شده 

 .نمايد مي بالغا پيمانكار

 به مكلف قراردادشرايط   اساس بر پيمانكار كند،  مشاهده پيمانكار كار از ناشي  نقصي و عيب قطعي، تحويل هيات هرگاه :١تبصره

 .باشد مي آنها رفع

 كار زا نواقص ناشي رفع به مكلف  ننمايد، را كار قطعي تحويل تقاضاي  شده، تعيين تضمين دوره پايان در پيمانكار اگر :٢تبصره

 قطعي تحويل به اقدامات مربوط مالك پيمانكار تقاضاي تاريخ و باشد مي است كرده بروز قطعي تحويل تقاضاي تاريخ تا كه خود

 .است

 پس و انجامد به طول ماه دو از بيش تاخير اين و نكند تحويل هيات اعزام به اقدام پيمانكار، قاضايت وجود با كارفرما اگر :٣تبصره

 قرارداد موضوع عمليات نكند، زمينه اقدامي اين در كارفرما مجدد تقاضاي تاريخ از ماه يك انقضاي و پيمانكار مجدد درخواست از

  .شود انجام مورد آن در قطعي تحويل زا پس اقدامات بايد و گردد  مي تلقي شده قطعي تحويل
  صورت وضعيت قطعي   -٢-٢6

 قرارداد، و مدارك اسناد اساس بر را شده  انجام  كارهاي قطعي  وضعيت صورت موقت،  تحويل تاريخ از ماه  دو  تا حداكثر بايد  پيمانكار

 .نمايد تسليم دستگاه نظارت به بررسي و رسيدگي براي و كند تهيه

 آن به پرداخت نسبت تاييد صورت در و رسيدگي وصول تاريخ از  ماه يك مدت ظرف را شده دريافت عيتوض صورت دستگاه نظارت

 خواهد اعالم پيمانكار، به صورت وضعيت از نسخه يك ارسال ضمن  را خود نهايي نظر تاييد، عدم صورت در .دنمو خواهد اقدام

 مدرك، و دليل ارائه با روز،١٠ مدت طي را حداكثر خود  اعتراض شدبا داشته كارفرما نظر به  نسبت اعتراضي پيمانكار چنانچه  .كرد

 .رساند مي كارفرما اطالع به

 مي اعالم را رد آنها يا قبول و كند مي رسيدگي اعتراض موارد به پيمانكار، نظر  وصول تاريخ از ماه يك مدت رفظ حداكثر كارفرما

  .نمايد
 اختالف به حل را موضوع شود، نمي واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض  زا قسمت آن تكليف تعيين براي تواند مي پيمانكار

 .نمايد ارجاع

 حسن تضمين  %٥٠ نباشد، بدهكار  پيمانكار پيمانكار، هاي حساب ساير و  شده تصويب قطعي وضعيت  تصور به توجه با هرگاه

  .شود مي  آزاد موقت تحويل با كار انجام
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  حق واگذاري   –  ٢٧ماده  

ا  حق ندارد تمام و يا قسمتي از موضوع اين قرارداد را بدون كسب مجوز كتبي از كارفرما به شخص يا اشخاص حقيقي ي  پيمانكار
  حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد. 

  اختالف حل    –  ٢8ماده  

  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت قراردادهاي و حقوقي مديريت بعهده قرارداد اين مواد تفسير در نظر اختالف گونه هر حل  -١-٢٨
 كه  بود  خواهد سيرجان  شهرستان قضائي محاكم قرارداد اين  با مرتبط  و  ناشي حقوقي به دعاوي رسيدگي صالح  مرجع  و ميباشد

  .نمودند موافقت آن  با قرارداد اين با امضاء طرفين

،  كارفرماعهده دارد اجرا نمايد و در غير اينصورت  ملزم است كه تا حل اختالف، تعهداتي را كه به موجب قرارداد ب  پيمانكار  -٢-٢٨
  ود. عمل خواهد نمپيمانكار  طبق قرارداد، به تشخيص خود نسبت به 

  (فورس ماژور)  حوادث قهري و غير مترقبه   –  ٢9ماده  

  . موارد فورس ماژور طبق تعاريف و قوانين جمهوري اسالمي ايران براي هر يك از طرفين نافذ و قابل اجرا خواهد بود
  قراردادو خاتمه موارد فسخ    –٣٠ماده  

  : پيمانكار فسخ قرارداد بعلت تخلف  -١-٣٠
عوامل فني، علمي، توليدي و تشكيالتي الزم را براي انجام موضوع قرارداد به موقع پيمانكار  لوم شود كه  معكارفرما  در صورتيكه بر  

ك را  الزم  دقت  يا  و  نساخته  يــفراهم  از  م پيمانكار  ك  ــه  نمايد  انتظار  نمي  اعمال  محوله  وظايف  انجام  در  رود  صورت ي  در   ،
ازواگذاري   (اعم  ثالث  در صورتيكه به   خص حقيقي يا حقوقي) بدون مجوز كتبي كارفرما و نيزش  كار توسط پيمانكار به شخص 
ه در قرارداد به  بيش از مدت پيش بيني شد پيمانكار  تحويل موضوع قرارداد به علت اهمال و يا تقصير  دستگاه نظارت  تشخيص  

به  كارفرما    ،  اصول متعارف معامله را ننمايدا  را ملحوظ ننمايد و رعايت شرايط قرارداد و يكارفرما  منافع  پيمانكار  تعويق بيافتد و يا  
نواقص و معايب كار خود را بر طرف سازد و  پيمانكار   موظف است ظرف مدتي كه در هر صورت پيمانكار  اخطار خواهد كرد كه 

  روز تجاوز كند، نواقص و معايب را مرتفع سازد.   ١٥از نبايد 
پايان مدت مذكور   اخپيمانكار  در صورتيكه در  از اقدامات ناصواب عمل نكرده  كارفرما  ر  طامطابق  يا اينكه به علت بعضي  و  باشد 

به انجام تشريفات   بدون احتياجبه تشخيص خود و    حق خواهد داشتكارفرما  مربوط به حرفه خود محكوميت جزائي پيدا كند،  
  به  كار   انجام   جراي تعهدات و حسنا  تضمين  ضبط  به  قرارداد نسبت  فسخ  ابالغ  از  كارفرما پس   . خاصي اين قرارداد را فسخ نمايد

نموده و حق خواهد داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشي از فسخ قرارداد باشد را از محل تضامين و ساير   اقدام  خود  نفع
پي ادعامطالبات  هرگونه  حق  پيمانكار  و  نمايد  برداشت  اداري  و  قضايي  اقدامات  به  احتياج  بدون  و  مستقيماً  دمانكار  را  راين يي 

  خصوص از خود سلب و ساقط مي نمايد.  
 قرارداد  تنفيذ از بعد روز ٧ از بيش قرارداد، موضوع عمليات شروع براي كارگاه تجهيز در ) تاخيرب

 زمانبندي برنامه اساس بر قرارداد ضوعمو عمليات شروع در ج) تاخير

  روز  ١٥ از بيش ما،كارفر اجازه بدون كار، كردن تعطيل يا كارگاه  گذاشتن سرپرست د) بدون
  قرارداد با توافق طرفين(اقاله)  فسخ -٢-٣٠

ل بخش تداركات و  خسارت معقوكارفرما  نمايند كه در آن صورت    فسخممكن است قرارداد را با توافق متقابل    پيمانكارو    كارفرما 
پرداخت پيمانكار  يان انجام مي باشد را به  در جرپيمانكار  انجام شده يا به وسيله  با تاييد كارفرما    خدماتي كه تا تاريخ تفاسخ مذكور
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براي كارفرما  كليه حقوق و مالكيت هاي نسبت به تداركات و خدمات و هر گونه تعهدي را كه  پيمانكار  خواهد كرد، مشروط برآنكه  

  انتقال دهد. كارفرما ن پرداخت يا جبران خسارت نموده است به آ
  سخ به سبب ورشكستگيف -٣-٣٠

  هر يك از طرفين فسخ خواهد شد. و تصفيه رت ورشكستگي اين قرارداد در صو
  فسخ فرارداد به دليل فورس ماژور: -٤-٣٠

  باال بين طرفين حل و فصل خواهد شد.  ٢-٣٠ ندبتواند فسخ شود و بر طبق   فورس ماژور مي حالت اين قرارداد در صورت تداوم  
  داداقدامات فسخ قرار -٥-٣٠

 نظر دهد، فسخ تشخيص مشمول را قرارداد كارفرما فوق  شده درج  حالتهاي  از مورد چند يا يك بروز  علت به  كه صورتي در  الف)

 .كند ابالغ مي نكارپيما به داند، مي فسخ مشمول را پيمانكار آنها استناد به كه مواردي ذكر با را خود

 اعالم موارد با نظر كارفرما انطباق  عدم از حاكي داليلي كه صورتي در كارفرما، ابالغ تاريخ از روز ٧ مدت در كه است مكلف پيمانكار

 يلدال كارفرما يا نرسد پيمانكار از سوي پاسخي شده، تعيين مدت ظرف اگر .برساند كارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده

 اداري، و قضايي تشريفات دادن انجام به احتياج و بدون كند مي ابالغ پيمانكار به را قرارداد فسخ كارفرما بداند، مردود را شده اقامه

 :نمايد مي عمل ماده، اين مفاد ترتيب به

نسبت  فسخ  ابالغ  از  كارفرما پس    )ب و حسن  تضمين  ضبط  به  قرارداد  تعهدات  (به  نموده    اقدام  خود  نفع  به  كار  انجام  اجراي 
داد باشد را از محل تضامين و ساير  داشت هر گونه خسارت وارده به خود كه ناشي از فسخ قرار) و حق خواهد  ٢-٣٠استثناي بند  

دراين  را  ادعايي  هرگونه  حق  پيمانكار  و  نمايد  برداشت  اداري  و  قضايي  اقدامات  به  احتياج  بدون  و  مستقيماً  پيمانكار  مطالبات 
  ي نمايد.  خود سلب و ساقط مخصوص از 

 گيرد مي اختيار در را آن در موجود تداركات امتم و ابزار و آالت ماشين مصالح،  وقت،  هاي ساختمان و و تاسيسات كارگاه كارفرما

 صورت براي اي هفته نماينده يك ظرف كه كند مي دعوت پيمانكار از سپس .دارد مي معمول را الزم اقدام آن حفاظت و براي

 معرفي است موجود كارگاه در كه تداركات ديگري و ابزار و آالت ماشين مصالح، تمام و شده انجام كارهاي مجلس صورت و اريبرد

 مقرر موعد در او جانب از شده معرفي نماينده يا خودداري نمايد شده تعيين مدت ظرف نماينده معرفي از پيمانكار هرگاه نمايد.

 مورد اين در  اعتراضي گونه هيچ حق پيمانكار و نمايد مي اقدام صورت برداري  براي راسا ارفرماك نشود، حاضر برداري صورت  براي

 .كند مي شده انجام كارهاي از قطعي وضعيت صورت تهيه به اقدام پيمانكار برداري، صورت از پس .ندارد

 گيرد. اختيار مي در است، نياز مورد كار ادامه براي و شده احداث كارگاه در كه را موقت ساختمانهاي و تاسيسات كارفرما )ج

 كار اتمام خود براي تشخيص به و است موجود كارگاه  در كه را پيمانكار به متعلق وسايل و ابزار و  آالت ماشين همچنين كارفرما 

 را  آنها اجاره و  ردگي مي اختياردر  است الزم ديگر آالت ماشين با آنها كردن  جايگزين براي  كه مناسبي مدت براي بداند، نياز مورد

كارفرما با   بها، اجاره مبلغ بر توافق معد نمايد. (در صورت مي منظور پيمانكار طلب حساب به شود، مي تعيين طرف دو توافق با كه
 ) مي نمايد را تعيين بها اجاره دادگستري نظر كارشناس

را كه با در نظر   پيمانكار وسائل و ابزار و آالت ماشين از مياقال خود،  طلب ميزان به كارفرما باشد، بدهكار كارفرما به پيمانكار اگر
 قطعي  تملك به كشور، جاري رعايت قوانين با و گيرد مي اختيار در ده است راارزيابي كر دادگستري رسمي نظر كارشناس گرفتن

  آورد. مي در خود
 اساس بر را بهاي آن و كند مي قبول است شده تهيه قرارداد اجراي براي و بوده مشخصات طبق آنچه  كار پاي مصالح از د) كارفرما

 .نمايد مي منظور وي طلب حساب به پيمانكار خريد مدارك
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 براي آنها شرايط خريد با همراه را  كار اجراي  براي  شده سفارش مصالح فهرست درنگ بي قرارداد، فسخ ابالغ دريافت با پيمانكاره)  

 مي تشخيص نياز مورد كه را سفارش شده مصالح از اقالمي مذكور فهرست دريافت از زرو ١٠ تا كارفرما .نمايد مي ارسال كارفرما

 سوي از مصالح  اين خريد بابت كه مبالغي  .منتقل نمايد كارفرما به را آنها  خريد قرارداد پيمانكار تا  نمايد  مي  اعالم  پيمانكار به دهد 

 و خريد  بهاي بقيه تاديه و گردد مي منظور پيمانكار طلب به حساب آن مدارك و اسناد تسليم مقابل در است، شده  تاديه پيمانكار
 .خواهد بود اكارفرم  عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر

 توافق  يا حاضر نشود )ه( و )د( و)ج( هاي بند اجراي  در  توافق منظور به كارفرما، ابالغ تاريخ از هفته دو ظرف پيمانكار و) هرگاه

 كارشناسان يا اين كارشناس نظر .نمايد مي انتخاب دادگستري رسمي كارشناس چند يا يك ارفرماك نگردد،  حاصل طرفين بين

 .كند مي منظور بدهي پيمانكار حساب به و پردازد مي كارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعي طرفين براي

 ٣ ظرف است، حداكثر مانده باقي كارفرما يليتحو هاي محل در كه  را خود تداركات ديگر و مصالح مازاد  كه است  مكلف ز) پيمانكار
 كه نحو هر به آنها كردن براي خارج تواند مي كارفرما اينصورت غير در .كند خارج شده ياد هاي محل از كارفرما، ابالغ تاريخ از ماه

  .منظور دارد پيمانكار بدهكاريهاي حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضي
  قرارداد خاتمه
 ديگر، علل خود يا ت مصلح به بنا باشد، پيمانكار متوجه تقصيري آنكه بدون كارفرما قرارداد، موضوع كارهاي اتمام از پيش هرگاه

 روز ١٥ از بيشتر نبايد تحويل، كه براي كارگاه كردن آماده تاريخ تعيين با را قرارداد خاتمه بگيرد، قرارداد دادن خاتمه به تصميم

 تعيين ابالغ اين در است مسلم زيان خطر يا بروز موجب آنها ماندن  ناتمام كه را كارهايي كارفرما كند. مي ابالغ پيمانكار به باشد

 آماده را كارگاه و كند تكميل را كارها گونه اين آن مهلت، در بتواند پيمانكار تا دهد مي پيمانكار به بيشتري مهلت و كند مي

  .نمايد تحويل
  بپردازد: پيمانكار آن است كه مبالغ زير را به  كارفرمامسئوليت  راردادصورت ابالغ خاتمه قدر 
انجام گرفته و براساس درصد هر قلم از كارهاي مشخص   "براي كارهائي كه واقعاپيمانكار  ق  مانده پرداخت نشده مورد استحقا  -١

  گواهي شده است. كارفرما ريز قيمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط شده در فهرست 
انجام يافته و هزينه هاي صورت گرفته توسط    -٢ ازپيمانكار  كليه مخارج  ابالغ خاتمه  تاريخ    براي تأمين مواد مورد نياز كار قبل 

قبل از تاريخ اخطار كتبي، سفارش آنها داده  ، مشروط بر آنكه مواد مذكور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و  قرارداد
وط بر آنكه براي اقالم مذكور تا آن تاريخ پرداختي صورت نگرفته باشد. اثبات هزينه هاي انجام گرفته شده باشد و همچنين مشر

دال بر انجام  فرما  توسط كاربا ارائه نسخه هاي تأييد شده فاكتورهاي سازندگان دست دوم يا ساير اسناد تأييد شده    كارفرمابراي  
  هزينه ها خواهد بود. 

پيشرفت، مواد، تداركات و مالكيت كار    پيمانكار  - ٣  بمـوجب قـرارداد حق دريافت بازپرداخت پيمانكار  سايراشيايي را كه    درحال 
به به    نسبت  را  كار  به  مربوط  اطالعات  و  مشخصات  ها،  كروكي  كار،  هاي  نقشه  طرحها،  كليه  و  دارد  را  طبق  كارفرما  آنها  بر   ،

ككارفرما دستورالعملهاي   اقداماتي  و  داد  خواهد  انتقال  آنكه  ،  تا  باشد  الزم  كه    كارفرما ه  را  حقوقي  همان  كليه  ر  پيمانكانيز  در 
 انجام خواهد داد.  بدست آورده است كسب نمايد   كار ه باسفارشها و پيمانهاي دست دوم دررابط

 : است زير شرح به قرارداد  دادن خاتمه از بعد اقدامات

 مي موقتتحويل   است يافته پايان كه را قسمت آن و گرفته قطعي  تحويل است، ناتمام كه را كارها  از قسمت آن ) كارفرما الف

 كارفرما  توافق با كه مدت مناسبي در خود، هزينه به است، مكلف پيمانكار شود،  هدهمشا ناتمام كارهاي مورد در معايبي  اگر .گيرد

 به راسا كارفرما نكند، نقص رفع رمقر در مهلت پيمانكار كه صورتي در .دهد قطعي تحويل سپس و نمايد عيب رفع شود مي تعيين
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 آغاز  اصالح تاريخ از كارها، قبيل اين تضمين دوره است ي نمايد. بديه مي نقص رفع به اقدام ١٥/١ ضريب اعمال  با و  پيمانكار هزينه

 .شد خواهد

 .شود مي تهيه پيمانكار توسط شده، انجام كارهاي وضعيت ب) صورت

 :شود مي اقدام زير شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد ج) در

 در پيمانكار، اسناد خريد طبق است، شده هيهت قرارداد موضوع اجراي  براي و بوده فني مشخصات طبق كه كارگاه در موجود مصالح

 .شود مي منظور قطعي وضعيت صورت

 براي  آن  شرايط خريد با همراه ا ر كار اجراي  براي  شده سفارش مصالح فهرست  درنگ بي قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت با پيمانكار

 مي تشخيص نياز مورد كه را سفارش شده  مصالح از مياقال مذكور، فهرست دريافت از روز ١٠ تا كارفرما .نمايد مي  ارسال كارفرما

 سوي از مصالح اين خريد بابت كه مبالغي .منتقل نمايد كارفرما به را آنها خريد قرارداد پيمانكار تا كند مي اعالم پيمانكار به دهد

 خريد بهاي بقيه تاديه و گردد يم منظور پيمانكار طلب به حساب خريد مدارك و  اسناد تسليم مقابل در است، شده تاديه پيمانكار

 .خواهد بود كارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و

 دهد خاتمه اشخاص ثالث و جزء  پيمانكاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دريافت از پس درنگ بي بايد پيمانكار

 .مايدن منتقل كارفرما به را آنها كارفرما توافق صورت در يا

در دادن اثر در و است كرده تعهداتي ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پيمانكار صورتيكه د)   به خاتمه 

 به كارفرما تاييد رسيدگي و از پس خسارتها، و ها هزينه اين گردد، اشخاص آن به ييخسارتها و هزينه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد مي منظور  رپيمانكا بستانكاري حساب

 .گيرد مي اختيار در است، شده احداث كارگاه در كه را موقتي ساختمانهاي و تاسيسات ه) كارفرما

 به و شود مي  طرف تعيين دو توافق با  است، شده  پيمانكار به قبالً كه ايي پرداخته گرفتن نظر در با  ساختمانها و  تاسيسات اين بهاي

 .شود پرداخت نمي كارگاه برچيدن عنوان به وجهي آن بابت و گردد مي منظور پيمانكار طلب حساب

پيمانكار م كارفرما تحويلي محلهاي در كه را خود تداركات ديگر و تجهيزات و مصالح مازاد كه است مكلف و)   است، اندهباقي 

 خارج براي تواند مي ، كارفرماصورت اين غير در .كند خارج شده ياد هاي محل از كارفرما، ابالغ تاريخ  از ماه ٣ مدت ظرف حداكثر

 پيمانكار صورت اين در كند منظور بدهي پيمانكار حساب به را آن هاي هزينه و نمايد  عمل بداند مقتضي كه نحوي به آنها كردن

  .نمايد ادعايي يا مطرح خود دعوايي داراييهاي و اموال به شده وارد زيان و ضرر به نسبت تواند نمي
 تعليق  -٣١ ماده

 با را بايد مراتب صورت اين در كند، معلق ماه سه حداكثر  و بار يك  براي را كار اجراي قرارداد، مدت در تواند مي كارفرما  ) الف

 كار، پاي مصالح شده، كارهاي انجام تمام كه است مكلف پيمانكار تعليق، مدت در .دهد اطالع پيمانكار به تعليق شروع تاريخ تعيين

 .حراست كند و حفاظت شايسته، طور به قرارداد اساس بر را قتمو ساختمانهاي و تاسيسات

 .پرداخت خواهد طرفين توافق  با تعليق دوران در را پيمانكار باالسري هاي هزينه كارفرما )ب

 ارهاج .كنند توافق مي نمايد، خارج  كارگاه از تعليق مدت در است مايل پيمانكار كه  آالتي ماشين مورد در نكارپيما و ج) كارفرما

 پرداخت پيمانكار به طرفين اساس توافق بر ماند، مي باقي كارگاه در كه استيجاري آالت ماشين از تعداد آن توقف دوران به مربوط

 .شود مي

 ٣ حداكثر و يك بار براي را تعليق مدت پيمانكار، موافقت با تواند مي كارفرما باشد،  ضروري ماه سه از بيش تعليق كه صورتي د) در
 .شود مي داده خاتمه به قرارداد ماه، ٣ از بيش تعليق با پيمانكار موافقت عدم صورت در .دهد افزايش گفته پيش شرايط اب ماه،



 

 اي ساختمان اداري مشاور طرح جامع تامين متريال و اجر 

 ١٧از   ١6صفحه    ١٤٠١  زمستان قرارداد متن پيش نويس  

  

 

 
 
 
 

 
 شروع كارگاه، تاريخ نمودن آماده منظور به پيمانكار براي مهلتي تعيين با كارفرما شود، برطرف كار تعليق موجب عوامل ه) هرگاه

  .كند مي غابال پيمانكار به را كار مجدد
  بسته بندي و تحويل كاالهاي موضوع قرارداد  –  ٣٢ماده  

   .باشد مي پيمانكار عهده به قرارداد موضوع  اقالم حمل  و بندي  بسته بارگيري، از ناشي هاي هزينه كليه -١-٣٢

دستگاه  تاييد به  بايست  مي كه باشد مي قرارداد  تجهيزات  تخليه  و  بندي بسته  بارگيري، دستورالعمل ارائه  به  موظف  پيمانكار  -٢-٣٢
  .گيرد قرار قرارداد موضوع تجهيزات  تحويل و بندي بسته  مبناي تاييد از  پس و رسيده كارفرما نظارت

  :گيرد قرار نظر مد بايد زير  موارد تخليه  و بارگيري بندي، بسته  دستورالعمل تهيه در -٣-٣٢

  شود. ديده دستورالعمل  در اقالم ظاهري و چشمي بازرسي -ا
  ديده شود.  دستورالعمل  در  شود مي تهيه مختلف مراحل در كه كيفيت كنترل و آزمايش بازرسي، هاي نامه گواهي و مدارك تمام -ب

  بازرسي، آزمايش و تهيه گزارش   –  ٣٣ماده  
ه بندي، زماني  ويل تمام يا بخش هايي از اقالم مورد نياز پروژه در محل هايي كه پيمانكار اعالم مينمايد و قبل از بستتح  -١-٣٣

سايت از ورود اقالم بدون گواهي بازرس جلوگيري خواهد  مجاز است كه بازرس گواهي تحويل آنرا صادر كرده باشد. بديهي است  
  ازرس مراتب را به پيمانكار اعالم خواهد نمود. نمود. در صورت عدم نياز به بازرسي، ب 

از  اقالميكليه    -٢-٣٣ و  پيمانكارطرف   كه  مي  ساخته  در  تهيه  و  شود  ساخت  از  يا  دوره  پيوست  قبل  مطابق    مورد،  ٧تحويل 
يمانكار نسبت كنترل و بازرسي نمايندگان كارفرما، در هر مرحله، رافع مسئوليت پ   گرفت.  خواهند  قرار  رفرمانمايندگان كا  بازرسـي

  باشد. به انجام تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنين كليه هزينه هاي بازرسي بعهده پيمانكار مي
كنت  -٣-٣٣ و  بازرسي  العمل  دستور  اقالم،  بازرسي  از  قبل  است  موظف  در  پيمانكار  و  نمايد  ارسال  كارفرما  براي  را  كيفيت  رل 

المللي مورد تاييد  عملي  صادر نشده باشد، آزمايشات بر اساس استانداردهاي بينصورتيكه براي آزمايش هاي اقالم پروژه دستورال
  د. كارفرما انجام خواهند ش

، تاريخ بازرسي را عمل بازرسي و كنترل كيفيتدستورالقبل از بازرسي و آزمايشات مندرج در    روزكاري  ٣پيمانكار حداقل    -٤-٣٣
از طرف  تسهيالت الزم و مناسب ربايستي  اعالم داشته و   معرفي مي  پيمانكار  به    "كتباكارفرما  ا جهت انجام وظائف بازرساني كه 

لوازم و  نمايد  فراهم  را  شوند  الزم  كمكهاي  و  پيمانكار)  آزمايش  هزينه  اختي  (به  در  محوله  وظائف  انجام  دهدبراي  قرار  آنان  .  ار 
ه و  فني  اصول  و  قرارداد  بر طبق  را  تعهدات خود  است  فروشنده موظف  بر طبق دستورالعملهمچنين  تعليماتي كه  مچنين  ها و 

اي و تخصصي اعالم مي نمايد،  ت قرارداد و استانداردهاي حرفهدستگاه نظارت خريدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارك پيوس 
    انجام دهد.

بازرسي،    -٥-٣٣ موقع  در  از طرف    اقالميدرصورتيكه  استتهيه    پيمانكار كه  در  شده  ،  نباشندقرارداد    طبق مشخصات مشروحه 
را قبول ننمايدبازرس   يا رفع    پيمانكار اهد. در صورتيكه  (با ذكر عيب) و يا اصالح آنها را بخو مجاز خواهد بود كه آنها  از تعويض 
طريق كه صالح ميداند    به هر  مي تواندكارفرما  تقاضاي تعويض يا اصالح آنها را نموده است امتناع نمايد    كارفرماكه    اقالميعيوب  

امتناع    اقالماين   و  نموده  جايگزين  نوع  پيمانكار  را  اين  يا اصالح  تعويض  مورد  به منزله قص  اقالمدر  انجام  را  در  مسامحه  يا  ور و 
جبران  پيمانكارتعهدات   براي  و  نموده  ماده    تلقي  بر طبق  نوع خسارات  نمايد  ٢٣اين  عمل  قرارداد  يا  اين  ماده،  مفاد    ،٣٠  طبق 

  فسخ نمايد.  ،در انجام كارها پيمانكار   تخلفقرارداد را بدليل 
براي طراحي، روش توليد، آ  - ٦-٣٣ زمايشات، بازرسي ها و غيره بايد مطابق استاندارد مورد تأييد  كدها و استانداردهاي مورد نياز 

  باشد. ما كارفر
  .قرار گيردكارفرما  ها بايد در هر حال جهت كنترل و تأييد در اختيار بازرس  گواهي آزمايش  -٧-٣٣
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را از مسئوليت  يمانكار  پ تحويل شده اند،  پيمانكار  كه از طرف    اقالميهرگونه بازرسي و آزمايش، تصويب يا مردود شناختن    -٨-٣٣

  نموده باشد و قبل از پايان دوره تضمين معلوم گردند معاف نمي نمايد.  قصوري كه در اجراي مفاد قرارداد  يااو در مقابل عيوب و 
  فراهم آورد.كارفرما  براي بازرس را  ست در دوره بازرسي و آزمايش، تسهيالت الزمميبايپيمانكار  -٩-٣٣

  قراردادن  نشاني طرفي  –  ٣٤ماده  

نشاني طرفين قرارداد به شرح مندرج در مقدمه اين قرارداد مي باشد، هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد 
طرف ديگر ابالغ كند و تا زماني كه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده كليه نامه ها ، اوراق و  تغيير دهد بايد موضوع را كتبًا به  

  ها ابالغ شده تلقي خواهدشد. مه ها به نشاني مشروح در باال با پست سفارشي و يا اخذ رسيد ارسال و تمام آننااظهار
  نسخ قرارداد  –  ٣٥ماده  

هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفين قرارداد داراي اعتبار  نسخه اصلي كه   ماده و سه ٣٥ درو پيوست هاي مربوطه اين قرارداد 
  ظيم ، امضاء و مبادله گرديد كه دو نسخه آن براي خريدار و يك نسخه براي فروشنده ميباشد. ميباشد تنيكسان 
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 ساختمان اداري برسو و نصب ساخت، تامين شرح كار 

شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر    
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 ) ( Scope of Work ........................................... .............. ....................................مدرك شرح كار - 

 
                كليات   -1

              جانمايی 

                                                                                             کليات عمليات اجرايی شرح  

  نقاط تحويل آب و برق و گاز 

  خالصه احجام عمليات اجرايی 

  مدت زمان پروژه
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

    



  : كليات - ١
  جانمايی 

)  PCاندازي و مديريت پروژه (ساخت و نصب، و راه تأمين مصالح و تجهيزات، حمل،  عبارت است از    شرح كارموضوع   
  .واقع در سايت شركت توسعه آهن و فوالد گلگهر سيرجان MMTEساختمانهاي اداري شركت برسو و نفرات شركت 

مشخص گرديده است. محل    به عنوان راهنماضميمه اين شرح كارهاي  در نقشه    ساختمان مذكورو مشخصات  ابعاد   
 .مي باشد كرماندر استان  گلگهر سيرجان وسعه آهن و فوالد سايت شركت تپروژه در 

  

  
 

  موقعيت زمين مورد نظر
  

  عمليات اجرايی  کلياتشرح 
  

و حمل و نصب ساختمان اداري به متراژ تقريبي    ساختتهيه كامل مصالح، تامين ابزار آالت و ماشين آالت مورد نياز،  
شامل    100 گهر  گل  وفوالد  و  آهن  توسعه  شركت  سايت  در  فوق  شده  مشخص  محدوده  در  مربع  عمليات  كليه  متر 

فلزي نصب سازه  سازه فلزي مونتاژ و  و تامين  تهيه  ،  سازه  نخاكبرداري، تسطيح محوطه، تحكيم بستر، اجراي فونداسيو
تهيه و تامين    اختمان، كف سازي به همراهقلوه ريزي  كف س  ضد زنگ و رنگ روغن سازه فلزي،  ،در محل  ساختمان

كليه    اجراي سراميك  ورق هاي ساندويچ پانل ديواري و سقفي و نصب در محل پروژه به تائيد مشخصات توسط كارفرما،
... كليه فضاهاي     PVCبه طرح و مشخصات مورد تائيد كارفرما، قرنيز    فضاهاي اداري، راهرو، سرويس بهداشتي و 

، تهيه و نصب سيستم سرمايش و گرمايش  به همراه شيشه دو جداره  UPVCب درب و پنجره  ، تهيه و نصداخلي
اسپليت به ظرفيت مناسب و مشخصات مورد تائيد كارفرما، سيستم دفع فاضالب فضاهاي آبريز به همراه تهيه و نصب  



روشنايي ساختمان و  و نصب سيم كشي برق  تهيه  غيره،  و  بهداشتي، روشويي  كليه فضاهاي   شير آالت سرويس  در 
محوطه سازي اطراف ساختمان  تهيه و نصب تابلو برق و كابل كشي تا محل ورودي ساختمان،  داخلي و اطراف ساختمان،  

  و غيره شامل سكوي اطراف 
 

  و فاضالب  برقنقاط تحويل آب، 

  نقاط تحويل آب، برق و فاضالب پياده رو ساختمان مي باشد.
تاسيسات زير بنايي محلي غير از پياده رو ساختمان باشد، پيمانكار موظف است مسير اتصال را تا  در صورتيكه نقاط اتصال  

  نقطه اي كه كارفرما مشخص مي كند به عنوان كار اضافه در چارچوب پيمان اجرا نمايد. 
  

  خالصه احجام عمليات اجرايی 
  

 شرح و احجام عمليات اجرايي پيمانكار 

    
 

  
 

                

            

    
 

       

            

            

            

    مقدار  واحد   شرح رديف    

  

لو 1 ، آجری و   های سن ب بنا  مکعب  تخ     2.00  م

  

 مسلح 2  مسلح و غ ب انواع ب  مکعب  تخ     1.50  م

  

3    ک داری و   خا  
ه هر     و حمل تا فاصله شامل کندن زم   ٥٠سخ  ک ی از محل   مکعب  م     100.00  م

  

 تا فاصله  4 ی و حمل خا    ٥ارگ لوم  مکعب  ک     100.00  م



  

5    چاە ز  
 تا فاصله  عادی و حمل خا شته چاە تا هر عمق و ا له و  ی ١٠٠شامل حفر م  مکعب  م     25.00  م

  

6 
ح  ش سطیح و رالژ سط  و ک ا داری آب خا

م تا  ه ترا   ــع  ٪ ٩٥س م     180.00  م

  

م  7 ا ترا زی  های   ٪٩٥خا ی  ١٥در ق م  سان  
م مورد نظر  ه ترا ش  خش و ک  مناسب،  ه و حمل خا  مکعب  شامل ته     30.00  م

  

اژ  8 لو  و   قلوە چی  
دن در کف  خش و چ ه و حمل قلوە مناسب،   مکعب  ساختمانشامل ته     95.00  م

  

 قالب بندی فلزی فونداسیون 9  
ت   قالب فلزی و لوازم اتصال، حمل و قالب بندی در موقع ــع  شامل تام م     36.00  م

  

  ١٠آرماتور بندی تا سایز  10 م ل  م  
م آرماتور بندی، خم و برش و اجرای آرماتورندی  ه آرماتور و س لوگرم شامل ته     1200.00  ک

  

  ٢٠تا  ١٢آرماتور بندی سایز  11 م ل  م  
م آرماتور بندی، خم و برش و اجرای آرماتورندی  ه آرماتور و س لوگرم شامل ته     1500.00  ک

  

  ١٤رول بولت تا سایز  12 م ل ه رول بولت و م اری، ته شامل سوراخ

امل     30.00  عدد اجرای 

  

 رزی مقاومت  13 ال فونداسیون  ٢٥ب اس ا  م  
م مناسب   و ترا  ب ار، رخ ا ، حمل تا  ه ب  مکعب  شامل ته     12.00  م

  

14 

 رزی مقاومت  ه   ٢٥ب ال کف سازی  اس ا م
   ١٠ضخامت تا  م  سان  

   سه ای سطح ب م مناسب، پرداخت و ل  و ترا  ب ار، رخ ا ، حمل تا  ه ب شامل ته
 پروانه ایا ماله 

ــع  م     250.00  م

  

 سازە فلزی 15  ک  شا  
اری و نصب در محل  اری، جوش ار، برش ا چر فلری، حمل تا  ا ه اس لوگرم شامل ته     2500.00  ک

  

ت 16 ل س   گروت رزی زر ب  
خش گروت  قالب،  س ه گروت،   شامل ته

   م د
  مکعب 

115.00    

  

 چاە 17  طوقه چی  
عادشامل  ه هر ا امل  ار و اجرای  ا از، حمل تا  لوک مورد ن ه آجر و   مکعب  ته     2.00  م



  

18 
    ٤٠* ٤٠جدول پر  

شت    چه ک  مگر در زر جداول، ماه ار، اجرای ب ا ه جدول، حمل تا  شامل ته
 جداول  جداول، زرە و بند ک

 طول     60.00  م

  

 کول گذاری چاە 19  
ه   تشامل ته امل در موقع ار، اجرای  ا عاد، حمل تا  ه هر ا ارە چاە  له و ان  طول کول م     20.00  م

  

20 
ر   ت  لوک چی  

لوک  امل در محل و پر کردن حفرە های  ار، اجرای  ا ه بوک و مالت، حمل تا  شامل ته
 ا مالت

 مکعب      12.00  م

  

21 
ا دو  س ها  و   اری رط ه  عایق  ک ال  و  ه ق ال

   گو  
ار  امل  ار و اجرای  ا ه مصالح، حمل تا   شامل ته

ــع  م     20.00  م

  

ه ضخامت تا   22   گو   ٣مالت محافظ ق م  سان  
ار  امل  ار و اجرای  ا ه مصالح، حمل تا  ــع  شامل ته م     20.00  م

  

23 
م فلزی درب و پنجرە  ف  

ه مصالح،  ار و نصب در شامل ته ا م، حمل تا  امل ف اری و ساخت  اری و جوش برش
 محل 

لوگرم     150.00  ک

  

24   یو امل درب و پنجرە آلومی اری و ساخت  ه مصالح، برش شامل ته

ار و نصب در محل ا لوگرم درب و پنجرە، حمل تا      180.00  ک

  

25 
ل  اذب تا  ٦٠*٦٠سقف   

ست و  ه  ل های شامل ته ل اتصال، تا ه وس ە، ته الوان ، نصب و ٦٠*٦٠اتصاالت 
ه هر ارتفاع امل در محل   اجرای 

ــع  م     150.00  م

  

26 
ا ضخامت    ت سق اروگ   ٠٫٧ورق   م  م  

ه  اشامل ته ترو ورق  امل  رنگ شدە گ ار، اجرای  ا ل اتصال، برش و حمل تا  و وسا
ت دارست بندی و نصب در   موقع

ــع  م     200.00  م

  

27 
ه ضخامت حداقل  ــــچ پنل دیواری    ٤ساندو م  سان

امل دارست  ار، اجرای  ا ل اتصال، برش و حمل تا  ــــچ پنل و وسا ه ساندو شامل ته
اشد)    ازشو ها    س از ک ار  اژ   پرداخت م ت(مال  بندی و نصب در موقع

ــع  م     450.00  م

  

28 
  س بهداش و اری  ک   ام  

ک در  ام ار، برش و نصب  ا ، حمل تا  ا چسب م ک و مالت  ام ه  شامل ته
 محل 

ــع  م     15.00  م

  

29 
اری فضاهای اداری و راهروها  ک   ام  

ک در  ام ار، برش و نصب  ا ، حمل تا  ا چسب م ک و مالت  ام ه  شامل ته
 محل 

ــع  م     120.00  م

  

30 
     ١٠ه ارتفاع تا  PVCقرن م  سان  

ه فضاهای اداری و   ل ت در  ار، و نصب در موقع ا  و ، حمل تا  ه  قرن شامل ته
 راهروها 

 طول     170.00  م



  

31 

عاد حداقل   UPVCدرب دو لنگه  ه ا ورودی ها 
شه خور(برند   ٢٫٢٠*١٫٢٠ شه دو جدارە و ش ا ش

ارفرما) د  ه تای ه  ا مشا ا هوم لند   هافمن   
ار، نصب در محل  ا ه درب و پنجرە ساخته شدە، حمل تا   شامل ته

    2.00  عدد

  

32 

ک لنگه  عاد حداقل  UPVCدرب  ه ا ورودی اتاق ها 
د ٢٫٢٠*٠٫٩٠ ه تای ه  ا مشا ا هوم لند  (برند هافمن 

 ارفرما)   
ار، نصب در محل  ا ه درب و پنجرە ساخته شدە، حمل تا   شامل ته

    4.00  عدد

  

33 

ک لنگه  عاد  UPVCدرب  ه ا س ها ها  و ورودی 
شه خور٠٫٩٠حداقل  ا قاب ش ا  ٢٫٢٠*  (برند هافمن 

ارفرما)  د  ه تای ه  ا مشا  هوم لند   
ار، نصب در محل  ا ه درب و پنجرە ساخته شدە، حمل تا   شامل ته

    2.00  عدد

  

34 

ک لنگه  عاد حداقل  UPVCپنجرە   ٠٫٩٠*١٫٤٠ه ا
ازشو(برند  ه لنگه  شه خور و  شه دو جدارە و ش ا ش

ارفرما) د  ه تای ه  ا مشا ا هوم لند   هافمن   
ار، نصب در محل  ا ه درب و پنجرە ساخته شدە، حمل تا   شامل ته

    2.00  عدد

  

35 

عاد حداقل   UPVCپنجرە دو لنگه  ا   ١٫٤٠*١٫٤٠ه ا
ازشو(برند   ه لنگه  شه خور و  شه دو جدارە و ش ش

ارفرما) د  ه تای ه  ا مشا ا هوم لند   هافمن   
ار، نصب در محل  ا ه درب و پنجرە ساخته شدە، حمل تا   شامل ته

    4.00  عدد

  

36 

عاد حداقل   UPVCپنجرە سه لنگه لنگه  ه ا
ه لنگه   ٢٫٥٠*١٫٤٠ شه خور و  شه دو جدارە و ش ا ش

د  ه تای ه  ا مشا ا هوم لند  ازشو (برند هافمن 
ار، نصب در محل ارفرما) ا ه درب و پنجرە ساخته شدە، حمل تا   شامل ته

    2.00  عدد

  

37 
چر فلزی ا ه ضد زنگ و رنگ روغن اس ک ال  اجرای 

ه ضد  عاد  شامل ته ه هر ا ح فلزی  امل بر روی سط زنگ و رنگ روغن، اجرای پوشش 
اشد)   چر فلزی  ا  اس ح خار  سط  و اندازە (مال

ــع   م     60.00  م

  

38 

ت تا  ا ظرف ت  ل ه ١٨٠٠٠اس ا مشا ال  ا اج (گری 
ارفرما) د   ه تای  

) در هر  م ک  و س ت و لوازم نصب(لوله م ل ه اس ت، حمل تا شامل ته موقع
ت مورد نظر  ار، و نصب در موضع  ا

    3.00  عدد

  

39 
  د و گرم  ٥لوله ک ه آب   ال  

ت  ار، نصب در موقع ا امل، حمل تا  ست و اتصاالت  ه همراە    ه لوله ک شامل ته
 مورد نظر 

 طول     50.00  م

  

40 
   ستم دفع فاضالب روشو  س  

ه     وی  ه لوله  امل، حمل   ٩٠قطر تا شامل ته ست و اتصاالت  ه همراە    م ل م
ت مورد نظر  ار، نصب در موقع ا  تا 

      15.00  م

  

41 
  س بهداش و ستم دفع فاضالب   س  

ه قطر حداقل     وی  ه لوله  امل،   ١١٠شامل ته ست و اتصاالت  ه همراە    م ل م
ت مورد نظر ار، نصب در موقع ا  حمل تا 

      15.00  م



  

42 
ی  ٦فالش تانک   لی  

ار، نصب در  ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه فالش تانک، همراە  شامل ته
ت مورد نظر   موقع

    2.00  عدد

  

43 (  راسان معمو و نصب (ش ه همراە ش    روشو  
ار، نصب در  ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  ت مورد نظرشامل ته     2.00  عدد موقع

  

44 

 راسان  لنگ و نصب(ش ه همراە ش س  و   ش
(  معمو  

ت مورد   ار، نصب در موقع ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  شامل ته
 نظر 

    2.00  عدد

  

45 ( لسار معمو ه همراە نصب(   ه، توالت  شامل ته

ست و لوازم  ت مورد نظر همراە  ار، نصب در موقع ا امل، حمل تا      2.00  عدد اتصاالت 

  

46 
ه همراە نصب    آینه روشو  

ت مورد   ار، نصب در موقع ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  شامل ته
 نظر 

    2.00  عدد

  

47 
 برق  م ک   ٢٫٥و  ١٫٥س  داخ  

ست و لوازم  ه، همراە  ار، اجرای  شامل ته ا ت، حمل تا  ه همراە دا امل،  اتصاالت 
  م ک  امل س

 طول     200.00  م

  

48 
ارفرما  یچ (در صورت درخواست  ا  المپ مناسب 

ل   شود)   ٦٠* ٦٠تا ن  گ  جا  
ار، اجرا و نصب در محل ا امل حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە   شامل ته

    30.00  عدد

  

49 
 ملحقات  ا تما لو برق مناسب   تا  

ە همراە  لنت و غ د،  ل م،  ه تقس ت، رل، جع ه تعداد الزم، دا ه فیوز ها  شامل ته
ار، نصب در محل  ا امل، حمل تا   ست و لوازم اتصاالت 

    1.00  عدد

  

لو تا ساختمان  50  سه رشته  تا ل ک  ا  
ست و لوازم  ه، همراە  ار، نصب در محل شامل ته ا امل، حمل تا   طول اتصاالت      100.00  م

  

51 
ک و جهان   ام، جهان ال ز و نصب (خ د و پ ل

ک)   ال  
ار، نصب در محل  ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە   شامل ته

    30.00  عدد

  

52 
نت   اب ه و نصب   mdfته  

ه و  ساخت، همراە  ار، نصب در  شامل ته ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت 
ت مورد نظر   موقع

 طول     3.00  م

  

53 

نک  د   ٢س ه تائ ه  ا برند مشا ز، اخوان و  اسه(ال
 ارفرما)   

ت مورد   ار، نصب در موقع ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  شامل ته
 نظر 

    1.00  عدد



  

54 
ک  ت ش ساخته  ١٠٠٠٠س ی پ  لی  

ار،  ا از، حمل تا   مورد ن امل و لوله ک ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  شامل ته
ت مورد نظر   نصب در موقع

    1.00  عدد

  

55 
ک  ت ت  ٢٠٠٠س ه ظرف مپ  ش ساخته و  ی پ لی

 مورد اسب  ١٫٥ امل و لوله ک ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  از، شامل ته ن

ت مورد نظر ار، نصب در موقع ا  حمل تا 
    1.00  عدد

  

56 

گرمکن دیواری بوتان مدل  ه و نصب آ ه  B4218ته

 همراە لوله دودکش   
ت مورد   ار، نصب در موقع ا امل، حمل تا  ست و لوازم اتصاالت  ه، همراە  شامل ته

 نظر 
    1.00  عدد

 
 
  

  :مدت زمان پروژه
پيمانكار مي    .باشدمي  ماه  2با فرض اجرا توسط يك پيمانكار  قرارداد  اين  موضوع    گرفته شده براي مدت زمان در نظر  

  خود را بر اين اساس تنظيم نمايد.تفصيلي برنامه زمانبندي بايست 
  

  
  
  

  
  

 


