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اسناد به منظور ابالغ موارد آیت ، اطالعات تماس خود مناقصه گر موظف است بالفاصله �س از در�افت 
اعالم نما�د و در صورت عدم ارسال  ٠٩٩٠-٥٣٧١٦٤٨را کتبا و به صورت رس� به وا�س آپ شمارە  

 هرگونه ادعای آیت مسم�ع نخواهد بود. 
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 نامه شرکت در مناقصه وتدع

 )1( فرم شماره 

 و اسکلت مجتمع بانکی اداري پارسیس کیش واقع در قطعه فونداسیوناجراي  در نظر دارد آتیه پارسیس کیششرکت 
BO-183  آن شرکت با توجه به  از طریق برگزاري مناقصه واگذار نماید. لذا از، مدارك پیوستطبق را  جزیره کیش

 می نماید:  شرکت در مناقصهشرایط ذیل دعوت به 
بتنی شامل مواردي از قبیل سقف هاي  بتنی،اسکلت  ،فونداسیوناجراي موضوع مناقصه عبارت است از تهیه مصالح و  -1

بندي، بتن ریزي، نگهداري و عمل آوري بتن، دمونتاژ قالب و خم و برش آرماتور، آرماتور بندي، داربست بندي و قالب
 مجتمع بانکی اداري پارسیس کیش واقع در قطعهطبق مشخصات  فنی پیوست، براي هاي الزم داربست و تمیزکاري

BO-183 .جزیره کیش 
 .آتیه پارسیس کیششرکت مناقصه گزار:  کارفرما و -2
 .مهندسین مشاور اسپید ایج کیشو دستگاه نظارت:  کارفرمامشاور  -3
 می باشد. روز 257 موضوع مناقصه کل مدت اجراي -4
 می باشد. یکسال مدت به پیمانکل موضوع تحویل  پس از تضمین دوره -5

شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات مناقصه گزار  است و مناقصه گزار  در رد یا قبول هر یک یا  -6
هزینه هاي مناقصه گزار هیچ مسئولیتی براي جبران نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است و  تمام پیشنهادات بدون آنکه

 .شرکت در مناقصه و ضرر و زیان احتمالی ادعایی مناقصه گر، نخواهد داشت
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  -7

 دو روش ذیل می باشد: زا به یکیتضمین شرکت در مناقصه 
 کارفرما در وجه ضمانت نامه بانکی میلیارد ریال) ده(ریال 10,000,000,000لغ مبمعادل  -الف
یا  470-00925745-608ریال (پنج میلیارد ریال) واریز به حساب شماره 5,000,000,000معادل مبلغ  -ب

 به نام شرکت آتیه پارسیس کیش پارسیانبانک  نزد 96IR-0540-1044-4700-0925-7456-08شماره شبا 
از گر مناقصه گران خواهد شدتحویل مناقصه،  12/08/1400الی  10/08/1400 اسناد مناقصه در ساعات اداري مورخ -8

مجتمع تجاري  -ناییسخیابان  -جزیره کیشبه نشانی  معرفی نامه همراه داشتن با و یا parsiskish.comطریق سایت 
و یا تهران ، اشرفی اصفهانی، باالتر از جالل آل احمد، خیابان  07644472140تلفن: - 122واحد طبقه چهارم  -بهکیش

  جعه نماید.مرا 44380905طبقه چهارم و تلفن  62عرب حسینی، پالك 

مناقصه گر موظف است بالفاصله �س از در�افت اسناد به منظور ابالغ موارد آیت ، اطالعات تماس خود 
اعالم نما�د و در صورت عدم ارسال  ٠٩٩٠-٥٣٧١٦٤٨را کتبا و به صورت رس� به وا�س آپ شمارە  

 هرگونه ادعای آیت مسم�ع نخواهد بود. 
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مورخ در صورتی که پس از دریافت دعوت نامه مایل به شرکت در این مناقصه نیستید، مراتب را کتباً تا آخر وقت اداري  -9
 .اطالع دهید گزارقصهمنابه  19/08/1400

 پیشنهادات: اسناد و مدارك و زمان و مکان تسلیم  -10
خیابان  -جزیره کیشبه آدرس  19/08/1400 تا آخر وقت اداري مورخ، و پیشنهادات مناقصهاسناد  و تحویل زمان ارائه

و یا تهران، اشرفی اصفهانی،   07644472143تلفن:  - 122واحد  -طبقه چهارم  -بهکیشبازار مجتمع تجاري  -ناییس
 باشد. می 02144380204-7  44380905طبقه چهارم و تلفن  62باالتر از جالل آل احمد، خیابان عرب حسینی، پالك 

. عدم فرمایندرا جهت بررسی ارائه  پیمانکلیه مناقصه گران موظفند اسناد و مدارك کاري مرتبط با موضوع این  -11
شود. مسئولیت صحت مدارك ارائه شده از سوي مناقصه گران  از کار تلقی می انصرافمنزله ه ارائه رزومه کاري مرتبط ب

از بابت این موضوع با مناقصه گر مربوطه بوده و در صورت اثبات خالف واقع بودن مدارك ارائه شده، ضمن حذف متخلف 
 .فرآیند مناقصه، مطابق صالحدید مناقصه گزار با ایشان برخورد خواهد شد

تماس حاصل  44380905تلفن  دفتر شرکت آتیه پارسیس کیشدر ساعات اداري با  کسب اطالعات بیشترجهت  -12
 نمائید.

به پیشنهادهاي .باشدیک از موارد و شرایط مناقصه نمی پیشنهاد دهنده مجاز به حذف، افزودن یا تغییر هیچ -13
ترتیب  ارسال شودداشته باشد و یا بعد از مدت مقرر  مغایرتمشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد 

 .اثر داده نخواهد شد

 مناقصه گزارنامه باید به امضاي اصل افراد مجاز تعهدآور و مهر  هاي اسناد مناقصه از جمله این دعوت تمام برگ -14
 .برسد

را مردود تشخیص داده و گزار به تبانی پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید اینگونه پیشنهادها  چنانچه مناقصه -15
ائمی باشد از لیست دعوت به مناقصات خود و شرکت هاي پیشنهاد دهندگان متخلف را براي مدتی که ممکن است د

 یبه هر نحو که صالح بداند ممناقصه گزار امر مشخص شود،  ینا پیمانو چنانچه پس از امضا  .حذف خواهد نمود مرتبط
 .ی نمایدرا از خود سلب م ییو ....) و مناقصه گر حق هرگونه ادعا ین( ضبط تضامیدتواند عمل نما

بایستی نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد  هاي سه گانه (الف) و (ب) و (ج)، می بر روي پاکت -16
 .گزار گردیده و رسید تحویل دریافت شود شده تحویل دستگاه مناقصه پلمبها بصورت  نوشته شود و پاکت

 .معتبر شرکت در مناقصه، قابل قبول نبوده و رد خواهند شد تضمینپیشنهادهاي فاقد  -17
دیگري پلمب شده و جمعاً در لفاف یا پاکت پلمب شده  سر بسته و ، باید"ج"و  "ب"، "الف"هر یک از سه پاکت  -18

 تاپیشنهادها  "نهاد، و عبارتگر، عنوان و شماره نامه دعوت به ارایه پیش گذارده شوند و روي آنها نام و نشانی مناقصه

 .، به وضوح نوشته شده باشد"باز نشود پاکات جلسه گشایش



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  4صفحــــه  

گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادات براي  مناقصه -19
خواهد شد.درصورتیکه پیشنهادي قبل از دارد و اگر چنین موردي پیش آید، مراتب به دعوت شدگان ابالغ  خود محفوظ می

 .تواند پیشنهاد جدید ارائه نماید ابالغ تغییرات تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق استرداد پیشنهاد خود را داشته و می
این اسناد مناقصه بگونه اي تنظیم یافته است که کلیه اطالعات الزم براي ارزیابی ها در قالب فرم هاي خود  -20

قصه گر آورده شود و براي کسب اطالعات، نیازي به مراجعه به اسناد دیگر مناقصه گر وجود نداشته باشد . اظهاري منا
مالك ارزیابی مناقصه گران همین فرم ها که در پاکت ب ارائه می شوند می باشند.مناقصه گر می بایست دقت کافی در 

اشد به طوري که اطالعات صرفاً در قالب فرم هاي تنظیم و تکمیل هر یک از فرم هاي ارزیابی را در نظر داشته ب
براي  غیرهخوداظهاري تکمیل شود و مناقصه گزار الزامی براي مراجعه به اسناد دیگر نظیر مشخصات فنی و کاتالوگ ها و 

د استخراج اطالعات نخواهد داشت. اسناد پیوست شده به منظور راستی آزمایی موارد خود اظهاري شده مناقصه گر،  مور
گر حذف مناقصه گزار، مناقصه ارزیابی و  بهره برداري مناقصه گزار قرار می گیرد و در صورت وجود تناقض طبق صالحدید

و یا شرایط پایین تر مالك قرار خواهد گرفت.همچنین اگر مناقصه گر به همراه هر جدول و فرم ارزیابی،  ضمایم و 
راستی آزمایی خود اظهاري فراهم نمیگردد، آن بخش از اطالعات مندرج در  مستنداتش را ارائه ننماید، بدلیل اینکه امکان

 ارزیابی بوده و مناقصه گزار مسئولیتی در خصوص امتیاز کسب شده نخواهد داشت.فرم ها، فاقد وجاهت 
در روزهاي شنبه الی دوشنبه از محل اجراي پروژه توصیه می شود هریک از مناقصه گران  بازدید از محل پروژه : -21
بازدید نماید و تمام اطالعاتی که ممکن است براي آماده سازي پیشنهاد و امضاي قرارداد  17/08/1400الی  15/08/1400

حال مناقصه گر تائید مینماید که هنگام هربه اجراي کارها الزم داشته باشد، مستقیماً و به مسئولیت خویش بدست آورد. 
مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید و تسلیم پیشنهاد 

 از کم و کیف سایت و محل پروژه اطالعات کافی را دارد.
شرکت آتیه  "اعتبار طرح: تأمین مالی طرح از محل اعتبارات غیر عمرانی، اختصاص یافته از سوي کارفرماي طرح  -22

 خواهد بود. "یش پارسیس ک
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 رایط مناقصهش

 )2 شماره فرم( 

نامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار  عالوه بر مراتبی که در دعوت
 خواهد گرفت.

 جو  بو  الفشده که محتوي سه پاکت  پلمپرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته داوطلب ش .1
باشد، به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در روي پاکت فوق الذکر  می

باید موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر به دستگاه 
 مناقصه گزار تسلیم گردد.

که بدون تغییر یا حذف و یا ذیل  6 و 5، 4، 3هاد مناقصه، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهايمنظور از پیشن .2
 قرار داده می شوند. جو یا  بیا  الفحسب مورد در داخل یکی از سه پاکت قراردادن شرط در آن تکمیل و 

مشارکت در مناقصه قرار داده شده است اسناد و مدارك مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان  .3
باید بر طبق شرایط مناقصه و دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر 

 ب و ج )) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد. هاي (( الف، مدارك درخواستی در پاکت

 :عبارت است ازر داده شودمدارك و اسنادي که باید در پاکت الف قرا .4

 دعوت نامه شرکت در مناقصهاصل تضمین شرکت در مناقصه به شرح 

 مدارك و اسنادي که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز: .5

 )1دعوت نامه شرکت در مناقصه (فرم شماره  -)5-1(
 )2شرایط مناقصه (فرم شماره  -)5-2(
 ) اسناد مناقصه7-5الی  1-5(پنجپیوست شماره   -فرم هاي ارزیابی کیفی -)5-3(
 اسناد مناقصه ششپیوست شماره   -فهرست نقشه ها  -)5-4(
 پیش نویس موافقنامه به همراه کلیه ضمائم و مدارك -)5-7(
 طرف از بعداً کهی ایهوالحاقیه ضمائم هرنوعهاي اجرایی و روش و مناقصه به مربوط مدارك و اسناد سایر -)5-8( 

 .است شده ارسال گزارمناقصه
 ظرفیت اخذ ضمانت نامه بانکی -)5-9(
 گواهی امضا صاحبان مجاز تایید شده توسط دفاتر اسناد رسمی. -)5-10(
 تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا مجاز مناقصه گران -)5-11(
تصویب نامه شماره "شناسه ملی موضوع آیین نامه اختصاص شماره ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی  -)5-12(

 "هیات وزیران 29/1/88ه مورخ 39271/ت166190



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  6صفحــــه  

سازمان برنامه و بودجه پرینت تشخیص صالحیت آخرین وضعیت پیمانکار از سایت  ،در صورت وجود -)5-13(
 ر داده شود.به تاریخ یک روز قبل اخذ و قرا کشور

رو نوشت مصدق صورت هاي مالی حسابرسی شده از سوي سازمان حسابرسی براي سال مالی به پایان -)5-14(
 الزامی است. 9/2/88ك مورخ  26510/39039رسیده و گواهی حسابرسی براي سال هاي بعد برابر مصوبه شماره 

 ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده. ارایه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی ودر صورت وجود،  -)5-15(
 فرم ها و تعهد نامه هاي پیوست اسناد مناقصه –) 5-16( 

 اسناد و مدارکی که باید در پاکت ج قرارداده شود عبارتند از: .6

 )) 3-3( جدول و جدول پیوست آن 3 شماره(فرم  و اسکلت  فونداسیوناجراي یمت ق یشنهادپ برگ -1-6   
 آنالیز قیمت هاي ردیف هاي فهرست بهاي منضم به اسنادارائه  -2-6   

 .را نداردتوسط مناقصه گزار درج می گردد و حق دخل و تصرف در مقادیر  3-3ي جدول واحد و بهاي کل آیتم هابهاي 
ارقامی که به حروف نوشته بررسی قیمت رقم پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. براي 

 شده مالك عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.

 باشد. ماه معتبر دوعد از تاریخ تسلیم پیشنهاد براي مدت بایستی ب پیشنهاد قیمت  .7

مندرج به او با سپردن تضمین اجراي تعهدات به میزان  گزار مناقصهروز پس از ابالغ  7برنده مناقصه باید حداکثر تا   .8
بدون او اینصورت تضمین شرکت در مناقصه  ، نسبت به انعقاد پیمان و شروع کار مبادرت نماید. در غیردر اسناد مناقصه

 هیچ تشریفات قضایی ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

شده حاضر به انعقاد پیمان نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی   .9
او  در مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت

 .هم ضبط می شود و همین مراتب براي نفر سوم نیز صورت می گیرد

آنها   به  بهره،  پرداخت  بعدى، بدون  نفرات  در مناقصه  شرکت  تضمین مناقصه  و سوم  دوم ، اول  نفرات  از تعیین  پس .10
 مسترد خواهد شد. 

کارفرما هیچگونه مسئولیتی درباره هزینه هاي شرکت مناقصه گران در این مناقصه و هزینه هاي تهیه و ارائه  .11
 داشت  .پیشنهاد انها و اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه نخواهد 

ن پیمان تعدیلی تعلق نخواهد گرفت. الزم به توضیح است تهیه بتن مطابق ساز و کار مندرج در قرارداد به به ای .12
 صورت شناور پرداخت خواهد شد.

در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمت هاي کل اقالم با مبلغ پیشنهاد، کمترین مبلغ  "ج"پس از بازگشایی پاکت  .13
 گر از بابت تناقض اشاره شده حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.صهمبنا خواهد بود و مناق

قرارداد با شرکتی که پیشنهاد را توسط افراد مجاز خود مهر و امضاء کرده است منعقد خواهد شد و برنده مناقصه به هیچ وجه  .14
 نخواهد داشت.حق انتقال آن را به غیر و یا مهر و امضاي قرارداد به اتفاق شخص یا شرکت دیگري را 
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در صورتیکه پس از عقد قرارداد و قبل از تحویل موقت کار وقوف حاصل شود پیمانکار تمام یا قسمت عمده عملیات مورد  .15
پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر واگذار کرده است و چنانچه با تحقیقات الزم موضوع محرز 

 ت به فسخ پیمان یا خلع ید پیمانکار اقدام کند.شود، و کارفرما می تواند نسب

شرایط این پیمان، مبلغ فیش واریزي جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما پرداخت  37مطابق ماده  .16
 انکار می باشد.می شود. الزم به توضیح است کلیه جرایم ناشی از عملکرد ناقص پیمانکار در ارائه لیست و تاخیرات آن برعهده پیم

 پیشنهادات قیمتبرگ 

 )3(فرم شماره 
کنیم که ضمن بازدید از پروژه و مطالعه اسناد مناقصه، شامل دعوت نامه شرکت در مناقصه، شرایط ین وسیله اعالم میبد

، خواسته هاي مناقصه گزار، مجتمع بانکی اداري پارسیس کیش و اسکلت بتنی  فونداسیوناجراي هیه مصالح و ت پیمانمناقصه، 
پیوست ها و کلیه اسناد مناقصه از جمله مشخصات فنی را به دقت مطالعه، بررسی و کنترل کرده و اطمینان حاصل کرده ام که 

به  را براي اجراي موضوع مناقصه مدارك نام برده شده در باال، داراي اشتباه یا اشکالی نیست. بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود
 کنیم.اعالم می شرح زیر 

 
 مناقصه گزار ملزم به پذیرش هیچ یک از پیشنهادهایی که دریافت کرده است، از جمله پیشنهاد با کمترین مبلغ، نیست.

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برند مناقصه انتخاب شویم تعهد می نماییم که : 
اسناد و مدارك پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات  -الف

 مناقصه (به استثناي روزهاي تعطیل) تسلیم نماییم . حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده 
ظرف مدت مقرر در پیمان ، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نماییم و کلیه  -ب

 کارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانیم . 
 کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود . تأیید می نمایم که  -ج
 
 نام پیشنهاد دهنده به همراه مهر و امضاي مجاز :   نام شرکت :  

 نشانی : 

 )1-3جدول( 
 (ریال) به عدد مبلغ مبلغ به حروف ردیف

1 
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 و اسکلت مجتمع بانکی اداري پارسیس کیش فونداسیوناجراي  تهیه مصالح و  قیمت : پیشنهاد)2-3( جدول

 واحد شرح عملیات ردیف
 بهاي واحد مقدار

 ریال
 مبلغ کل

 ریال

1-3 
تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي و قالب برداري 

 با قالب فلزي و مورد تائید در فونداسیون
 مترمربع

(سطح بتن در 
 تماس با قالب)

210   
 

2-3 

تیر به تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي دال و 
 ضخامت وهر براي سقف وافل به همراه قالب برداري 

  متر 8/3ارتفاع تا حداکثر با 

مترمربع 
 زیربنا

(تصویر افقی  
 تیر و دال)

8273 
  

 

 

3-3 

تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي دال و تیر به 
ضخامت و هر همراه قالب برداري براي سقف وافل به 

 متر  8/3ارتفاع تا بیش از 

مترمربع 
 زیربنا

(تصویر افقی  
 تیر و دال)

563 
   

 

4-3 
تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي دال و تیر به 

 .ضخامتهر همراه قالب برداري براي سقف یوبوت به 
 

 مترمربع
(تصویر افقی 

 تیر و دال)

1376  
 

5-3 

تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي دال و تیر براي 
ها و پاگردها دال هاي تو پر اعم از طبقات، راه پله

(شیبدار یا افقی) به همراه قالب برداي به هر  ضخامت 
 و به هر ارتفاع 

 مترمربع

سطح بتن در (
  )تماس با قالب

960  

 

6-3 

تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي فلزي ستون  و 
 متر 8/3ارتفاع تا ستون با قالب برداري آن براي 

 مترمربع 

سطح بتن در (
 )تماس با قالب

2868 

  
 

 

7-3 

تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي فلزي دیوار 
 8/3دوطرفه و قالب برداري آن براي دیوار با ارتفاع تا 

قالب بندي ستون هاي متصل به دیوار جزء این  -متر 
 آیتم منظور می گردد.

 مترمربع

سطح بتن در (
  )تماس با قالب

2318 

  
 

 

   272 مترمربعتهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي فلزي ستون   8-3
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 واحد شرح عملیات ردیف
 بهاي واحد مقدار

 ریال
 مبلغ کل

 ریال
 8/3ارتفاع بیشتر از  ستون با قالب برداري آن براي 

 متر

سطح بتن در (
 )تماس با قالب

  

9-3 

تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي فلزي دیوار 
دوطرفه و  قالب برداري آن براي دیوار با ارتفاع بیشتر 

قالب بندي ستون هاي متصل به دیوار  –متر  8/3از  
 جزء این آیتم منظور می گردد.

 مترمربع
سطح بتن در (

 )تماس با قالب

460 

  
 

 

10-3 
تهیه وسایل و اجراي کامل قالب بندي فلزي ستون و 

دیوار یک طرفه براي دیوار حائل و قالب برداري آن  
 با هر ارتفاع براي ستون و دیوار

 مترمربع
سطح بتن در (

 )تماس با قالب

663 

 
 

 

1-4 

آرماتور بندي انواع میل گرد در فونداسیون با سیم 
پیچی الزم براي بتن مسلح (مواردي از قبیل خرکها، 

باشد. آرماتور دیوارها و ستونها جزو این ردیف میریشه
و  درز اجرایی جهت قطع بتن جزو این ردیف نیست

 )درآیتم درز اجرایی بتن لحاظ شده است

 کیلوگرم
305037 

  
 

 

2-4 
آرماتوربندي انواع میل گرد در دال و تیر با سیم 

 پیچی الزم براي بتن مسلح  
   367417 کیلوگرم

 

3-4 
انواع میل گرد در ستون و دیوار براي آرماتوربندي 

سیم پیچی الزم براي بتن هر ارتفاع و ستون و دیوار با 
 مسلح   

   377940 کیلوگرم
 

   2300 کیلوگرم نصب بولت از آرماتور در بتن از هر نوع و هر سایزساخت و  4-4

1-5 
و تحویل در محل هاي آماده بتن   C40تهیه بتن 

 ریزي
متر مکعب 
 نقشه اجرایی

274 
18,000,000  
 * A(000) 

 

2-5 
و تحویل در محل هاي آماده بتن  C35تهیه بتن 

 ریزي
متر مکعب 
 نقشه اجرایی

5826 
15,000,000  
 * A(000) 

 

 با تمام تمهیدات الزم بتن ریزي در فونداسیون 3-5
متر مکعب 
 نقشه اجرایی

2441   
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 واحد شرح عملیات ردیف
 بهاي واحد مقدار

 ریال
 مبلغ کل

 ریال

 با تمام تمهیدات الزمبتن ریزي در دال و تیر   4-5
متر مکعب 
 نقشه اجرایی

2518   
 

 با تمام تمهیدات الزمبتن ریزي در ستون و دیوار   5-5
متر مکعب 
 نقشه اجرایی

1141   
 

6-5 
درز اجراي جهت قطع بتن در فونداسیون با استفاده از 

 میلگرد، رابیتس، واتراستاپ 
متر مربع 
 سطح درز

200   
 

7-5 
درز اجرایی جهت قطع بتن در دیوارهاي حائل با 

 استفاده از میلگرد و رابیتس، واتر استاپ 
متر مربع 
 سطح درز

50  
 

5-8 
از جنس پالستیک  (ssssss)تهیه فاصله نگهدار 

هزینه هاي حمل،  – براي تامین پوشش بتن
 جایگذاري و نصب در ردیف هاي مربوطه لحاظ شده

  440 وگرمکیل
 

2-6 
درز اجرایی جهت قطع بتن از در سقف و دیوار از 
طبقه همکف تا طبقه آخر با استفاده از میلگرد و 

 رابیتس 

متر مربع 
 سطح درز

50   
 

1-7 
پست) به صورت افقی ستون ها (والاجراي نگهدارنده 

 از هر مقطعی از قبیل قوطی، ناودانی، نبشی و ...
  3650 کیلوگرم

 

2-7 

(از  و قطعات فوالدي مدفون اتصالی فوالدي قطعات
 قبیل بریدن، خم کردن، سوراخکاري، جوشکاري،

 در نصب سائیدن، ساخت و اسکراب، اجراي ضدزنگ،
 کارهاي اجراي از قبل بنایی)، یا بتنی داخل کارهاي

 ورق، سپري، از مقاطعی از قبیل  نبشی، شده، یاد
 .الزم با شاخکهاي آن، مانند و لوله میلگرد، تسمه،

  9800  کیلوگرم

 

 جمع کل(ریال):
 .............................حروف:...................................................................................................

 

 در اندازه گیري قالب بندي ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، مالك محاسبه قرار می گیرد. •

ها، مقررات، هاي ناشی از رعایت کلیه دستورالعملها، استانداردها ، مشخصات، نقشهدر بهاي ردیفهاي فوق هزینه •
 ها و ضوابط فنی و ایمنی منظور شده است. آئین نامه
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تهیه یوبوت هاي مدفون و کلیه تجهیزات جانبی الزم در بتن در بهاي ردیف مربوطه لحاظ شده است و اضافه  •
 .بهایی به آن تعلق نمی گیرد

یم در بهاي ردیف هاي قالب بندي کلیه مراحل تهیه، حمل، بارگیري، تخلیه، دپو قالب ها، بستن، باز کردن، س •
و انجام کلیه  ، رامکااطمینان، پشت بندهاقالب بندي، روغن کاري، داربست بندي، اسکافلد بندي، جک هاي 

مراحل قالب بندي از ابتدا تا انتها با رعایت کلیه الزامات درنظر گرفته شده است و هیچگونه اضافه بهایی به آن 
 قابل پرداخت نمی باشد.

 ر صورت نیاز) در ردیفهاي مربوطه منظور شده است.هاي قالب(دهزینه ایجاد پخ در کنج •

گردند. امکان بندي سقف کسر میسطوح بازشوها، مقطع ستونها، مقطع دیوارهاي حائل و برشی از سطح قالب •
 تغییر شکل، کاهش یا افزایش بازشوها در حین اجراي پیمان وجود دارد.

هاي مندرج براي قالب بندي دیوارها و ستونها، براي کل ارتفاع از پائین قالب تا باالترین نقطه آن منظور نرخ •
 شود.اي کف همان طبقه محاسبه میو یا در طبقات تراز بتن سازه فونداسیونخواهد شد. ارتفاع دیوار از تراز روي 

 باشد.اي اجرا شده سقف مینهایی بتن سازه منظور از ضخامت سقف، فاصله عمودي سطح زیرین تیرچه تا سطح •

 دیگري ايسازه سطح نوع هر یا طبقه کف روي از متوسط ارتفاع دال(تاوه)، یا تیر مورد منظور از ارتفاع  و کف، در •

باشد. در خصوص دال یا تیر می تیر آن بتن زیرین سطح تا دارند، ها اتکا آن بر بندي قالب هاي نگهدارنده پاي که
 بندي وافل پائین ترین نقطه وافل مورد نظر است.قالب 

اضافه بهایی در خصوص قالب بندي در داخل چاه (داالن یا شفت) آسانسور (اضافه بهاي جدارخارجی) پرداخت  •
 نخواهد شد.

 در صورت عبور آرماتور و داول از قالب اضافه بهایی به ردیفهاي فهرست بها منضم به پیمان منظور نخواهد شد. •

ها در اجرت قالببندي آنها مندرج در فهرست بها منضم بندي سطوح عمودي یا کناري سازه سقف قالباجرت  •
 اي پرداخت نخواهد شد.منظور شده و مبلغ جداگانه

، سیم بندي، جاگذاري، در ردیف هاي آرماتوربندي هزینه کلیه فعالیت ها از قبیل قطع، خم، برش، حمل •
فعالیت مرتبط دیگر مطابق دستورالعمل ها لحاظ شده است و هیچگونه جوشکاري، اسپیسر گذاري و هرگونه 

 اضافه بهایی به آن تعلق نمی گیرد.

یا دستورکارها به ماخذ جدولهاي استاندارد محاسبه و منظور خواهد  وزن آرماتورها طبق ابعاد درج شده در نقشه •
  شد.

 مدفونقطعات و قطعات فوالدي اتصالی  وال پست و ساختتهیه آرماتور و آهن آالت مورد نیاز براي  •

اي با طرفیت پیمانکار حاضر توسط الب الحاقیه جداگانههاي مصوب، در قطبق طرح و نقشه در بتن
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باشد و کارگاهی مصوب بر عهده پیمانکار میهاي برآورد مربوطه براساس نقشه کارفرما تامین خواهند شد.

از روز قبل 25ار و متناسب با برنامه زمانبندي اجرایی مصوب(حداقل کارفرما طبق اعالم و درخواست کتبی پیمانک
پذیرد نماید لذا پیمانکار میرسید کتبی، می )، اقدام به تامین و تحویل آنها در محل انبار پروژه، در برابرتاریخ نیاز

ین هزینه آن را کلیه وظایف و تعهدات مندرج در شرایط پیمان در رابطه با مصالح و تجهیزات مصرفی بجز تام
برعهده و تعهد خود بگیرد. هزینه پرت مصالح بیش از مقدار مصوب در طرح بر عهده پیمانکار خواهد بود. پرت 

منظور خواهد شد. % 3,5داکثر ح مصوب محاسبه) shop drawing(هاي کارگاهی مجاز آرماتور بر اساس نقشه
محل انبار پروژه تحویل کارفرما نموده و رسید دریافت پیمانکار موظف است پرت آرماتور و دیگر مصالح را در 

 نماید. هزینه پرت بیش از حد مجاز به نرخ روز زمان جبران آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

تامین کلیه مصالح از قبیل رابیتس، سیم آرماتور بندي، سیم قالببندي، روغن رهاسازي قالب، الکترود جوشکاري،  •
یا رامکا)، غالفها، یونولیت و واتر استاپ بجز مواردیکه طبق مفاد قرارداد بر عهده کارفرما فاصله نگهدار(اسپیسر 

 باشد.گمارده شده است، در تعهد پیمانکار می

در ردیف هاي بتن ریزي کلیه مراحل از قبیل ریختن بتن به هر شکل، مرتعش کردن بتن، ماله کشی، عمل آوري،  •
هاي مربوطه در نظر گرفته شده است و هیچگونه اضافه بهایی اي بتن در ردیفاعمال افزودنیهمرطوب نگه داشتن، 

 به آن تعلق نمی گیرد.
الزامی است. این ضریب، ضریبی  A ضریب ارائه  تنها پیشنهاد قیمت تهیه بتن در مرحله مناقصه به منظور ارائه •

افزایشی و یا کاهشی می باشد که به قیمت روز بتن اعمال خواهد شد. قیمت روز بتن از میانگین گیري سه 
کارخانه ساخت بتن مستقر در کیش که مورد داراي تائیدیه هاي مرتبط باشد. و مبالغ درنظر گرفته شده در ردیف 

به عنوان مبناي قیمت آتی در  Aن مقاسه ریالی خواهد بود و ضریب صرفا جهت ایجاد امکا 5-2و  5-1هاي 
از آنجا که در نرخ بتن افزودنی و یخ نیز دخیل می باشد لذا این ضریب به افزودنی هاي  قرارداد درج خواهد شد.

 بتن و یخ نیز تعلق می گیرد.

حمل و انتقال، تولید، ریختن، انتقال،  در ردیف هاي مربوط به تهیه بتن کلیه فعالیت ها از قبیل تهیه، حمل، پرت •
هزینه هاي ناشی از افت بتن، تهیه افزودنی هاي الزم، یخ مورد نیاز احتمالی طبق انواع پمپ ها، شستشو، 

 لحاظ شده است و هیچگونه اضافه بهایی به آن تعلق نمیگیرد.مشخصات فنی و دستورکارهاي ابالغی و ... 

مبلغ فیش واریزي جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی توسط  شرایط این پیمان، 37مطابق ماده  •
کارفرما پرداخت می شود. الزم به توضیح است کلیه جرایم ناشی از عملکرد ناقص پیمانکار در ارائه لیست و 

  تاخیرات آن برعهده پیمانکار می باشد.
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 موافقتنامه

 

بتنی مجتمع بانکی اداري پارسیس کیش يو سقف ها یو اسکلت بتن ونیفونداس ياجراتهیه مصالح و   

 

 

 

آتیه پارسیس کیشکارفرما: شرکت   

 

مهندسین مشاور اسپید ایج کیشمشاور و ناظر کارفرما: شرکت   

 

 پیمانکار : ..............................

 

:  ................................ قرارداد شماره  

  

 تاریخ : ..................................
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 موافقتنامه

شود بین شرکت این موافقت نامه به همراه دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می
مهدوي راد به به نمایندگی آقایان مهران  14000113201شناسه ملی  9541خاص)به شماره ثبتآتیه پارسیس کیش(سهامی

 …………شود و شرکت عنوان مدیر عامل و یوسف بشرخواه به عنوان رئیس هیئت مدیره که از این پس کارفرما نامیده می
شود و به نمایندگی آقاي که پیمانکار نامیده می ..…………، کد اقتصادي……، شناسه ملی  …………به شماره ثبت 

رایطی که در اسناد و مدارك  این پیمان درج شده است، از سوي دیگر طبق مقررات و ش ………به عنوان ……………
 گردد.منعقد می

 .  موضوع پیمان1ماده 
بتنی شامل مواردي از قبیل خم و  سقف هايو  بتنی اجراي فونداسیون و اسکلتموضوع پیمان عبارت است از تهیه مصالح و 

نگهداري و عمل آوري بتن، دمونتاژ قالب و داربست و بندي، بتن ریزي، برش آرماتور، آرماتور بندي، داربست بندي و قالب
طبق مشخصات  فنی پیوست، آخرین نقشه ها و دستورالعمل هاي ابالغی به همراه تمامی الزامات عملیاتی از هاي الزم تمیزکاري

 جزیره کیش. BO-183 مجتمع بانکی اداري پارسیس کیش واقع در قطعهابتدا تا انتهاي کار براي 

 سناد و مدارك پیمان.  ا2ماده 
 این پیمان شامل اسناد و مدارك زیر است:

 الف) موافقتنامه حاضر.
 ب) جدول فهرست بها و مقادیر(پیوست یک)      

 ها(پیوست دو)ج) مشخصات فنی عمومی، خصوصی و نقشه
 د) شرایط پیمان 

 ه) برنامه زمانبندي کلی.
شود  شود یا بین طرفین پیمان، مبادله میاجراي پیمان، به پیمانکار ابالغ میو) اسناد تکمیلی که در حین اجراي کار و به منظور 

آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پیمان تهیه شود.این اسناد، ممکن  نیز، جزو اسناد و مدارك پیمان به شمار می
 مجلس باشد. است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت

هرگاه  دارد، اولویت مدارك پیمان و اسناد دیگر موافقتنامه به متن مدارك پیمان، و اسناد بین دوگانگی دوجو صورت در
 دوگانگی مربوط به:

 هاي اجرائی و مشخصات فنی عمومی است مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه •
 یمان اولویت دارد. بهاي کار باشد فهرست بهاء بر دیگر اسناد و مدارك پ •

سایر  .دارند اولویت موضوع  همان در مقدم اسناد بر موخر هر یک از پیوستها در موضوع خود بر دیگر آنها اولویت دارد. اسناد
 موضوع که شوند تعبیر و تفسیر بنحوي بایستی اختالف یا ضقتنا یا ابهام مورد در و یکدیگرند عرض هم پیمان مدارك و اسناد
 .نگردد پیمان زمان و کارفرما مالی تعهدات افزایش موجب و مینماید اقتضاء پیمان
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 . مبلغ پیمان 3ماده 
 باشد.پیوست یک برابر با ................................................... ریال می "جدول فهرست بهاء و مقادیر کار"مبلغ پیمان مطابق 

 کند.مدارك پیمان تغییر میمبلغ پیمان، با توجه به اسناد و 
با توجه به نوسانات و تورم بر نرخ بتن، آیتم تهیه بتن به صورت ردیفی جداگانه در فهرست بهاي منضم به پیمان  – 1تبصره

 ) لحاظ شده است.1(پیوست 
 . تاریخ تنفیذ، مدت و تاریخ شروع کار4ماده 

 ما)نافذ است.این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابالغ از سوي کارفر -الف
 باشد.شرایط عمومی پیمان می 30روز شمسی است. این مدت تابع تغییرات موضوع ماده  257مدت پیمان  -ب
شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین تاریخ شروع کار تاریخ ابالغ آن به پیمانکار است که پس از مبادله پیمان واقع می -ج

تقویمی نسبت به تحویل کارگاه، ارائه طرح تجهیزکارگاه و اخذ تائید آن ازکارفرما و تجهیز روز  10شده براي شروع کار، در مدت
 کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 .  دوره تضمین5ماده 
ی تعیین شرایط خصوصی و عموم 39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگري که طبق ماده 

 شود. شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن مدت به ترتیب ماده  شود، براي مدت یکسال از سوي پیمانکار تضمین می می
 . نظارت بر اجراي کار6ماده 

شرکت مهندسین مشاور اسپید ایج به عهده در حال حاضر  نظارت بر اجراي کار تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارك پیمان،
 شود. شرایط پیمان انجام می 33و  32با توجه به مواد  که کیش

 دو طرف  .  نشانی7ماده 
 02144380204-7و  07644472143و تلفن  122نشانی کارفرما: جزیره کیش میدان سنایی بازار بهکیش طبقه چهارم واحد 

 ................................................................................................................................نشانی پیمانکار : 
روز ( پانزده روز ) قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید  15هرگاه یکی از دو طرف پیمان نشانی خود را تغییر دهد، باید ظرف مدت 

طرف دیگر اعالم کند. تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده باشد، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خود را به 
 گردند. شده تلقی می شوند و دریافت  می

 . شماره نسخه هاي پیمان8ماده 
یمانکار ابالغ شده است این پیمان در هشت ماده و سه نسخه تنظیم شده و به امضا دو طرف پیمان رسیده، یک نسخه از آن به پ

 و همه نسخه هاي آن اعتبار یکسان دارد.
 کارفرما دستگاه نظارت پیمانکار

 (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء 
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ها)مشخصات فنی عمومی، خصوصی و نقشهپیوست دو (  
s. مشخصات فنی عمومی 

s.  ویرایشهايآخرین 
  سازمان مدیریت و برنامه 55کارهاي ساختمانی(نشریه  مشخصات فنی عمومیمباحث مقررات ملی ساختمان و (

 ریزي کشور 
 فنی اجرائی -ریزي کشورنشریات سازمان مدیریت و برنامه 
 (آبا) خاصه دستورالعملها و ضوابط بتن در هواي گرم -آئین نامه بتن ایران 

B. خصوصی منضم به پیمان به شرح زیر خواهد بود:ها و مشخصات فنی نقشه 
s. هاي اجرایینقشه 
b. فنی خصوصی شامل: مشخصات 

متر) الزامات و دستورالعملهاي مرتبط با آببندي بتن فونداسیون و  -3با توجه به تراز طبیعی آبهاي زیرزمینی( •
 دیوارهاي حائل بایستی رعایت گردد. 

s. سازي سقف وافل بایستی با استفاده از قالببندي پیوسته و کامل فلزي و یا چوبی انجام شود. زیر 
s. ها به داخل شمع بتنی در جا، در زیر فونداسیون اجرا شده است که آرماتورهاي سر شمع 35هاي سازه مطابق نقشه

 فونداسیون درگیر خواهند بود.
s. اص دیواره و کف فونداسیون و جدارخارجی دیوار حائل پیمانکار موظف به کاري رطوبتی خبا توجه به مجموعه سیستم عایق

باشد در صورت وارد کردن هر گونه خسارت کارفرما به صالحدید خود اقدام به  عدم وارد نمودن آسیب به سیستم مذکور می
بدهکاري پیمانکار منظور  درصد باالسري به حساب 15هاي مربوطه را  به همراه اصالحات و  ترمیم الزم نموده و هزینه

 خواهد نمود.
s. )حلقه چاه  8اندازي که  متر)، جهت کنترل تراز آب، سیستم و تجهیزات خشک -3با توجه به تراز طبیعی آبهاي زیرزمینی

جزو آن است، احداث و  تحت پیمان مستقلی با  خط انتقال آب تا دریا در بیرون زمین پروژهو  خشک اندازي در زمین پروژه
شرایط پیمان، موظف به  18ماده  "د"باشد. پیمانکار حاضر در چارچوب بند طرفیت پیمانکار دیگري بطور دائم فعال می

 باشد. اندازي میهماهنگی با پیمانکار خشک
G. ك این پیوست خواهند بود.دستور کارهاي فنی ابالغی به پیمانکار در حین انجام پیمان نیز جزو مدار 

 
 کارفرما دستگاه نظارت پیمانکار

 (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء 
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 شرایط پیمان

هاي گردد و هزینهاجراي مفاد شرایط پیمان که در ذیل بیان می شود موجب هیچگونه افزایش قیمت براي موضوع پیمان نمی(( 
 ))آن در قیمت پیمان منظور شده است مگر در مواردي که صراحتاً اعالم شده باشد که هزینه بر عهده کارفرماست.

 تعاریف و مفاهیم

 ) پیمان 1ماده 

 موافقت نامه پیمان , درج شده است .  2پیمان , مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 

 ) موافقت نامه 2ماده 

موافقت نامه , سندي است که مشخصات اصلی پیمان , مانند مشخصات دو طرف , موضوع , مبلغ و مـدت پیمـان , در آن بیـان    
 شده است . 

 ) شرایط پیمان 3ماده 

 شرایط پیمان , مفاد همین متن است که شرایط حاکم بر پیمان را تعیین می کند . 

 ) شرایط خصوصی 4ماده 

 موضوعیت ندارد

 ) برنامه زمانی اجراي کار  5ماده 

الف) برنامه زمانی کلی : برنامه اي است که در آن , زمان بندي کلی کارهاي مورد پیمان برحسـب مـاده , مـنعکس گشـته و در     
 اسناد و مدارك پیمان درج شده است . 

ضوع پیمان , به تفصیل و در چـارچوب  ب) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه اي است که زمان بندي فعالیت هاي مختلف کارهاي مو
 برنامه زمانی کلی , در آن آمده است . 

 ) کارفرما   6ماده 

کارفرما , شخصی حقوقی است که یک سوي امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارك پیمان 
 نی کارفرما , در حکم کارفرما می باشند . , به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان و جانشین هاي قانو

 ) پیمانکار  7ماده 

پیمانکار , شخص حقوقی یا حقیقی است که سوي دیگر امضاء کننده پیمان است و اجراي موضوع پیمان را بـر اسـاس اسـناد و    
 می باشند .  مدارك پیمان , به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین هاي قانونی پیمانکار , در حکم پیمانکار
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 ) مدیر طرح  8ماده 

مدیر طرح , شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجراي کار , در چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارك پیمان , 
 از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می شود . 

 ) مهندس مشاور , مهندس ناظر  9ماده 

است که براي نظارت بر اجراي کار , در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد  الف) مهندس مشاور , شخص حقوقی یا حقیقی
 و مدارك پیمان , از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می شود . 

ب) مهندس ناظر , نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مـدارك پیمـان   
 ی می شود . به پیمانکار معرف

 ) رئیس کارگاه 10ماده 

رئیس کارگاه , شخص حقیقی داراي تخصص و تجربه الزم است که پیمانکار , او را به مهندس مشاور معرفی می کند تـا اجـراي   
 موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند . 

 ) پیمانکار جزء11ماده 

نجام کارهاي اجرایی را دارد و پیمانکـار بـراي اجـراي بخشـی از     پیمانکار جزء , شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در ا
 عملیات موضوع پیمان , با او قرارداد می بندد . 

 ) کار , کارگاه , تجهیز و برچیدن کارگاه  12ماده 

ات موضـوع  الف) کار , عبارت از مجموعه عملیات , خدمات یا اقدامات مورد نیاز , براي آغـاز کـردن , انجـام و پایـان دادن عملیـ     
پیمان است و شامل کارهاي دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرمـا مـی گـردد , و کارهـاي     

 موقتی است که به منظور اجرا و نگهداري موضوع پیمان انجام می شود . 

ا به منظور اجراي پیمان , با اجازه کارفرما ب) کارگاه , محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود ی
از آن استفاده می کنند . کارگاه ها یا کارخانه هاي تولیدي خارج از محل ها و زمین هاي تحویلی کارفرما , که به منظور ساخت 

 تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد , جزو کارگاه به شمار نمی آید . 

ج) تجهیز کارگاه , عبارت از عملیات , اقدام ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت براي دوره اجـرا انجـام شـود , تـا آغـاز      
 کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان , طبق اسناد و مدارك پیمان , میسر شود . 

د) برچیدن کارگاه , عبارت از جمع آوري مصالح , تجهیزات , تأسیسات و ساختمان هاي موقت , خارج کردن مواد زاید , مصـالح  
 , تجهیزات , ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل هاي تحویلی کارفرما می باشد . 
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و تجهیزات پاي کار , ماشین آالت و ابزار , تأسیسات و ساختمان هاي موقـت ,  ) مصالح , تجهیزات , مصالح 13ماده 

 وسایل .

-الف) مصالح عبارت است از مواد، اجناس و کاالهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی مـی 

 ماند. 

 موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند .  ب) تجهیزات , عبارت از دستگاه ها و ماشین آالتی است که در عملیات

ج) مصالح و تجهیزات پاي کار , عبارت از مصالح و تجهیزات است که پیمانکار , با توجه به اسناد و مدارك پیمـان بـراي اجـراي    
انبار کارگاه یـا محـل   موضوع پیمان , تهیه کرده و در محلی یا محل هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان 

انباشت مصالح تعیین گردیده است , نگهداري و حفاظت می کند . مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح 
 و تجهیزات پاي کار نامیده می شود . 

تبصره : قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجراي موضوع پیمان , با اجازه کارفرما و زیرنظر مهندس مشاور , در کارگاه ها یا 
 کارخانه هاي تولیدي خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پاي کار به شمار می رود . 

ه ها , تجهیزات , ماشین آالت , و به طور کلی , ابزارهاي اجراي کار است که بـه منظـور   د) ماشین آالت و ابزار , عبارت از دستگا
 اجراي  موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آالت و ابزار را ممکن است ماشین آالت نیز به نامند . 

طه سازي ها , انبارها , تأسیسات آب , برق , سـوخت و  هـ) تأسیسات و ساختمان هاي موقت , عبارت از انواع ساختمان ها , محو
مخابرات , شالوده دستگاه ها , و به طور کلی , تمام تأسیسات و بناهایی است که به صورت موقت , براي دوره اجرا تأمین شده و 

 جزو کارهاي تجهیز کارگاه به شمار می رود .

نه و دیگر لوازم مورد نیازي است که بـراي دوره اجـرا تـأمین شـده و جـزو      و) وسایل , عبارت از اثاثیه اداري , مسکونی , آشپزخا
 تجهیز کارگاه منظور می شود . 

) برآورد هزینه اجراي کار , مبلغ پیمان , مبلغ اولیه پیمان , مبلغ نهایی پیمان , ضریب پیمان , نرخ پیمـان ,  14ماده 

 ه مدت پیمان , مدت اولی پیمان , متوسط کارکرد فرضی ماهان

الف) برآورد هزینه اجراي کار , مبلغی است که به عنوان هزینه اجراي موضوع پیمان , به وسیله کارفرما محاسـبه و اعـالم شـده    
 است . 

موافقت نامه یا احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت جدید اسـت . مبلـغ    3ب) مبلغ پیمان , مبلغ درج شده در ماده 
 موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود .  3پیمان , همان مبلغ درج شده در ماده  پیمان هنگام مبادله
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موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مـدارك پیمـان , در    3ج) مبلغ نهایی پیمان , مبلغ درج شده در ماده 
 آن ایجاد می شود . 

 ولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجراي کار است . د) ضریب پیمان , حاصل تقسیم مبلغ ا

هـ ) نرخ پیمان , در مورد هریک از اقالم کار , عبارت از بهاي واحد آن قلم کار در فهرست بهاي منضم به پیمان با اعمال ضریب 
آحاد بهـا  هسـتند ,    پیمان و ضریب هاي پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمان هایی که مشمول تعدیل

 نرخ پیمان , نرخ محاسبه شده به روش پیش گفته , پس از اعمال تعدیل آحاد بها  , می باشد . 

 و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه , عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است . 

موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بـر اسـاس مـاده     4ز) مدت پیمان یا مدت اجراي کار , مدت درج شده در بند ب ماده 
موافقت نامه است که مدت اولیـه   4در آن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان , همان مدت درج شده در ماده  30

 پیمان نامیده می شود . 

 ) روز , ماه , تاریخ ها , مفرد و جمع , عنوان ها 15ماده 

 روز و ماه تقویمی و شمسی است . الف) روز و ماه 
 ب) تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور است . 

 ج) هرجا که معناي عبارت ایجاب کند , کلمات مفرد معناي جمع و کلمات جمع معناي مفرد دارند . 
صـرفاً بـه منظـور    د) عنوان هاي به کار رفته در متون موافقت نامه یا شرایط پیمان و دیگر قسمت هاي اسناد و مدارك پیمـان ,  

 راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارك است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارك پیمان , از آنها استفاده کرد . 

 ) تأییدات پیمانکار  16ماده 

 موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید : 

 و از مفاد آن کامالً آگاه شده است . موافقت نامه را مطالعه نموده  2الف) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 

ب) نسبت به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز و تدارك مصالح , تجهیزات , ماشین آالت و ابزار اجراي کار طبق مشخصات در محل 
 یا از نقاط دیگر, اطمینان یافته است. 

ج) محل اجراي کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا , بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال, 
 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجراي کار , اطالع یافته است.  20با توجه به آمار 
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ه هاي اجتماعی , مالیات ها , عوارض و دیگر قوانین و مقررات , کـه تـا تـاریخ تسـلیم     د) از قوانین و مقررات مربوط به کار , بیم
پیشنهاد معمول و مجرا بوده است , کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند . در هـر حـال , مسـئولیت عـدم     

 رعایت قوانین و مقررات یاد شده , برعهده پیمانکار است . 

پیشنهاد قیمت , سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را در نظـر گرفتـه و بعـداً از هـیچ     هـ) در تهیه 
 بابت , حق درخواست اضافه پرداختی ندارد . 

سـت کـه   به هر حال , پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد , مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده ا
 بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید. 

 ) کارکنان  17ماده 

الف) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادي که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند , انجام دهد 
  .نان پیمانکار شناخته می شوند. کسانی که در اجراي این پیمان , خدماتی براي پیمانکار انجام می دهند , کارک

در صورتیکه پیمانکار نتواند در زمان مقرر نسبت به تامین نیرو مناسب و تحقق پیشرفت کار مطابق با برنامه زمانبندي اقدام کند 
 تواند به یکی و یا هر دو  روش  زیر عمل نماید:عالوه بر دیگر تمهیدات مندرج در شرایط پیمان، کارفرما می

واگذاري بخشی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکار دیگر بصورت مستقل و یا بصورت مشارکت اقدام نماید نسبت به  •
 و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی یا ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

ي پیمانکار % هزینه مازاد به حساب بدهکار15هاي مربوطه را با انسانی الزم را به صالحدید خود تامین و هزینهنیروي  •
 منظور نماید.

در این پیمان ، الزامی به استفاده از خدمات کارشناس خارجی نمی باشد، اما پیمانکار موظف است براي انجـام خـدمات موضـوع    
 بخش هایی از پیمان ، حداقل پرسنل مشروحه زیر را با تایید صالحیت آنها توسط مشاور به کار گیرد: 

سال سابقه کار و تخصص در مدیریت اجراي ساختمانهاي بلند  15ي  با حداقل یک نفر کارشناس عمران یا معمار -

 پروژه.مرتبه  ، به سمت مدیر 

سال سابقه کار به عنوان رئیس کارگاه ، با تجربه دراجراي  15یک نفر کارشناس عمران یا معماري با حداقل  -

 به صورت تمام وقت.مرتبه  ساختمانهاي بلند مرتبه وسابقه ریاست کارگاه حداقل یک ساختمان بلند

 .کارسال سابقه  7یک نفر کارشناس عمران یا صنایع به عنوان کارشناس کنترل پروژه  با حداقل  -

سال سابقه کار در دفتر فنی طرح هاي مشابه جهت تصدي سمت مسئول دفتر  10یک نفر کارشناس عمران با حداقل  -

 . به صورت تمام وقت فنی پیمانکار
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  سال 7نفرکارشناس اجرایی مستقر در کارگاه، در زمینه کارشناس عمران با حداقل سابقه کار  یکحداقل  -

 سال  7اري با حداقل سابقه کار یک نفر کارشناس نقشه برد -

 سال سابقه در این زمینه، به صورت تمام وقت  7با حداقل   sssیک نفر سرپرست ایمنی  -

ونه ایکه هیچگونه تـاخیر و خللـی در پـروژه    گپیمانکار موظف به تامین نیروهاي اجرایی کار مطابق برنامه زمانبندي می باشد به 
و در صورتیکه بنا به فراخور پروژه نیاز به نفرات بیشتري در کارگاه در هر بخش باشد پیمانکار ملزم به افزایش تعداد  ایجاد نگردد

 .نفرات می باشد

 مین نیروي انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب , آب آشامیدنی و روشنایی کافی براي آنها به عهده پیمانکار است . ب) تأ

پیمانکار باید تدارك دایمی آذوقه کارگران , اقدامات الزم به عمل آورد , بدون آنکه این اقدام براي وي حق انحصار ایجاد کنـد و  
  .د مورد نیاز آنها , از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند , محدودیتی وارد سازدبه آزادي کارگران در تأمین موا

 و کارکنان بیگانه کارگاه باید داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند.  ید داراي شناسنامهج) کارکنان ایرانی کارگاه با

د) پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما , وزارتخانه ها , سازمان ها و شرکت هاي دولتی و شهرداري ها را بدون اجازه مسـئوالن  
ذي ربط استخدام نماید . همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمـومی مجـاز   

 نیست , خوددداري کند . 

ـ ) پیمانکار موظف است که براي کارگردان کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد . مهندس ناظر می تواند ه
 از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیري نماید . 

تی کـه پرداخـت دسـتمزد    و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبـاً پرداخـت کنـد . در صـور    
کارگران تأخیري پیش آید , مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت اسـتنکاف  
پیمانکار , کارفرما می تواند دستمزد کارگران را, طبق کارنامه هاي کارگري که در دست کارگران و داراي امضاي رئـیس کارگـاه   

الحساب که به آنها شده اسـت , بـا حضـور نماینـده مهنـدس مشـاور و پیمانکـار , از محـل         جه به پرداخت هاي علیاست , با تو
درصد , به حساب بدهی پیمانکار منظور نمایـد و اگـر مطالبـات     15مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 

ر تأمین کند . در صورتی که نماینده پیمانکار , با وجود اخطار مهندس مشاور پیمانکار کافی نباشد , از محل تضمین هاي پیمانکا
, از حضور براي پرداختها خودداري کند , کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد , بدون اینکه پیمانکار حـق اعتراضـی بـر ایـن     

ر صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. د
 به مدت بیش از یک ماه , براي ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . 
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رهـاي  ز) پیمانکار می کوشد تا حد ممکن , کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجراي کار , که صـالحیت انجـام کا  
 موضوع پیمان را داشته باشند , انتخاب کند و به کار گمارد . 

هاي درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فنی و بهداشت کار اسـت.  ح) پیمانکار موظف به اجراي مقررات بیمه
و سایر پرسنل در ارتبـاط بـا موضـوع    پیمانکار موظف است کلیه افراد شاغل در کارگاه اعم از پرسنل خود و پیمانکاران جزء خود 

هاي معتبر به هزینه خود بیمه مکفی از قبیل مسئولیت مدنی کارفرمـا  پیمان و نیز اشخاص ثالث را در مقابل حوادث نزد شرکت
در برابر کارکنان کند، این بیمه براي پوشش هر نوع خسارت مالی و نیز هر نوع خسارت جانی منجر به جراحت و نقص عضو و یا 
فوت پرسنل مزبور در ارتباط با کارهاي موضوع پیمان می باشد. بدیهی است بیمه نامه ها بایسـتی بـه اطـالع کارفرمـا و مشـاور      

 رسانده شوند.

ط) در اجراي این پیمان , پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است , هرگـاه کارکنـان و کـارگران پیمانکـار و     
صالحیت الزم براي انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختالل نظم کارگاه شـوند , مهنـدس مشـاور یـا      پیمانکاران جزء ,

مهندس ناظر , مراتب را براي بار اول به رئیس کارگاه تذکر مـی دهـد , و در صـورت تکـرار , مـی توانـد از پیمانکـار بخواهدکـه         
یمانکار مکلف به اجراي این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگـر  متخلفان را از کار برکنار کند . در این صورت , پ

 در همان کارگاه به کار گمارد . اجراي این دستور از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی براي او نمی کند . 

بـا پیمانکـاران دیگـر , رئـیس     ) مسئولیت حسن اجراي کار , برنامه کار , گزارش پیشرفت کار , هماهنگی  18ماده 

 کارگاه 

 الف) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده دارد .

تفصیلی اجراي کار را طبق نظر مهندس مشاور بـر اسـاس   بندي ب)  پیمانکار متعهد است که سازمان , روش اجرا و برنامه زمان 
  ،ب ) -18( مطابق شـرایط ذیـل مـاده     از تاریخ مبادله پیمان روزپانزده ه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مد و برنانقشه هاي موجو

نماید تا پس از اصالح و تصویب کارفرما براي اجرا بـه پیمانکـار ابـالغ شـود . اگـر در      و یا نماینده کارفرما تسلیم مهندس مشاور 
چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن تعیین شده باشد , پیمانکار ملزم اسناد و مدارك پیمان , جزئیاتی براي 

 . دبه رعایت آن می باش

ج) در  صورتی که حین اجراي کار , پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروري است , موظف است که 
او باید در برنامه آن تغییر داده شود , مراتب را با ذکر دلیل , به مهنـدس مشـاور   پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر 

اطالع دهد . مهندس مشاور , تغییرات مورد تقاضاي پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مـورد  
است که این تغییـرات در حـدود منـدرجات پیمـان , از      قبول است , پس از تصویب کارفرما , به پیمانکار ابالغ می کند . بدیهی

 میزان تعهدات و مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد . 
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اگر تغییر برنامه زماي تفصیلی از سوي مهندس مشاور مطرح شود , پیمانکار با توجه به نظر مهنـدس مشـاور , تغییـرات برنامـه     
 راي طی مراتب بررسی و تصویب , تسلیم مهندس مشاور می نماید . زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیش گفته , ب

د ) پیمانکار متعهد است که هماهنگی الزم را با دیگر پیمانکاران با گروه هاي اجرایی متعلق به کارفرما , که به نحوي با موضـوع  
 مشاور به پیمانکار ابالغ می شود . قرارداد مرتبط هستند , به عمل آورد . برنامه ریزي چگونگی این هماهنگی توسط مهندس 

هـ) پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه , گزارش کامل کارهاي انجام شده در آن ماه را تهیه نماید . شکل و چگـونگی تهیـه   
خیر گزارش را مهندس مشاور تعیین می کند . این گزارش , شامل مقدار و درصد فعالیت هاي انجام شده , میزان پیشرفت با تـأ 

نسبت به برنامه زمانی تفصیلی , مشکالت و موانع اجرایی , نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شـده بـه کارگـاه , تعـداد و نـوع      
ماشین آالت موجود و آماده به کار , تعداد و  تخصص نیروي انسانی موجود و دیگـر اطالعـات الزم مـی باشـد . در صـورتی کـه       

ه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده باشد , پیمانکار موظف به رعایـت  جزئیات دیگري براي چگونگی تهی
 آن است . 

و) پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه , نمودارها و جدول هاي پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا در صورت 
 لزوم , مهندس و کسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند , از آن استفاده کنند . 

ه مورد قبول مهندس مشاور باشد , به عنـوان رئـیس کارگـاه    ز) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات , شخص واجد صالحیتی را ک
معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی , با مسئولیت و نظارت او انجام شـود. اگـر   

لیل , درخواست تعـویض او را  ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست , مهندس مشاور , با ذکر د
از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه , شخص واجد صالحیت دیگري را که مورد قبـول مهنـدس مشـاور    

 باشد, معرفی کند. 

یت پیمانکار باید به منظور اجراي کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین براي تنظـیم صـورت وضـع   
هاي موقت , اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد . هرنوع اخطار و اعالم که مربوط به اجراي کار باشد و از طرف مهندس مشاور 

 یا نماینده او به رئیس کارگاه ابالغ شود , در حکم ابالغ به پیمانکار است . 

بر اینکه پیش از تعویض , مراتب را به اطالع مهنـدس   پیمانکار می تواند , در صورت لزوم , رئیس کارگاه را عوض کند , مشروط
 و صالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد . مشاور برساند 

و    روز از تاریخ تحویل کارگاه است . جزئیات 15ب ) آخرین مهلت پیمانکار، براي ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار  -18ماده 
 : زیر است  شرح  به  آن  کردن  هنگام  و به  تفصیلى  زمانى  برنامه  تهیه  روش
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پیشنهاد   ضمیمه  کلی خود را با لحاظ مدت زمان عملیات اجرایی به  پیشنهادى  بندى  زمان  برنامه  است  پیمانکار موظف
 نماید.   ارایه  مناقصه نیز 

 موارد و اطالعات زیر باشد  : برنامه زمان بندي تفضیلی ارائه شده از سوي پیمانکار دست کم باید شامل 

 ) ردیف فعالیت، عنوان، شرح فعالیت، مدت انجام فعالیت، زمان شروع و خاتمه فعالیت 1-ب-18

 ) تعیین روابط (پیش نیاز و تقدم و تاخر ) میان کلیه فعالیت ها 2-ب-18

 ) تعیین ضرایب وزنی (فیزیکی و ریالی) فعالیت ها 3-ب-18

 له اي) برنامه زمانبندي ) نمودار گانت (می4-ب-18

 ) تخصیص منابع (نیروي انسانی، ماشین آالت، هزینه)5-ب-18

که با نرم افزار پرنیان  (محصول شرکت نرم افزاري پرنیان) تقویم   MSPبرنامه هاي زمان بندي می بایست در محیط  •
 آن به هجري شمسی تبدیل شده است، ارائه گردد.

 (طبق فرمت فوق) به همراه نسخه چاپی آن در پنج نسخه ارائه شود. نسخه رایانه اي برنامه زمان بندي •
برنامه مذکور باید در طول مدت پیمان، هر زمان که نیاز باشد (به تشخیص کارفرما/دستگاه نظارت/مشاور) توسط  •

 پیمانکار به روز گردیده و ارائه گردد.
ر ملزم به اصالح برنامه زمانبندي طبق نظر مشاور می پس از ارائه رسمی برنامه زمان بندي از سوي پیمانکار، پیمانکا •

 باشد. این روند تا تصویب کامل برنامه از سوي کارفرما/ ادامه می یابد.
پس از تصویب برنامه زمانبندي توسط کارفرما  ، هرگونه تغییر در آن می بایست با مجوز رسمی و مکتوب کارفرما یا  •

 مشاور صورت پذیرد.
نقص در برنامه زمانبندي (شامل نقص فعالیت ها، عدم تخصیص منابع، تداخل فعالیت ها، عدم لحاظ مسئولیت هر گونه  •

نمودن شرایط آب و هوایی، تعطیالت و هر مورد دیگر) برعهده پیمانکار می باشد و تصویب برنامه زمانبندي از سوي 
 کارفرما یا مشاور، رافع مسئولیت پیمانکار در این خصوص نخواهد بود.

مانکار موظف است روش اجراي عملیات و همچنین نمودار سازمانی عوامل اجرایی خود را براي انجام خدمات موضوع پی •
(پانزده) روز از تاریخ ابالغ پیمان به مشاور ارائه  15پیمان حاضر ، به همراه ذکر سوابق اجرایی و تحصیلی آنها در مهلت 

 نماید.
و مشاور در اولویت شروع و انجام عملیات اجرایی بخش هاي مختلف کارهاي پیمانکار متعهد به رعایت نظر کارفرما  •

 موضوع پیمان می باشد.
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 گزارش هاي پیشرفت کار پیمانکار باید داراي جزئیات زیر باشد :  ه) – 18ماده 

پیمانکار موظف است در پایان هر روز مطابق کاربرگ هایی که به تائید رسمی و مکتوب ) گزارش روزانه : 1 –ه  -18

مدیر طرح / دستگاه نظارت، رسیده است، گزارش کاملی از کارهاي انجام شده در آن روز، فهرست پرسنل، ماشین آالت، گزارش 
و مانند آن را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه مصالح وارد شده (به تفکیک) و مصالح مصرفی (به تفکیک)  ،HSEعملکرد ایمنی 

 نماید.

پیمانکار می بایست هر هفته گزارش هفتگی عملکرد خود را با درج موارد ذیل به صورت ) گزارش هفتگی : 2 –ه  -18 

سه نسخه گزارش مکتوب و یک نسخه رایانه اي (شامل کلیه مفاد گزارش، به صورت قابل ویرایش و همچنین غیر قابل ویرایش 
–PDF ارت ارائه نماید :صبح پنجشنبه همان هفته به دستگاه نظ 10) تهیه نموده و حداکثر تا ساعت 

 منحنی تجمعی پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه شامل منحنی واقعی و برنامه اي  •
 برنامه زمانبندي به روز شده  •
 جدول احجام کاري (به همراه مقادیر برنامه اي، مقادیر واقعی و در صد پیشرفت فعالیت ها) •
 جدول صورتجلسات کارگاهی و صورتمجالس فنی •
 ایی، فنی، مالی و قراردادي پروژه و پیشنهاداتمشکالت و موانع اجر •
 برنامه کاري هفته آینده  •

پیمانکار می بایست هر ماه گزارش ماهانه عملکرد خود را به صورت سه نسخه گزارش ) گزارش ماهانه : 3 –ه  -18

) تهیه نموده و sssیرایشمکتوب و یک نسخه رایانه اي (شامل کلیه مفاد گزارش، به صورت قابل ویرایش و همچنین غیر قابل و
حداکثر تا بیست و هفتمین روز هر ماه به شرکت مهندسین مشاور اسپید ایج و دستگاه نظارت ارائه نماید. این گزارش می 

 بایست مشمل بر اطالعات عملکرد پیمانکار در ماه (حداقل تا روز بیست و پنجم همان ماه) و حداقل شامل جزئیات زیر باشد :

یانه : شامل نام پروژه، نام گزارش، ماه و شماره گزارش، نشانهاي مربوط به کارفرما، مدیریت طرح و جلد گزارش ماه •
 پیمانکار به همراه تصویر یا تصاویري از پروژه

 فهرست مطالب و جداول گزارش •
طرح، پیمانکار، نوع معرفی اجمالی پروژه : نام پروژه، موقعت جغرافیایی و محل اجرا، نشانی پروژه، نام کارفرما، مدیریت  •

 پیمان (خرید، فروش، قیمت مقطوع، فهرست بهایی و ....)، تاریخ هاي مهم پروژه، نام مدیران و مسئولین پروژه و .....
 ذکر اجمالی مشخصات فنی پروژه  •
 مشخصات قرارداد : تاریخ و شماره قرارداد، مدت اجرا، مبلغ قرارداد، هزینه عملیات اجرایی •
پروژه تا تاریخ ارائه گزارش (تاریخ تحویل زمین / کارگاه، شروع تجهیز کارگاه، شروع و پایان هر فهرست وقایع مهم  •

 عملیات و مانند آن)
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 خالصه اقدامات انجام شده در ماه و مقایسه پیشرفت پروژه با دوره هاي قبل. •
 اه جداول مربوطه نمودار پیشرفت تجمعی ماهیانه پروژه در دو منحنی مقایسه برنامه اي و واقعی به همر •
با مشخص کردن میزان پیشرفت واقعی و برنامه اي در دو عنوان ریالی و فیزیکی براي  4برنامه زمانبندي پروژه تا سطح  •

 هر فعالیت.
شرح عملیات انجام شده در ماه با دسته بندي مناسب در جبهه هاي مخلف کاري، فعالیت هاي قابل اجرا در ماه آینده،  •

 ....تحلیل تاخیرات و 
وضعیت مالی پروژه (شماره، عنوان صورت وضعیت، شماره و تاریخ نامه و مبلغ صورت وضعیت ارسالی براي کارفرما از  •

سوي پیمانکار و مشاور، شماره و تاریخ چک پرداختی از سوي کارفرما و مبلغ آن، مبالغ پیش پرداخت دریافت شده به 
الحساب دریافت شده به تفکیک شماره چک / حواله، سند، تاریخ و تفکیک شماره چک، تاریخ و مبلغ آن، مبالغ علی 

 مبلغ آن)
 اطالعات اجمالی مربوط به پیمانکاران دست دوم •
جدول نیروي انسانی حاضر در کارگاه، به تفکیک دفتري و اجرایی، ماشین آالت و تجهیزات موجود در کارگاه (آماده به  •

 رکرد آنها.کار، فعال، تحت تعمیر و ....)، و میزان کا
 مشکالت و موانع پروژه  •
 وضعیت آب و هواي روزانه در محل اجراي پروژه در طول ماه •
 حوادث و موارد ایمنی رخ داده در ماه شامل جنبه ها و اثرات زیست محیطی بارز  •
 نظر مدیر پروژه، رئیس کارگاه و واحد کنترل پروژه پیمانکار از وضعیت اجراي پروژه •
 ده در کارگاه و جلسات برگزار شده در ماهلیست مکاتبات انجام ش •
 جداول مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه (تا دوره قبل، در این دوره و تا کنون) •
 مستندات و مدارك فنی (نقشه ها، خرید هاي مهم، آزمایشات، قراردادها و توافقات پیمانکار و ....) •
ر همراه با تاریخ هر تصویر) به همراه فایل کامپیوتري گزارش تصویري (فهرست عکس ها، زیر نویس توضیح تصاوی •

 تصاویر
 ضمائم : برنامه زمانبندي پروژه تا پایین ترین سطح  •

چارچوب و مندرجات گزارشات پیشرفت کار ماهیانه باید در ابتداي پروژه به تایید مهندس مشاور و کارفرما برسد و هر ماه 
 مطابق آن، ارائه گردد.

 .موارد فوق مطابق شرایط پیمان رفتار می گردد در صورت عدم ارائه
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در گزارشها بایستی وضعیت تأخیر در پرداختها و دیگر تأخیرات و علل آن همراه با برنامه جبرانی براي تکمیل و تأمین ماشین 
سازمانهاي مسئول آالت ، مصالح و نیروي انسانی و نحوي تأمین نقشه ها و اجازه کار یا فراهم سازي امکانات و شرایط از سوي 

 در محل اجراي پروژه درج شود. کنترل و اصالح برنامه هر ماه از سوي پیمانکار و کارفرما و دستگاه نظارت صورت می گیرد.

 ح)مواردي از تعهدات پیمانکار که در متن پیمان صراحتاً نوشته نشده باشد.-18ماده 

 تحهیزات و مصالح تأمین یا و مهندسی یا اجرائی شامل انجام کارهاي،  برخی از خدمات تامین پیمان که صراحت به  مواردي در
 الزم فنی مشخصات اندازي طبق راه و کار تکمیل براي پیمان، از منطقی استنتاج پیمانکار نداشته باشد ولی با عنوان تعهدات به

 شود.می محسوب پیمانکار تعهدات باشد، جزو

   نقشه ها , اندازه گیري ها ) کنترل نقاط نشانه , پیاده کردن19ماده 

الف) پیمانکار , پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان , باید نقاط نشانه و مبداء را از لحاظ تطبیق با نقشـه هـا کنتـرل نمایـد و در     
صورتی که اختالفی موجود نباشد , درستی آنها را تأیید و اعالم دارد و در صورتی که اختالفی وجود داشته باشـد , مراتـب را بـه    

ند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت مجلس شود و مالك شروع عملیات قـرار گیـرد .   اطالع مهندس مشاور برسا
 بدیهی است که پس از آغاز عملیات , هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست . 

و همچنین عالیم مربوط به آنهـا را بـا بـتن یـا      پس از تحویل هر قسمت از کارگاه , پیمانکار باید بی درنگ , نقاط نشانه و مبداء
 مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجراي کار تا تحویل موقت , به هزینه به خود , حفظ و نگهداري کند . 

 ب) پیمانکار متعهد است که نقشه ها , امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کنـد و درسـتی آنهـا را بـا مهنـدس     
مشاور صورت مجلس کند . در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها , امتدادها و محورها , اختالفی در مورد تراضی طبیعی بـا  

 تراز آنها در مدارك فنی مشاهده شود , وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت مجلس می کنند . 

عملیاتی که پس از انجم کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند , یا به هر صورت , تراز کف پی بناها و زیرسازي راهها و تمام 
کنترل و اندازه گیري کامل آنها میسر نباشد , باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثـار آنهـا , صـورت مجلـس شـود و بـه       

ازه گیري ها در تنظیم صورت وضعیت هاست . اگر امضاي مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد . این صورت مجلس ها , مالك اند
پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تأید شود , پیش از آنکه اقدامات پیش گفته انجام شود بپوشاند , 

و تأییـد انجـام کـار از     موظف است پوشش هاي انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایش ها و بازدیـدهاي الزم 
 سوي مهندس ناظر , به هزینه خود , نسبت به پوشش مجدد و اصالح کار اقدام کند . 

ج) اندازه گیري ها براساس نقشه هاي اجرایی , دستور کارهاي اجرا شده و صورت مجلس ها , کـه شـامل کروکـی هـاي الزم و     
 روشن است , انجام می شود . 

 دارك مصالح , تجهیزات و ماشین آالت ) تجهیز کارگاه , ت20ماده 
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الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه , با توجه به مدت تعیین شده براي تجهیـز , طـرح جانمـایی تجهیـز     
رات , کارگاه را تهیه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور , آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد . تأمین آب , برق , سوخت و مخاب

الزم اسـت , بـه عهـده پیمانکـار      و به طور کلی , تجهیز کامل کارگاه , به نحوي که براي اجراي کار طبق اسناد و مدارك پیمـان 
 باشد , مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان , ترتیب دیگري پیش بینی شده باشد .می

ه عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمـان ،  ب) تامین نیروي انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آالت و ابزار ب

 ترتیب دیگري پیش بینی شده باشد . 

 مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار براي انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگه داري می کند ، باید به قرار زیر باشد :

دیگر به تعداد و مقدار مورد نیاز براي انجام موضوع پیمان از قبیل قالب آالت  تهیه و تامین کلیه ابزار آالت و تجهیزات و ماشین
برداري و سقف، دیوار و ستون به انضمام پشت بندها و تجهیزات جنبی آنها، پروفیل و پلی وود زیر قالبها، تجهیزات نقشه

، مناسب از جمله تراز لیزريوسایل و تجهیزات لیزري با دقت ، مورد تائید دستگاه نظارت طور کاملبا کلیه تجهیزات به  دوربین
پایه، جک، داربست و تخته زیرپایی جهت کار در ، دستگاه نظارت شاغول لیزري ، متر لیزري و ... به تعداد مورد نیاز مورد تائید 

و تعداد  ، ویبراتور با توان مناسبمیلیمتر  32برقی میلگرد تا قطر  ارتفاع و داربست و اسکافلد زیر قالب، قیچی و خم کن
، باکت، لوازم کیورینگ از قبیل گونی چتایی و نایلون، شلنگ آب، ابزار آالت که خللی در اجزا وارد نشود  مناسب به گونه اي

باشد و  می پیمانکارو هزینه  عمومی، پرژکتور، اکسیژن و گاز برش مورد نیاز جهت انجام عملیات موضوع پیمان به عهده

(هزینه تأمین و نگهداري این امکانات و تجهیزات در طول مدت پیمان با  گونه تعهدي در این خصوص ندارد کارفرما هیچ
و در صورت در اختیار گذاشتن امکاناتی از سوي کارفرما به  پیمانکار است و در قیمت پیشنهادي او منظور گردیده است)

به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد گردید (این امر به منزله الزام % 15با نظر کارفرما به عالوه  هاي آن پیمانکار هزینه
شان در حین اجرا نیاز به یتباشد). بدیهی است آیتمهاي کاري که به علت حساس کارفرما به در اختیار گذاشتن امکانات نمی

ریزي) نیز جزو همین موارد هستند. در صورت نیاز به معرفی دارند(مثل تجهیزات بتن )Stand Byتجهیزات یدك آماده بکار(
 به ارگانها وسازمانهاي ذیربط کارفرما موافقت دارد نسبت به معرفی پیمانکار اقدام نماید.

ي که اخالل و گلوگاه کاري از بابت آن در عملیات اجرایی ایجاد نشود تامین گردد. اسقف هاي وافل بایستی به اندازهقالب 
. بدیهی است استهالك لوازم قالببندي برنامه زمانبندي باشدو متر مربع زیر بناي سقف  1400حداقل میزان آن باید متناسب با 

 قالبها بایستی منظور گردد. از قبیل شکستن

بایستی ظرف مدت مقرر در پیمان و متناسب با برنامه زمانبندي نسبت به ارائه طرح تجهیز کارگاه  بطور کلی پیمانکار می
براساس شرایط موجود و تعهدات قراردادي طرفین و اخذ تائید آن از کارفرما و انجام تجهیز کامل کارگاه با اعمال تمهیدات الزم 

نامه یا در اختیار قرار  نماید و این امر را به هیچ وجه موکول به صدور حواله یا لزوم معرفیجهت شروع  عملیات اجرایی اقدام 
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دادن تسهیالت یا مصالحی از طرف کارفرما ننماید. پیمانکار موظف است  تجهیزات مورد نیاز کار را به کارگاه حمل و راه اندازي 
 نموده و در فهرست اقالم تجهیز کارگاه قرار دهد.

اندازي یک دستگاه تاور موجود در کارگاه(به رویت پیمانکار رسیده است)، کارفرما اجازه اجراي فونداسیون و با نصب و راه بعد از
 استفاده از خدمات آن(با هماهنگی مسئولین کارگاه) را به پیمانکار خواهد داد.

موجود در کارگاه(به رویت پیمانکار رسیده  اندازي یک دستگاه آسانسور کارگاهیمتناسب با پیشرفت اسکلت و با نصب و راه
 است)، کارفرما اجازه استفاده از خدمات آن(با هماهنگی مسئولین کارگاه) را به پیمانکار خواهد داد.

تامین تجهیزات بسته بندي، بلند کردن و حمل از قبیل شگل، تسمه، سیم بکسل و قالب برعهده پیمانکار خواهد بود و تعمیر و 
زایش ارتفاع با پیشرفت پروژه، راننده و ریگر تاور و آسانسور کارگاهی برعهده کارفرما خواهند بود. قبل از نصب تاور، نگهداري، اف

جرثقیل احتمالی مورد نیاز براي اجراي موضوع پیمان(بطور مثال جابجایی آرماتورها در داخل کارگاه) برعهده پیمانکار خواهد 
 بود.

دهد. سیم کشی و کابل کشی براي تجهیز ن پروژه و یا از طریق دیزل ژنراتور به پیمانکار تحویل میکارفرما برق را در ورودي زمی
برق مصرفی بر عهده کارفرما  بهايباشد. کارگاه مورد نیاز موضوع پیمان(تجهیز کارگاه کلی مورد نظر نیست) برعهده پیمانکار می

 خواهد بود.

گردد. لوله کشی عمودي و افقی و تعبیه شیرهاي الزمه در محوطه و در ار تحویل میآب مصرفی در ورودي زمین پروژه به پیمانک
مورد نیاز را تامین و به و مخازن طبقات طبق طرح تجهیز کارگاه مصوب برعهده پیمانکار خواهد بود. کارفرما سیستم پمپاژ 

فاده از این مجموعه با دیگر پیمانکاران در پروژه نماید. پیمانکار موظف است در استپیمانکار جهت نصب و راه اندازي تحویل می
 بهاي آب مصرفی بر عهده کارفرما خواهد بود. همکاري و هماهنگی داشته باشد.

نماید. (تجهیز محل کانکسهاي مذکور، بجز دستگاه کانکس جهت جهت اسکان کارگري به تناسب حجم کار تامین می 4کارفرما 
 خواهد بود)کولر گازي، برعهده پیمانکار 

 بر عهده پیمانکار خواهد بود.پیمانکار تامین و تجهیز دفاتر اداري و مهندسی موقت مورد نیاز 

 باشد.ایاب و ذهاب، غذا، لباس و کفش کار و لوازم ایمنی، محل اسکان پرسنل بر عهده پیمانکار می

 ر است.مورد نیاز براي انجام موضوع پیمان بر عهده پیمانکا احداث انبارهاي موقت
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باشد. و در صورت کوتاهی پیمانکار در این پیاده سازي و اجراي مالحظات ایمنی و بهداشت موضوع پیمان بر عهده پیمانکار می
به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد گردید % 15به عالوه  هاي آن را  خصوص کارفرما می تواند راسا اقدام نموده و  هزینه

 باشد). ام کارفرما به در اختیار گذاشتن امکانات نمی(این امر به منزله الز

اي از این بابت به پیمانکار پرداخت هاي تجهیز کارگاه در ردیفهاي مربوطه فهرست بها منضم منظور شده و مبلغ اضافههزینه
 نخواهد شد.

, مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ,  ب) تأمین نیروي انسانی , مصالح و تجهیزات , ماشین آالت و ابزار به عهده پیمانکار است 
 ترتیب دیگري پیش بینی شده باشد . 

 مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار براي انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگهداري می کند , باید به قرار زیر باشد : 

د یا بعداً معین شود , باید از همـان منـابع   اگر منابع تهیه مصالح و  تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده باش )1
تهیه گردد . نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی , پیش از سفارش , به تأییـد  
مهندس مشاور برسد . به هر حال , از نظر مرغوبیت باید کامالً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تأیید مهندس مشـاور  

 گیرد . قرار 
ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا , از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه  )2

مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد . بدین روي , پیمانکار موظف است با مطالعـه کـافی نسـبت بـه امکانـات      
ات , نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهنـدس مشـاور کنـد . در صـورتی کـه      محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیز

استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار گیرید , اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی 
رعایت آن می باشد . اگـر بـه   است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به 

مناسبت این تغییر محل , اضافه یا کسر هزینه اي بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود , تفاوت بهـا , بـه   
اقتضاي مورد , از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود . پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به اسـتخراج و بهـره   

 سه و دیگر مصالح معدنی است . برداري شن و ما
نوع , مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورت مجلس شود . مصالح باید به طـور بـه    )3

نحوي انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی , شمارش یا اندازه گیري باشـد . انبـار مصـالح بایـد از هـر لحـاظ       
 صالح در مقابل عوامل جوي و عوامل دیگر مصون باشد . حفاظت بوده تا م

تامین کلیه مصالح مورد نیاز براي انجام موضوع قرارداد از قبیل رابیتس، سیم آرماتور بندي، سیم قالببندي، روغن  )4
رهاسازي قالب، الکترود جوشکاري، بجز مواردیکه طبق مفاد قرارداد بر عهده کارفرما گمارده شده است، در تعهد 

اند. تامین فاصله نگهدار(اسپیسر یا باشد و هزینه آنها در ردیفهاي فهرست بهاء منضم به پیمان منظور شدهپیمانکار می



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  32صفحــــه  

باشد و هزینه آنها در ردیفهاي فهرست بهاء منضم به پیمان رامکا)، غالفها، یونولیت و واتر استاپ برعهده پیمانکار می
  اند.منظور شده

باشد و ا و یخ احتمالی مورد نیاز آن و مطابق مشخصات قرارداد برعهده پیمانکار میهتامین بتن، افزودنی )5

فاکتور صادره از طرف کارخانه تولید بتن مورد تائید خریدار به همراه افزودنی هاي مورد بهاي واحد قطعی آن براساس 
شی و یا کاهشی می باشد که به این ضریب، ضریبی افزایشود. تعیین می (.………) Aتائید کارفرما با اعمال ضریب 

قیمت روز بتن اعمال خواهد شد. قیمت روز بتن از میانگین گیري سه کارخانه ساخت بتن مستقر در کیش که مورد 
هاي اجرایی و کارگاهی مصوب، خواهد بود. در محاسبه قیمت احجام بتن طبق نقشه داراي تائیدیه هاي مرتبط باشد.
از آنجا که در نرخ   .کیلوگرم بر مترمکعب درنظر گرفته خواهد شد2400م حجمی برابر فاکتور بتن به صورت وزنی، جر

 بتن افزودنی و یخ نیز دخیل می باشد لذا این ضریب به افزودنی هاي بتن و یخ نیز تعلق می گیرد.

ریزي هر بخش از کار، الذکر پیمانکار موظف است در مهلت زمانی متناسب با برنامه زمانبندي بتنبا توجه به موارد فوق )6
هماهنگی تامین بتن را با کارخانه تولید بتن برقرار نماید لذا ادعاهاي احتمالی پیمانکار از محل تاخیر در تامین بتن 

 مسموع نبوده و به عنوان تاخیر غیر مجاز منظور خواهند شد. 

ار اجراي کار تعیین شده باشـد , پیمانکـار بایـد    هـ) در صورتی که در اسناد و مدارك پیمان , مشخصاتی براي ماشین آالت و ابز
آنها را طبق مشخصات تعیین شده , تأمین کند . هرگاه ضمن اجراي کار , مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آالت و ابـزار  

ب را بـه  موجود پیمانکار, براي اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها براي اجراي کـار , مناسـب نیسـت , مراتـ    
پیمانکار ابالغ می کند . پیمانکار مکلف است که ماشین آالت و ابزار خود را طبق نظر مهنـدس مشـاور و در مـدتی کـه نـامبرده      

 تعیین می نماید , تکمیل و تقویت کند , بدون اینکه براي این کار , ادعاي خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد . 

, از کارگـاه خـارج کنـد. در مـورد بیـرون بـردن       ملیات الزم استماشین آالت و ابزاري را که براي انجام ع و) پیمانکار نمی تواند
ماشین آالت که در کارگاه مورد نیاز نیست , پیمانکار , تقاضاي بیرون بردن ماشین آالت مزبور را به مهندس مشاور تسـلیم مـی   

 و در صورتی که موجه باشد , اجازه خروج می دهد .  کند . مهندس مشاور , به تقاضاي او رسیدگی می کند ,

ز) در صورتی که طبق اسناد و مدارك پیمان , تأمین اقالمی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و بـه صـورت دایـم در کـار     
که ثابت شود که نقـص  باقی بماند , در تعهد کارفرما باشد , پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست , مگر آن

 آنها مربوط به کار پیمانکار است . 

هاي تمدید مدت پیمان کامالً جاري است و پیمانکار باید نسـبت بـه تـأمین آن هـا     ) در زمان20کلیه موارد فوق الذکر در ماده (
 اقدام و در قیمت پیشنهادي خود این هزینه ها را لحاظ نماید.

 ث , بیمه کار , مراقبت هاي الزم ) حفاظت از کار و شخص ثال 21ماده 
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الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان , مسئول حفظ و نگهداري کارهـاي انجـام شـده ,    
رد , و بـه  مصالح , تجهیزات , ماشین آالت و ابزار , زمین ها , راهها , تأسیسات و بناهایی می باشد که زیرنظر و مراقبت او قرار دا

همین منظور , اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوي و طغیان آب رودخانـه هـا و   
 سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد . 

ب) پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار , مسئول خسارت هاي وارد شـده بـه شـخص    
ثالث در محوطه کارگاه است , و در هر حال , کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد . کارفرما و مهندس مشـاور  

تورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار , دستور توقف بخشی از کار را که داراي می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دس
ایمنی الزم نیست تا برقراري ایمنی طبق دستورالعمل هاي یاد شده صادر نمایند . در این حالت , پیمانکار حق مطالبه خسـارت  

 در اثر دستور توقف کار را ندارد . 

براي جلوگیري از وارد شدن خسارت و آسیب به امالك مجاور اتخاذ نماید , و اگـر در اثـر    پیمانکار متعهد است که تدابیر الزم را
 سهل انگاري او خسارتی به امالك و تأسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید , پیمانکار مسئول جبران آن می باشد .

ضوع پیمـان را کـه در اسـناد و مـدارك پیمـان      ج) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار , تمام یا آن قسمت از کارهاي مو
تعیین شده  است , در مقابل مواردي از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسه اي که مورد قبـول کارفرمـا   

داشته باشد , تا زمانی  باشد , بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند . بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار
که تحویل موقت انجام نشده باشد , پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که الزم است تمدید کنـد . کارفرمـا هزینـه    
هاي مربوط به بیمه با شرح پیش گفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بیمه گر , عیناً به بیمه گر پرداخت می کنـد .  

 ن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار باشد , به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود . آ

در صورت بروز حادثه اي که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهاي انجـام یافتـه و مصـالح و تجهیـزات پـاي کـار شـود ,        
اً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطالع دهد , ثانیاً طبـق  پیمانکار موظف است که : اوالً مراتب را فور

دستور کارفرما یا مهندس مشاور , کارها را به حالت اولیه بازگرداند . برنامه زمانی انجام کارهاي پیش گفته توسط پیمانکار تهیـه   
رمی آید . کارفرما خسارت هاي وارد شده بر آنچه را که بیمـه شـده   می گردد و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما , به اجرا د

است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از  بیمه گر را براي تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کـار و طبـق هزینـه    
ریج تا اعاده کار به حالت اولیـه بـه   تمام شده , اعم از هزینه مستقیم  یا غیرمستقیم ( باالسري  ) , با تأیید مهندس مشاور به تد

پیمانکارپرداخت می کند . کارفرما باید کارهاي موضوع پیمان را به نحوي بیمه کند که در صورت بروز حادثه , خسارت دریافتی 
ن نشـده  از بیمه گر براي اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد , در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مـدارك پیمـان تعیـی   

روز کارها و حوادث  10باشد , پیش از شروع کار , پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعالم می نماید و کارفرما در مدت 
 مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابالغ می کند تاپیمانکار طبق مفاد این بند , در مورد بیمه کار اقدام کند . 
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تمام ساختمان ها و تأسیسات موقت , ماشین آالت و ابزار و وسایل کارگاه را , که متعلق به او یـا در   د) پیمانکار موظف است که
اختیار اوست و براي انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد , به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما 

  .تسلیم نماید

  کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد , کارفرما بیمه می کند .ماشین آالت و ابزاري را که 

هـ) پیمانکار موظف است که روشنایی قسمت هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند , و همچنـین تمـام عالئـم    
افی نگهبان و مراقب در هر کجا کـه  راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی , و در صورت لزوم , حصارکشی را فراهم نماید و تعداد ک

 الزم باشد , بگمارد . 

و) پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوري انجام دهد که راه عبور مناسبی در  پیاده رو و سواره رو بـراي عبـور و   
این  .انبار کندارفرما و مشاور باشد، که مورد تائید کمرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هایی 

موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف , یا رهگذران نشود . استفاده از ماشین آالت و ابزار در ساعات عادي کـار , و   محل نباید
 در نتیجه , صداي آنها و همچنین استفاده از راههاي معین به منظور انجام عملیات , مزاحمت تلقی نمی شود . 

واردي که اجراي کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو یا پیاده رو براي مدت موقت و با اطالع مهندس مشاور یـا مهنـدس   در م
ناظر به کلی مسدود شود , پیمانکار باید با کسب مجور الزم از مقامات محلی , عبور و مرور را با راههاي انحرافی کـه مسـیر آنهـا    

 . جوزهاي مورد نیاز به عمل می آورد, تأمین کند . کارفرما نیز مساعدت الزم را براي تحصیل م باید به تأیید مهندس مشاور برسد

اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداري راههاي انحرافی در اسناد و مدارك پیمان معین نشده باشد , ایـن هزینـه   
ر حمل مصالح و ماشین آالت و عبور از راهها , پل ها و تونـل هـا,   ها به عهده پیمانکار است. همچنین پیمانکار متعهد است که د

رعایت قوانین , مقررات و استانداردها را بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجـاب کنـد , بـا نظـر کارفرمـا یـا       
 ران خسارت هاي وارد شده می باشد . مهندس مشاور اقدام نماید . هرگاه پیمانکار برخالف مفاد این بند رفتار کند , مسئول جب

) هرگاه پیمانکار در اجراي تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده سهل انگاري یا کوتاهی کند و از انجـام تعهـداتی کـه    ز
اي انجـام  طبق آن به عهده گرفته است خودداري نماید , کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پیمانکار انجام دهد و هزینه هـ 

درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کـرده و از مطالبـات وي کسـر نمایـد . در ایـن       15شده و خسارت وارد شده را به اضافه 
صورت , هرگونه ادعاي پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما , خواه از نظر اساس تخلف 

 , بی اثر می باشد . و خواه از نظر مبلغ پرداختی 

 ) ترتیب گردش مدارك , نقشه ها و ابالغ دستور کارها  22ماده 
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الف) تمام نقشه ها, مشخصات, دستورالعمل ها و استانداردهاي فنی که داراي مهر و امضاي مهندس مشاور است , به تعداد یـک  
نسخه بدون دریافت هزینه , در اختیار پیمانکار قرار می گیرد . در صورت نیاز , پیمانکار , نسخه هاي اضافی به هزینـه او تکثیـر   

 می شود . 
نسخه از نقشه ها و مشخصات , با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداري کند , تا در صورت لـزوم ,  پیمانکار باید یک 

به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندس مشاور , کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد . نسخه اصل نقشه ها و مدارك , تا پایـان  
 کار نزد مهندس مشاور باقی می ماند . 

ب) پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار , تمام نقشه ها , دستورالعمل ها و دیگر اسناد و مدارك فنی مربـوط  
به آن قسمت را با دقت مطالعه کند و اندازه درج شده در  نقشه ها را کنترل نماید , بـه نحـوي کـه هـیچ گونـه ابهـامی از نظـر        

کنانش باقی نماند . به طور کلی , کمبود نقشـه بـراي هـر قسـمت از کـار هرگـز از تعهـدات        چگونگی اجراي کار براي خود و کار
پیمانکار مبنی بر اجراي کامل کار نمی کاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هرگونه ابهام یا کسري در مدارك , نقشه 

ز مهندس مشاور درخواست کند . مهندس مشاور موظف است کـه  ها و دستورالعمل ها , پیمانکار باید به موقع رفع نقص آنها را ا
 با توجه به برنامه زمانی اجراي کار , براي تکمیل نقشه ها و ابالغ به پیمانکار اقدام کند . 

ج) هرگاه پیمانکار در مورد درستی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما 
از منابع معینی تحصیل می شود ایرادي داشته باشد , باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی , مراتب را بـا ذکـر دلیـل بـه اطـالع      
مهندس مشاور برسند . در صورتی که مشاور , درستی مدارك پیش گفته را تأیید کند , ولی پیمانکار همچنـان نسـبت بـه آنهـا     

د موضوع را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما , طبق نظر او انجـام دهـد . در   ایراد داشته باشد , پیمانکار بای
چنین حالتی , پیمانکار فقط مسئول اجراي درست کار است و در مورد صحت نقشه ها , مشخصات , محاسبات و دستور کارهاي 

 به عهده پیمانکار نمی باشد . مربوط , مسئولیتی ندارد . هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردي 

روز قبـل از   30را حـداقل  د) پیمانکار , نقشه هاي کارگاهی را که نقشه هاي جزئیات ساخت قطعات و قسمت هایی از کار است 
کند و در سه نسخه , کـه  براساس نقشه هاي اجرایی , مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان , تهیه میشروع عملیات اجرایی، 

روز،  10هـا، ظـرف   آن قابل تکثیر باشد , تسلیم مهندس مشاور می نماید . مهندس مشاور , در صورت کفایـت نقشـه   یک نسخه
کند . نسخه قابل تکثیر این مـدارك  هاي یاد شده را پس از بررسی و اصالح الزم, تأیید و در یک نسخه به پیمانکار ابالغ مینقشه

هاي کارگاهی تیم مجرب است پیمانکار موظف است به منظور تنظیم و تهیه نقشه نزد مهندس مشاور نگهداري می شود . بدیهی
شرایط پیمان تامین نماید. قصور پیمانکـار در ایـن فرآینـد کـه باعـث       17فنی و مهندسی الزم را به هزینه خود و با رعایت ماده 

 تاخیر در انجام موضوع پیمان شود جزو تاخیرات غیر مجاز منظور خواهد شد.

نقشه هاي چون ساخت , نقشه هاي کارهاي انجام شده به نحوي که اجرا شده انـد , مـی باشـد و شـامل تمـام نقشـه هـاي         هـ)
اجرایی, اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است. پیمانکار باید نقشه هاي چون ساخت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور , در 
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تهیه کند و براي بررسی و تأیید , به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشـاور , یـک    سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد
 نسخه از نقشه هاي چون ساخت تأیید شده را در اختیار پیمانکار قرار دهد . 

 و) پیمانکار باید مشخصات فنی , نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب , راه اندازي و بهره برداري تجهیزاتی را کـه تـأمین آنهـا بـه    
عهده اوست, از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه , به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور , براساس مدارك سازنده , نقشه هاي 

 اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و براي اجرا به پیمانکار ابالغ می کند . 

طارها و دستور کارها را به صورت کتبی , به پیمانکار ابـالغ مـی   ز) مهندس مشاور , تمام موافقت ها , معرفی ها , تصویب ها , اخ
کند و در مورد لزوم , به نحو پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان , به تأیید کارفرما نیز می رساند و سپس به پیمانکار ابالغ 

ظر کند . اما در هر حال , موظف بـه اجـراي   می کند . پیمانکار , سپس از وصول دستور کارها , می تواند براي اصالح آنها اظهارن
. در مورد صدور دستور کار شفاهی از سوي مهندس مشاور , پیمانکار می تواند درخواست ابالغ کتبی کارهایی استچنین دستور

این دسـتور  آنها را بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابالغ کند , در غیر این صورت , 
 کارها براي پیمانکار معتبر نیست . 

از تمام نامه هاي ابالغی , همراه با نقشه ها , دستورکارها و صورت جلسه ها را براي کارفرمـا  مهندس مشاور یک نسخه رونوشت 
 کند. ارسال می

مورد نیاز  به انضمام کلیه فایـل   پیمانکار موظف است که کلیه نقشه ها و مدارك فنی و دستور العمل هاي فوق الذکر را در نسخ
 هاي کامپیوتري مربوطه با فرمت اصلی ( قابل تغییر) به مهندس مشاور و کارفرما ارائه نماید.

 Revitارائه نقشه ها روي لوح فشرده کامپیوتري در محیط گرافیکی اتوکد و نقشه هاي سه بعدي در محیط نرم افزار 

تحویل کلیه نقشه هاي چون ساخت و دستور العمل ها که به تائید مهندس مشاور رسیده باشد از ملزومات تحویل موقت عملیات 
موضوع پیمان خواهد بود و در صورت عدم ارائه نقشه هاي چون ساخت و یا دستورالعمل ها تا زمان تحویل موقت، مبلغی معادل 

 تا زمان ارائه مدارك مورد تائید مهندس مشاور پرداخت نخواهد شد. سه درصد ناخالص صورت وضعیت پیمانکار 

 ) حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها 23ماده 

تأسیسات زیربنایی موجود در کارگاه , مانند خطوط آب , بـرق ,   پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوي اجرا کند که به
مخابرات و مانند اینها , آسیبی وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پیمانکار , به تأسیسات یـاد  اره آن، عایق کاري کف گود و دیوگاز , 

شده صدماتی وارد شود , پیمانکار متعهد است که هزینه ترمیم و برقراري مجدد آنها را بپردازد . هرگاه پیمانکار نسبت به جبران 
رد , کارفرما می تواند به هر طریـق کـه مصـلحت بدانـد , بـراي رفـع نقـص و        خسارت وارد شده اقدام الزم و فوري به  عمل نیاو

درصد به حساب بـدهی پیمانکـار منظـور کنـد و پیمانکـار , از ایـن بابـت , حـق          15خسارت اقدام کند و هزینه آن را به اضافه 
 هیچگونه اعتراضی ندارد . 
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در صورتی که موقعیت تأسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارك پیمان مشخص نشده باشد , پیمانکار باید با توجه به برنامه زمانی 
اجراي کار , تعیین وضعیت آنها را از مهندس مشاور استعالم کند و پس از اعالم نظر مهندس مشاور , براي عملیات حفاري اقدام 

ت پیمانکار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخـت خسـارت و هزینـه هـاي پـیش گفتـه در مـورد        نماید . بدین ترتیب , مسئولی
تأسیسات زیرزمینی , منوط به آن است که نوع , محل یا مسیر تأسیسات مزبور به اطالع پیمانکار رسیده یا در اسـناد و مـدارك   

 پیمان مشخص شده باشد . 

وضع تأسیسات یاد شده را ایجاب کند , پیمانکار به کارفرما اطالع می دهد تا سازمان هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان , تغییر 
 هاي ذیربط , براي تغییر وضع آنها اقدام کنند . هزینه هاي مربوط به عملیات یاد شده , به عهده کارفرماست .

 ) واگذاري , پیمانکاران جزء 24ماده 

 ن ندارد . الف) پیمانکار حق واگذاري پیمان را به دیگرا

ب) پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجراي قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان , پیمان هایی با 
پیمانکار موظف است پیمانکاران فرعی واجد پیمانکاران جزء ببندد, مشروط بر آنکه آنان را از واگذاري کار به دیگران ممنوع کند. 

. این واگذاري نباید از پیشرفت کار ئی خود را پس از بررسی دستگاه نظارت و تائید کارفرما انتخاب کندصالحیت فنی و اجرا
و به هرحال, به هیچ روي, از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نمی کاهد. پیمانکار مسئول تمام  طبق برنامه زمانی اجراي کار بکاهد

آنها انجام می شود. در پیمان هاي بین پیمانکار و پیمانکار جزء باید نوشته  عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان
شود که در صورت بروز اختالف بین آنها, کارفرما حق دارد, در صورتی که مقتضی بداند , به مورد اختالف رسیدگی کند . 

 تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا کنند . پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و 

هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها , تأخیري روي دهد, در صورتی که 
أیید مهندس پیمانکار جزء , تعهدات خود را براساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کامالً انجام داده و کار او مورد قبول و ت

مشاور باشد , کارفرما می تواند بنابر تقاضاي پیمانکار جزء , با حضور نماینده پیمانکار , به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این 
رسیدگی , پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداري کند, کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را از محل 

یمانکار بپردازد . در صورتی که با اخطار کارفرما , پیمانکار یا نماینده او براي رسیدگی حاضر نشوند, کارفرما رسیدگی مطالبات پ
 می نماید و به شرح پیش گفته عمل می کند و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض است . 

تواند, به شرح پیش گفته داشته باشند, کارفرما می هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان , پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار
موضوع را رسیدگی نماید. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی, پیمانکار مطالباتی داشته باشد, کارفرما می تواند 

 طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. 
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  و کارفرما شرط  مقیم  نظارت  گردد و تائیدیه  جزء مراعات  قراردادهاى  در اینگونه  تىبایس مى  پیمان  و استانداردهاى  ضوابط  کلیه
  گردد. مى  جزء محسوب  پیمانکاران  به  پرداختى  هر گونه  اصلى

 ) اجراي کار در شب  25ماده 

 اجراي کار در شب , در موارد زیر , مجاز است .

 الف) در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد . 

ب) هرگاه به سبب بروز تأخیرهاي از سوي پیمانکار , انجام کار طبق تشخیص پیمانکـار در مـدت پیمـان امکـان پـذیر نباشـد ,       
رما , قسمتی از کار را پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه را داشته باشد با تأیید مهندس مشاور و موافقت کارف

 در شب اجرا کند . 

ج) هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوي نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایـان یابـد ,   
کار مکلـف  می تواند پس از موافقت کارفرما , به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند . در این حالت , پیمان

 به اجراي این دستور است و حق ادعا یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه بها ندارد . 

با توجه به شرایط کاري در جزیره کیش پیمانکار بایستی در تمام مدت پیمان پیش بینی کار در تمام طول شبانه روز و ایام د) 
 تعطیل را در  برنامه ریزیهاي خود انجام دهد.

 عهد است که ترتیب کار را طوري دهد که تا اجراي کار در شب براي ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.پیمانکار مت

 ) آثار تاریخی و اشیاي عتیقه 26ماده 

 موضوعیت ندارد.

 ) اقامتگاه قانونی  27ماده 

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقت نامه پیمان نوشته شده است . در صورتی که یکی از طرفین , محـل  
روز پیش از تاریخ تغییر , به طرف دیگر اطالع دهد , تا وقتـی   15قانونی خود را تغییر دهد , باید نشانی جدید خود را دست کم 

 ر اعالم نشده است , مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد . که نشانی جدید  به طرف دیگ

 ) تحویل کارگاه 28ماده 

کارفرمـا قسـمتی از زمـین را    بدون معارض تحویل پیمانکار دهد، همچنـین   الف ) کارفرما متعهد  است که کارگاه را بی عوض و
اگر اجراي کار در زمین ها و محل هـاي تحـویلی ,    دهد.اختیار پیمانکار قرار میطبق طرح تجهیز مصوب بابت تجهیز کارگاه در 
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مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداري , حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد , کارفرما متعهد به 
 پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است . تحصیل 

جهت شروع به کار پیمانکار، پیمانکار می بایست نقشه جانمایی محل هاي تجهیز کارگاه را با احتساب این که مانعی بر عملیـات  
اجرایی نباشد به مشاور و کارفرما ارائه نماید و پس از تائید مشاور و کارفرما، نسبت به تجهیز  کارگاه اقدام مـی نمایـد .پیمانکـار    

برگردانـده    اولیه  وضع  مورد تأیید کارفرما به  طریق  کار، در صورت صالحدید کارفرما مکان مذکور را به  هاز خاتم  موظف است پس
و تحویل نماید. بدیهی است تائید پالن جانمایی تجهیز کارگاه ، رافع مسئولیت هاي پیمانکار نبوده و تجهیز کارگاه می بایست به 

کار نباشد و در صورت جمع آوري و  تجهیز مجدد ، جهت رفـع موانـع اجرایـی و کـار     گونه اي صورت پذیرد که مانعی به اجراي 
عملیات اجرایی در محل تجهیز قبلی ،  هزینه برچیدن و تجهیز و در خاتمه برچیدن نهایی آن به عهده پیمانکـار بـوده و از ایـن    

 بابت هیچگونه ادعایی ندارد . 

مانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجراي تمام یا قسمتی از کار شـود , آن  شده به پی ) در صورتی که محل تحویل 1تبصره 
 رفتار می شود .  49قسمت از کار که متوقف شده است , مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 

یمانکار اعـالم مـی   روز از تاریخ مبادله پیمان به پ 30ب) کارفرما پس از مبادله پیمان , تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 
کند . پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هایی , اقـدام بـه تحویـل گـرفتن کارگـاه      

روز از تاریخ تعیین شده براي تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود . کارفرما حـق دارد کـه طبـق     10نماید . در صورتی که حداکثر 
 فسخ کند .  , پیمان را 46ماده 

در صورت مجلس هاي تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط 
 نشانه با مشخصات آنها , محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد , درج شود . 

نباشد , کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتوانـد عملیـات موضـوع     اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر
پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما براي تحویل دست کم اولـین قسـمت از کارگـاه    

 روز است .  30داکثر که براي تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان الزم است , ح

هـ) پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستورکارهاست , در زمین ها و محل هاي متعلق به کارفرمـا یـا ملـک غیـر از     
طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است , اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجراي کار در ملک غیر که از سوي 

ا تحویل شده است , صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیري و توقف کار نماید , طرف ادعا کارفرماست و کارفرم
 پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدي در این مورد ندارد . 

 ) تغییر مقادیر کار , قیمت هاي جدید , تعدیل نرخ پیمان  29ماده 
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ادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند . تغییـر مقـادیر بـه    الف) در ضمن اجراي کار , ممکن است مق
وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد . پیمانکـار بـا دریافـت ابـالغ تغییـر      

ناشی از تغییر مقادیر کار , از حدود تعیین شـده در زیـر    مقادیر کار , موظف به انجام کار با نرخ پیمان است , به شرط آنکه مبلغ
 بیشتر نشود . 

افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابالغ شود . جمع مبلـغ مربـوط بـه افـزایش مقـادیر و مبلـغ        )1
 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود .  35کارهاي با قیمت جدید ( موضوع بند ج ) نباید از 

درصد مبلغ اولیه پیمان کاهش دهد و پیمانکار با انجام کارهـاي   25کارفرما می تواند کارهاي موضوع پیمان را بیش از  )2
 .باقیمانده با شرایط و ضوابط پیمان و قوانین جاري بر آن موافقت می نماید

 وص پیمان عمل خواهد شد.شرایط خص 46در صورتیکه پیمانکار هر مرحله را در زمان مربوطه انجام ندهد مطابق ماده

 با تصویب کارفرما قابل اجراست .  فوقاضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهاي  کلیه ) 1تبصره 

ب) در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود , مقادیر کار بدون آنکه از سوي کارفرما کـم  
) داشته باشد , در این حالـت نیـز    2مان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند (الف ـ  شده باشد , نسبت به مقادیر منضم به پی

 نرخ پیمان مالك عمل است . 

اگر در چارچوب موضوع پیمان، مواردي به پیمانکار ابالغ شود که براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاء و مدارك منضم به ج) 
بی درنگ پس از دریافت ابالغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادي خود را براي موارد  پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید

یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به 
 تصویب کارفرما برسد، مالك پرداخت است.

 خواهد شد:قیمت هاي مورد بحث بشرح زیر تعیین 

هر گاه تمام مبانی قیمت در فهرست بهاء و مدارك منضم به پیمان موجود باشد قیمت واحد موارد جدید بر اساس همان  –2-1
 مبانی تعیین و جهت اقدام به پیمانکار ابالغ می شود.

موجود باشد قیمت واحد  هر گاه قسمتی از مبانی قیمت در فهرست بهاء و مدارك منضم به پیمان موجود نبوده و قسمتی -2-2
موارد جدید در آن قسمت از مبانی قیمت جدید که در فهرست بهاء و مدارك منضم به پیمان موجود نیست بر حسب هزینه 

شود و در به این قسمت از قیمتهاي جدید اعمال می 1,20اقدام به آن در محل اجرا محاسبه می گردد . از این رو تنها ضریب 
 شود.عمل می 1-2وارد جدید که در فهرست بهاء و مدارك منضم به پیمان موجود است طبق بند آن قسمت از مبانی م
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  پیمان  نرخ  ه) تعدیل -29ماده 

  .این پیمان مشمول تعدیل نمی باشد

 ) تغییر مدت پیمان 30ماده 

الف) در صورت وقوع هریک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجراي کار شود , پیمانکار می توانـد درخواسـت تمدیـد مـدت     
پیمان را بنماید . پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمانکار را با ارائه محاسبات و دالیل توجیهی , به مهندس مشاور تسـلیم مـی   

ید , مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش مـی کنـد و سـپس نتیجـه تصـمیم      کند و مهندس مشاور پس از برري و تأی
 کارفرما را به پیمانکار ابالغ می نماید . 

 , مبلغ پیمان تغییر کند .  29ماده » ج « و » الف « در صورتی که طبق بندهاي  )1
 تغییر اساسی کند .  هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور , نقشه هاي اجرایی یا مشخصات فنی )2
هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه , ابالغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست , تـأخیر   )3

کند , تأخیر در ابالغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکـار بـا توجـه بـه برنامـه زمـانی       
 هندس مشاور درخواست کرده باشد . تفصیلی , آنها را از م

اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها الزاماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود , به شرطی که پیمانکار  )4
 با توجه به برنامه زمانی تفصیلی براي تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد . 

پـیش   43و  26بوط به کشف اشیاي عتیقه و آثار تـاریخی کـه در مـواد    در موارد حوادث قهري و همچنین در موارد مر )5
 بینی شده است . 

 به حالت تعلیق درآید .  49در صورتی که کار طبق ماده  )6
 در صورتی که قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در تغییر مدت اجراي کار مؤثر باشد .  )7
موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پیمان انجام دهد. محاسـبه تغییـر   هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در  )8

تـاریخ  "انجام خواهـد شـد. عبـارت     2/9/1360مورخ  5090/54مدت پیمان ناشی از این موضوع طبق بخشنامه شماره 
 به شرح زیر خواهد بود:  2/9/60مورخ  5090/54بخشنامه شماره  1-6مندرج در بند  "پرداخت طبق پیمان

 هاي با یک دوره یک ماهه، بیست روز پس از تسلیم صورت وضعیت از طرف پیمانکار صورت وضعیت براي •

هاي با دوره بیش از یک ماه، مهلت بیست روزه فوق الذکر بـه تناسـب دوره صـورت وضـعیت     براي صورت وضعیت •
 یابدنسبت به یک ماه افزایش می

 انکار باشد . موارد دیگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیم )9
موجب کاهش مدت پیمان شود , مهندس مشاور با کسب نظـر پیمانکـار ,   » الف « ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند 

کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید , و سپس نتیجه تصمیم کارفرما 
 می کند .  را به پیمانکار ابالغ
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ج) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان , اگر کار به اتمام نرسیده باشد , مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکـار و  
علل تأخیر کار را بررسی می کند و میزان مـدت مجـاز و غیرمجـاز آن را بـا توافـق      » الف « با توجه به موارد تعیین شده در بند 

می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند , و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تـأخیر   پیمانکار تعیین
 کار به پیمانکار اعالم می کند و معادل مدت تأخیر مجاز , مدت پیمان را تمدید می نماید . 

اشی از عوامل مختلف درج شده در بنـد الـف , فقـط    د) در اجراي مفاد این ماده براي تمدید مدت پیمان , تأخیرهاي هم زمان ن
 یک بار محاسبه می شود . 

هـ) در اجراي مفاد این ماده , اگر پیمانکار یا مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد , طبق 
 اقدام نماید .  براي حل مسئله 53نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند براساس ماده 

 ) مدیریت اجرا 31ماده 

کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را شخص حقوقی , که مدیر طرح نامیده می شود , واگذار کند . کارفرما مدیر طرح را 
ختیـارات  با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید . تمام تصمیم گیري هاي مدیر طـرح در چـارچوب ا  

 واگذار شده , در حکم تصمیم کارفرما می باشد . 

 ) نظارت بر اجراي کار 32ماده 

 الف) عملیات اجرایی پیمانکار , همیشه باید زیر نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود , نظارتی که طرف کارفرمـا و مهنـدس  
 کاهد . مسئولیت پیمانکار نمی, از میزان آید . به هیچ روي مشاور در اجراي کارها به عمل می

نظارت مستقیم بر کار پیمانکار , در محدوده کارگاه و در موارد خاص ( براي سـاخت قطعـات و تجهیـزات ) در خـارج از کارگـاه      
انجام می شود . در هرحال , پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدام هایی را که در خارج از کارگاه به منظور انجـام تعهـدات پیمـان    

 انجام می دهد , به مهندس مشاور تسلیم کند . 

 ب) مهندس مشاور , تنها مرجع فنی پیمانکار براي اجراي موضوع پیمان از سوي کارفرماست. 

ه تغییرات , اظهارنظرهاي فنی و اصالحات مورد نظر پیمانکاران , سازندگان و بازرسان فنی پس از همـاهنگی بـا مهنـدس    هرگون
شود . مواردي که مهندس مشاور , موظف بـه کسـب مجـوز از کارفرمـا ,     و توسط وي به پیمانکار ابالغ می مشاور انجام می گیرد

 براي انجام وظایف نظارت است , در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده است. 

ی کنـد . هزینـه   ج) مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجراي کار , اقدام به آزمایش مصالح یا کارهـاي انجـام یافتـه مـ    
آزمایش ها بر عهده کارفرماست , مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ترتیب دیگري هم پیش بینی شده باشد . هرگاه نتایج ایـن  
آزمایش ها با آنچه که در مدارك فنی تعیین شده است تطبیق نکند , پیمانکار متعهد است که مصالح و کارهـا را طبـق دسـتور    
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ند . هزینه انجام این اصالحات به عهده پیمانکار است . مگر آنکه نقص موجود مربـوط بـه مـدارك فنـی     مهندس مشاور اصالح ک
 باشد. 

پیمانکار موظف است که براي نمونه برداري از مصالح یا انجام هرنوع آزمایش , تعداد الزم کارگر به صورت موردي و موقـت , بـه   
 طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد . 

) در صورتی که مهندس مشاور مواردي از عدم رعایت مشخصات فنی , نقشه ها و دیگر مدارك فنی پیمان را در اجـراي کارهـا   د
ر تعیین می نمایـد  مشاهده کند , با ارسال اخطاریه اي , اصالح کارهاي معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کا

توانـد خـودش   هلت تعیین شده , پیمانکار نسبت به اصالح کارها اقـدام نکنـد , کارفرمـا مـی    خواهد . اگر پس از ماز پیمانکار می
درصد , از مطالبات پیمانکار کسر کنـد . در صـورتی کـه عـدم      15هاي مربوط را به اضافه کارهاي معیوب را اصالح کند و هزینه

 46تکرار شود کارفرما می تواند پیمان را طبـق مـاده    توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصالح هرکار معیوب از سوي پیمانکار
 فسخ نماید . 

هـ) کارفرما در مدت اجراي پیمان , هر موقع که الزم بداند , توسط نمایندگان خـود , عملیـات پیمانکـار را بازرسـی مـی کنـد .       
ندگان کارفرما بگذارد و تسهیالت الزم را پیمانکار موظف است که هرنوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد , در اختیار نمای

 براي انجام این بازرسی ها فراهم سازد . 

و) اگر کارفرما در طول مدت پیمان , تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد , این تصمیم باید دست کم یـک مـاه پـیش تـر بـه      
ایش هاي ناتمام , صورت جلسه هـاي در دسـت   اطالع پیمانکار برسد . پیمانکار و مهندس مشاور , موظف هستند که تکلیف آزم

اقدام و صورت کارکردهاي در حال رسیدگی را روشن کنند . در صورتی که مهندس مشاور به شـرح پـیش گفتـه عمـل نکنـد ,      
کارفرما مستقیماً به جاي مهندس مشاور تکلیف کارهاي ناتمام را روشن می کند و هزینه هاي مربوط به این اقدام را بـه حسـاب   

 هی مهندس مشاور منظور می نماید . بد

اگر در زمان اعالم کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور , بخش هایی از کار توسط پیمانکار در حـال اجـرا باشـد کـه اتمـام آن      
ه هاي مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شـود , ایـن گونـه    ییدیبخش منجر به صدور تأ

ارد , باید در طول یک هفته از تاریخ اعالم کارفرما , از سوي پیمانکار به کارفرما منعکس شود , تا کارفرما ترتیب الزم را بـراي  مو
 یدیه بدهد. ئعدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تأ

ق آنچه که براي مهندس مشاور قبلی تعیین شده کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می کند و اختیارات او را طب
بود , تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابالغ می نماید و از آن پس , تصـمیم هـا و دسـتورهاي مهنـدس مشـاور جدیـد در       

 چارچوب پیمان , براي پیمانکار الزم االجرا است. 
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  (آزمایشات  قبلى  آزمایشات  قبول  غیرقابل  نتایج  ، علیرغم شده  انجام  اىکاره  منظور تأیید کیفیت  به  که  آزمایشاتى  کلیه  هزینه

 پیمانکار خواهد بود.  عهده  گیرد، به  کارفرما) انجام

تأخیر کار نشود. پیمانکار موظف است برنامه کلی   موجب  جهت  بى  گیرد که  صورت  نحوى  ها باید به ها و آزمایش بازرسى  کلیه
بازرسی تجهیزات را با توجه به برنامه زمان بندي مصوب تهیه و حمل تجهیزات، با هماهنگی بازرس و مهندس مشاور، تهیه و 

  ها حاضر نباشد، کارفرما محق ها و بازرسى آزمایش  انجام  پیمانکار، براى  قبلى  اعالم  بر طبق  و لوازم  تجهیزات  ارائه نماید. چنانچه
و   تجهیزات  که  نماید. در صورتى  دیگر از پیمانکار مطالبه  ها را در تاریخ بازرسى  انجام  براى  اضافى  هاى هزینه  خواهد بود که

یا   خواهد شد. انجام  پیمانکار پرداخت  مجدد توسط  هاى  بازرسى  هاى یش ها مردود گردند، هزینهها و آزما ها در بازرسى دستگاه
  لزوم  وجه  هیچ  کار، به  انجام  کارفرما در حین  بازرسى  موسسه  حضور بازرسان  حضور یا عدم  و همچنین  بازرسى  انجام  عدم

نخواهد برد   دارد، از بین  پیمان  موجب  پیمانکار به  را که  تعهداتى  و همچنین  نپیما  هاى ، نقشه مشخصات  مصرحات  کامل  مراعات
  باشد و یا بازرسى  قرار گرفته  کارفرما مورد بازرسى  نمایندگان  ، اگر چه قبال از طرف و ناقص  معیوب  و تجهیزات  و کارها، مصالح

 شوند.  مى  باشد، مردود شناخته  همردود نشد  قبلى  در بازرسى  چنانچه  باشد، حتى  نشده

 ) مهندس ناظر  33ماده 

, اد و مدارك پیمان , در اجراي کارالف) مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است , وظیفه دارد که با توجه به اسن
و مشخصات فنـی مـورد    قشه هانظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد , براساس ن

رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند , دستور رفع 
آنها را به پیمانکار بدهد . همچنین هرگاه بعضی از ماشین آالت معیوب باشد به طوري که نتوان با آنها کـار را طبـق مشخصـات    

هرگونـه  » , ب « انجام داد , مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکـار مـی خواهـد . بـا رعایـت مفـاد بنـد        فنی 
دستوري که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود , به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاور اسـت و پیمانکـار   

 ملزم به اجراي آنهاست .  

ظر, به هیچ روي , حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمـان یـا پرداخـت اضـافی بـه      ب) مهندس نا
 پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاري را صادر کند . 

را بـرخالف  ج) پیمانکار مکلف است که دستورهاي مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید , مگر در مواردي که آنهـا  
اسناد و مدارك پیمان تشخیص دهد , که در این صورت , موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسـب تکلیـف   

 کند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد , نظر کارفرما در آن مورد قاطع می باشد . 

عمل می آیـد , کارفرمـا و مهنـدس مشـاور حـق دارنـد مصـالح        د) با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجراي کارها به 
مصرفی و کارهاي انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات فنی تشخیص دهند 



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  45صفحــــه  

نـاظر از مسـئولیت   , پیمانکار متعهد است مصالح و کارهاي معیوب را به هزینه خود تعویض نماید . به هرحال , نظارت مهنـدس  
 پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند . 

 ) تضمین انجام تعهدات 34ماده 

 نماید:در زمان انعقاد پیمان، پیمانکار به شرح زیر تضمین حسن انجام تعهدات را به کارفرما ارائه می

 مبلغ پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما درصد  5 •

تضامین مذکور پس از پایان دوره تضمین پیمان و در صورت انجام کلیه تعهدات به ایشان مسترد خواهد شد. با امضاء پیمان،  
کارفرما بدون مراجعه به  دهد در صورت فسخ پیمان و یا عدم انجام تعهدات قراردادي از طرف وي،پیمانکار به کارفرما  وکالت می

 مراجع قضایی و بدون تامین دلیل و به صالحدید خود نسبت به وصول بالشرط مبلغ تضمین به نفع خود اقدام نماید.

روز پیش از انقضاي  15 پیمانکار مکلف است براي تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام کند و اگر تاپایان دوره تضمین پیمان ،تا 
ت نامه , پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت نامه تمدید نشود , کارفرما حق دارد که مبلغ مدت اعتبار ضمان

 خود نگه دارد.نزد ضمانت نامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جاي ضمانت نامه , به رسم وثیقه 

 ) تضمین حسن انجام کار 35ماده 

درصد به عنوان تضمین حسـن انجـام کـار کسـر و در حسـاب سـپرده نـزد کارفرمـا          10پیمانکار، معادل از مبلغ هر پرداخت به 
و ارائه مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی  40شود . نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق مادهنگاهداري می

مسـترد مـی گـردد . در صـورت درخواسـت       52و  42از طرف پیمانکار و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی , بـا رعایـت مـواد    
پیمانکار و تائید کارفرما مبالغ حسن انجام کار کسر شده مرتبط با تهیه بتن در قبـال ارائـه تضـمین مـورد قبـول کارفرمـا قابـل        

 آزادسازي می باشد. 

 ) پیش پرداخت 36ماده 

مبلغ کل ی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار , مبلغ
 باشد که روش پیش پرداخت به شرح ذیل می باشد:درصد از مبلغ قرارداد می15رداخت پیش پ
 قراردادي% از مبلغ پیمان بدون اعمال کسور قانونی و 5پس از ابالغ قرارداد و امضاء صورتجلسه تحویل کارگاه  -1

% 10قالب بندي دیوار و سقفها، متناسب با برنامه زمانبندي، در صورت درخواست پیمانکار، با ورود کامل تجهیزات  -2
  درصد از مبلغ پیمان بدون اعمال کسور قانونی و قراردادي

می باشد. هنگام در وجه کارفرما ریالی پیش پرداخت  درصد مبلغ 100معادل در قالب ضمانت نامه بانکی  تضمین پیش پرداخت
هاي پرداخت شده به تناسب کسر و تضمین پیمانکار به همان نسبت قابل آزاد سازي وضعیتها پیش پرداخت پرداخت صورت

 خواهد بود. پیش پرداخت تا پرداخت صورت وضعیت ماقبل قطعی بطور کامل مستهلک خواهد شد.
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ها به کارفرما بدهکار باشد، موظف  پرداخت در صورت خاتمه و یا فسخ پیمان، هرگاه در تسویه حساب نهایی، پیمانکار بابت پیش
ها، تضمینها  است مبالغ بدهکاري را پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده

واست روز از تاریخ درخ 20مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت  نماید. هاي مربوط، اقدام می و مطالبات پیمانکار، با اخذ هزینه
روز از تاریخ ارائه تضمین از سوي پیمانکار , هرکدام که بیشتر است ,  10پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است , یا 

 می باشد . 

 ) پرداخت ها 37ماده 

الف) در آخر هر ماه , پیمانکار , وضعیت کارهاي انجام شده از شروع تا آن تاریخ را که طبق نقشه هاي اجرایـی , دسـتورکارها و   
صورت مجلس هاست اندازه گیري می نماید و سپس براساس فهرست بهاي منضم به پیمان, مبلغ صـورت وضـعیت را محاسـبه    

ناظر می نماید . مهندس مشاور , صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس 
روز از تاریخ دریافت از  10مدارك پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصالح می نماید و آن را در مدت حداکثر 

ع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنتـرل شـده   , براي کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطال پیمانکارسوي 
از سوي مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت هاي موقت قبلی پرداخت شده اسـت و  

روز از  10ف همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان , باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حـداکثر ظـر  
تاریخ وصول صورت وضعیت , با صدور چک به نام پیمانکار , پرداخت می کند . با پرداخت صورت وضعیت موقت , تمام کارهـا و  
مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست, لیکن به منظـور اجـراي بقیـه کارهـاي     

 , تا موقع تحویل موقت , در اختیار پیمانکار قرار می گیرد . موضوع پیمان , به رسم امانت 

مقادیر درج شده در صورت وضعیت هاي موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و 
قطعی , اصالح و رفع می هرنوع اشتباه اندازه گیري و محاسباتی و جز اینها , در صورت وضعیت هاي بعدي یا در صورت وضعیت 

,  40شود . به منظور ایجاد امکان براي  تهیه , رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت هـاي تعیـین شـده در مـاده     
پیمانکار باید , ضمن اجراي کار و پس از اتمام هریک از اجزاي آن , نسبت به تهیه متره هـاي قطعـی و ارائـه آنهـا بـه مهنـدس       

ی همراه با صورت مجلس ها و مدارك مربوط اقدام نماید , این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت هاي موقت مشاور براي رسیدگ
 نیز مورد استفاده قرار گیرد . 

) هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قـرار نگیـرد ,کارفرمـا پـس از وضـع      1تبصره 
-ارسال نمـوده اسـت , بـه عنـوان علـی      درصد مبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاور 70ماده , تا کسور تعیین شده در این 

الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دالیل رد آن , براي تصحیح 
روز , دوباره به شرح یاد شده , براي کارفرمـا   5مدت حداکثر به مهندس مشاور برمی گرداند , تا پس از اعمال اصالحات الزم در 
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ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیش گفته به پیمانکار پرداخت گردد . در این صورت , مهلت پرداخت مبلغ صورت وضـعیت از  
 تاریخ شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود . 

سبت به صورت وضعیتی که به شرح پیش گفته اصالح شده باشد معترض باشد, اعتـراض خـود را بـا    ) هرگاه پیمانکار ن 2تبصره 
 ذکر دلیل, حداکثر ظرف یک ماه, به کارفرما اعالم می کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد . 

ور یا تأیید کارفرمـا  ) اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند مهندس مشا 3تبصره 
و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدي براي رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده بـه عمـل مـی    

 آورد . در این حالت , هیچ گونه مسئولیتی از نظر تأخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست. 

 به نام پیمانکار واریز خواهد شد.ss  ....................................به حساب شماره......................................) کلیه واریزیها 4تبصره

 باشند:)کسور قانونی و کسور متعلقه قراردادي به شرح زیر می5تبصره

s. بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به پیمانکار و کارکنـان او بـا رعایـت     پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق
 به عهده پیمانکار است. » 3«و » 2«مفاد بندهاي 

s.     درصورتی که مالیات، عوارض، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگـام امضـاي پیمـان وجـود 
ریزي  هاي سازمان مدیریت و برنامه الزحمه پیمانکار نیز، توسط کارفرما، به تناسب براساس دستورالعمل دارد، تغییر کند، حق

 کشور، تعدیل خواهد شد.
s.  مجلـس محتـرم شـوراي    26/02/1372قانون مصوب  38قانون تامین اجتماعی الحاق یک تبصره به ماده  38در اجراي ماده

%کسر و در حساب سپرده  5ضمانت اجراي این قانون، کارفرما از هر صورت وضعیت یا پرداختی معادل  اسالمی و در راستاي
نزد خود نگهداري خواهد کرد و پرداخت بهاي قسط آخر صـورت وضـعیت موکـول بـه ارائـه مفاصاحسـاب سـازمان تـامین         

نی تا  اخـذ مفاصاحسـاب از سـازمان تـامین     اجتماعی از سوي پیمانکار خواهد بود و پیمانکار مکلف است با طی مراحل قانو

(فقط مبلغ مفاصاحساب منهاي جرائم ناشـی   هزینه کارفرمااجتماعی و ارائه به کارفرما را با هماهنگی کارفرما شخصٌا و به 

 از عملکرد پیمانکار) پیگیري نماید. هرگاه پیمانکار ظرف یکسال از تاریخ خاتمه پیمان اقدامی بـراي اخـذ مفاصاحسـاب بـه    
% سـپرده و بـه   5مجلس محترم شوراي اسـالمی معـادل   26/02/1372عمل نیاورد، کارفرما به موجب تبصره الحاقی مصوب 

 میزان مبلغ صورت وضعیت قطعی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده و بري الذمه خواهد گردید. 
 را نیز کارسازي نماید. ايتواند در چارچوب همین بند مفاصاحسابهاي میان دورهکارفرما می 
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s.  قانون تامین اجتماعی مکلف است نسبت به ارسال لیسـت و پرداخـت حـق بیمـه برعهـده       39و 36پیمانکار در اجراي ماده
به سازمان تامین اجتماعی در مواعد مقرر و در حد ظرفیت دستمزد ناشی از ضریب اعمالی حق بیمه  اقدام نمایـد   1کارفرما

اي از قبیل، عدم ارسال لیست و یـا پرداخـت حـق بیمـه کـه      ز عدم رعایت مقررات و قوانین بیمهو خسارت و جرائم ناشی ا
است در تکلیف و هزینه پیمانکار است مگر آنکه کارفرما با اعالم برگ پرداخت، از پرداخت در مهلـت مقـرر    2برعهده کارفرما

 به تامین اجتماعی خودداري نماید .
s. ف و یا خارج از ظرفیت ضریب اعمالی و یا خـارج از دوره پیمـان و یـا افـراد غیـر مجـاز       مطالبات ناشی از ارسال لیست خال

 برعهده پیمانکار خواهد بود.
s.  شرایط پیمان خواهد بود. 36استهالك پیش پرداخت مطابق ماده 
s.  شرایط پیمان عمل خواهد شد. 35در مورد تضمین حسن انجام کار مطابق ماده 
s.  هاي ناخالص پیمانکار، مبلغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده صورت وضـعیت را در قبـال   کارفرما بر اساس صورت وضعیت

نمایـد. بـدین منظـور پـس از تائیـد صـورت       ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده در سیستم مالیاتی به پیمانکار پرداخـت مـی  
مت رسمی سازمان امور مالیاتی و وضعیت تجمعی قطعی توسط کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تجمعی قطعی را  طبق فر

هاي زمانی اعالمی خریدار، صادر نموده و یک نسخه اصل آن را به کارفرما ارائه نماید. پیمانکار مکلف با همان مبلغ، در دوره
 است ظرف مهلت مقرر قانونی مبلغ مربوطه را به حساب سازمان مالیاتی واریز نماید.

 10ج) براي پرداخت وجوه دیگري که به موجب اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد , مهندس مشاور , ظرف مدت 
بـراي  » الـف  « روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار , آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بنـد  

 رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود . 

 ) پرداخت هاي ارزي  38ده ما

 موضوعیت ندارد

 ) تحویل موقت 39ماده 

الف) پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداري شد , پیمانکار از مهندس مشاور تقاضاي تحویـل  
موقت می کند و نماینده خود را براي عضویت در هیأت تحویل معرفی مـی نمایـد . مهنـدس مشـاور , بـه درخواسـت پیمانکـار        

یین تاریخ آمادگی براي تحویل موقت , تقاضاي تشکیل هیأت تحویل موقـت را از  رسیدگی می کند و در صورت تأیید , ضمن تع
روز از تاریخ آمـادگی   20کارفرما می نماید . کارفرما به گونه اي ترتیب کار را فراهم می کند که هیأت تحویل , حداکثر در مدت 

ویل موقت اقدام نماید . اگر به مهندسی مشاور , کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است , در محل کار حاضر شود و براي تح

                                               
شودمنظور پیمانکار است که کارفرما پرسنل خود محسوب می ۱  
شودکارفرما پرسنل خود محسوب میمنظور پیمانکار است که  ۲  
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عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداري نباشد , ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضاي پیمانکار , نواقص و کارهایی را که باید 
 پیش از تحویل موقت تکمیل شود , به اطالع پیمانکار می رساند . 

 هیأت تحویل موقت , متشکل از :

 ه کارفرما نمایند -
 نماینده مهندس مشاور -
 نماینده پیمانکار  -

کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیأت را به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا تشکیل هیأت , مهندس مشاور , برنامـه  
وسـایل را کـه تـدارك     انجام آزمایش هایی را که براي تحویل کار الزم است تهیه و به پیمانکار ابالغ مـی کنـد تـا آن قسـمت از    

آنهاطبق اسناد و مدارك پیمان به عهده اوست . براي روز تشکیل هیأت در محل کـار آمـاده کنـد . پیمانکـار موظـف اسـت کـه        
 تسهیالت الزم را براي هیأت تحویل , فراهم آورد . 

ورت مجلس تحویل موقـت درج  آزمایش هاي الزم به تشخیص و با نظر اعضاي هیئت در محل انجام می شود , و نتایج آن در ص
می گردد . به جز آزمایش هایی که طبق اسناد و مدارك پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است , هزینه آزمایش ها را کارفرمـا  

 پرداخت می کند . 

مجلـس  هرگاه هیأت تحویل , عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند , اقدام به تنظیم صورت مجلس موقـت مـی نمایـد . صـورت     
تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش هاي انجام شده , براي کارفرما ارسال می کنند و نسخه اي از آن را نیز تا ابالغ از سـوي  
کارفرما , در اختیار پیمانکار قرار می دهند . کارفرما پس از تأیید , تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابـالغ مـی   

 نماید . 

ه هیأت تحویل موقت , عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید , اقدام به تنظیم صورت مجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی هرگا
براي رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش هایی که نتیجه آ ن بعداً معلوم می شـود  

ت می نماید ونسخه اي از آنها را به پیمانکار می دهد . پس از اعالم رفـع نقـص از   را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موق
جانب پیمانکار , مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما , دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر براساس فهرست نقایص تعیین 

مجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را شده , هیچ گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد , مهندس مشاور , صورت 
که به امضاي نماینده کارفرما , مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است , همراه نتایج آزمایش هاي خواسته شـده , بـراي کارفرمـا    

 کارفرما اقدام کند .  ارسال می کند تا پس از تأیید کارفرما , به پیمانکار ابالغ شود . اگر به تشخیص کارفرما , حضور نماینده

تاریخ تحویل موقت , تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورت مجلس تحویل موقت درج می شود 
. تاریخ شروع دوره تضمین , تاریخ تحویل موقت است , به شرط آنکه هیأت تحویل , هیچ گونه نقصی در کار مشـاهده نکنـد یـا    
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از طرف هیأت تعیین شده است , رفع شود . اگر زمانی که پیمانکار صرف , رفع نقایص می کنـد , بـیش از    نقایصی در مهلتی که
مهلت تعیین شده باشد , تاریخ تحویل موقت , همان تاریخی تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرماست , ولی تاریخ شـروع دوره  

 یده باشد . تضمین , تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رس

روز از تاریخ اعالم آمادگی کار از سوي پیمانکار که به تأیید مهنـدس مشـاور    20اگر هیأت تحویل موقت , دیرتر از موعد مقرر ( 
رسیده است ) در محل حاضر شود و براي تحویل موقت اقدام نماید , تـاریخ تحویـل موقـت , تـاریخ تشـکیل هیـأت در محـل و        

. در این حالت , اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سـوي هیـأت تعیـین    تحویل کار به کارفرماست 
روز پس از تاریخ اعالم آمادگی کار از سوي پیمانکار که به تأییـد مهنـدس    20شده است رفع شود , تاریخ شروع دوره تضمین , 

رفع نقص می کند , بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این  مشاور رسیده است می باشد , مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف
صورت , تاریخ شروع دوره   تضمین , برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور رسیده است , منهاي مدت تأخیر تشکیل 

ار را براي مـدت تـأخیر در   روز ) , می باشد  . کارفرما باید هزینه هاي حفظ و نگهداري از ک 20هیأت در محل ( نسبت به مهلت 
 روز ) به پیمانکار پرداخت کند .  20تحویل موقت ( نسبت به مهلت 

ب) در صورتی که در اسناد و مدارك پیمان , براي تکمیل و تحویل موقت قسمت هاي مستقلی از کار , زمان هاي مجزایی پیش 
تقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد , کارفرما بینی شده باشد , یا به نظر کارفرما , بهره برداري از قسمت هاي مس

با رعایت این ماده , قسمت هاي پیش گفته را تحویل موقت گرفته و اقدام هاي پس از تحویل موقت مانند آزاد نمـودن تضـمین   
اسب آن قسمت از کار کـه  انجام تعهدات , شروع دوره تضمین , تحویل قطعی , استرداد کسور تضمین حسن انجام کار , را به تن

 تحویل موقت گردیده است , طبق اسناد و مدارك پیمان , به صورت مستقل انجام می دهد . 

هایی از کار را درخواست نماید پیمانکار برداري از قسمتدر صورتیکه پیش از تکمیل کل کار، کارفرما به صالحدید خود بهره
 گیرد.هاي مزبور را تحویل موقت میشرایط پیمان قسمت 39ت مفاد ماده باشد. کارفرما با رعایموظف به انجام آن می
درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شـود , ولـی کارهـاي     135, عملیات موضوع پیمان تا حد  29ماده » الف « ج) اگر با توجه به بند 

  دهد.به پیمان خاتمه  48طبق ماده می تواند ما اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پیمانکار براي ادامه کار موافقت نکند , کارفر

د) در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود , ولی پیمانکـار تقاضـاي تحویـل کـار را نکنـد ,      
مهندس مشاور آماده بوده کار براي تحویل موقت را به کارفرما اعالم می نماید تا کارفرما طبق این مـاده بـراي تشـکیل هیـأت و     

روز از تاریخ ابالغ کارفرما , پیمانکار نماینده خود را براي تحویل موقت معرفی نکنـد   10س از تحویل موقت کار اقدام کند . اگر پ
, کارفرما با تأمین دلیل به وسیله دادگاه محل , نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان , طبق این ماده اقدام می نمایـد . در ایـن   

 .  حالت , پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد ندارد
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هـ) پس از تقاضاي پیمانکار براي تحویل موقت , در صورتی که آماده بودن کار براي تحویل موقت مورد تأییـد مهنـدس مشـاور    
باشد ولی تدارکات الزم براي راه اندازي و انجام آزمایش هاي مورد نیاز مانند آب و برق که بایـد از سـوي کارفرمـا شـود فـراهم      

حویل قطعی و آزاد کردن تضمین هاي پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبـق نظـر هیـأتی    نباشد , نحوه تحویل موقت و ت
متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه , نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد . نظر ایـن هیـأت قطعـی و الزم االجـرا     

 است . 

وسایل , ماشین آالت وابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل هـاي  و) پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت , تمام 
تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد , از محـل هـاي یـاد شـده خـارج کنـد . بـه عـالوه ,         

قتی را که بـراي اجـراي   پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود , ساختمان ها و تأسیسات مو
کار در محل هاي تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگـاه را بـه   
هزینه خود تمیز کند . در غیر این صورت کارفرما می تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحو کـه مقتضـی بدانـد عمـل نمایـد و      

اي آن را به حساب بدهکاري پیمانکار منظور دارد . در این صورت , پیمانکار حـق اعتـراض نسـبت بـه اقـدام کارفرمـا و       هزینه ه
 ادعاي ضرر و زیان به اموال و دارایی هاي خود را ندارد .

سـات تجهیـز   با توجه به اینکه مالکیت ساختمان هاي پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمان ها و تأسی
کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل هاي تحویلی کارفرما نصب یا احداث شده است , متعلق به پیمانکار است , هرگاه تمـام یـا   
قسمتی از این ساختمان ها و تأسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد , باتوجه به اینکه در این حالـت نبایـد وجهـی    

ان ها و تأسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود , قیمـت آن بـا تراضـی طـرفین تعیـین و بـه کارفرمـا        بابت برچیدن ساختم
 فروخته و تحویل می شود . 

 ) صورت وضعیت قطعی 40ماده 

پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت , صورت وضعیت قطعی کارهاي انجام شـده را براسـاس اسـناد و مـدارك     
ن , بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پاي کار تهیه کند و براي رسیدگی به مهنـدس مشـاور تسـلیم نمایـد . مهنـدس      پیما

 مشاور صورت وضعیت دریافت را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصویب کارفرما ارسال می نماید . 
ول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وص

 نسخه از آن به پیمانکار , اعالم می دارد . 

در صورتی که پیمانکار , ظرف مهلت تعیین شده , براي تهیه صورت وضعیت قطعی اقـدام نکنـد , بـا تأییـد کارفرمـا , مهنـدس       
امضاي پیمانکار براي تصویب کارفرما ارسال مـی دارد . در صـورتی    مشاور به هزینه پیمانکار , اقدام به تهیه آن می کند و پس از

که پیمانکار از امضاي صورت وضعیت خودداري کند , مهندس مشاور بدون امضاي پیمانکار صورت وضعیت را براي کارفرما مـی  
 فرستد . 
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نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که در حالتی که پیمانکار , صورت وضعیت را قبالً امضاء نموده است اگر اعتراضی نسبت به 
صورت وضعیت را قبالً امضاء نکرده است ونسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد , اعتراض خود را حداکثر ظرف یـک مـاه از تـاریخ    

یخ وصول وصول وضعیت , یا ارائه دلیل و مدرك , یک جا به اطالع کارفرما می رساند . کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تار
 نظر پیمانکار , به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعالم می نماید . 

اقـدام   53پیمانکار می تواند براي تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع  نمی شـود , طبـق مـاده    
 نماید. 

وضعیت اعتراض نکند , صورت وضعیت قطعـی از طـرف پیمانکـار قبـول      درصورتی که پیمانکارظرف مدت تعیین شده به صورت
 شده تلقی می شود. 

-ب قرار مـی مقادیر کارها که به ترتیب باال در صورت وضعیت قطعی منظور می شود , به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حسا

 ده است , اختالف باشد . گیرد , هرچند که بین آنها و مقادیري که در صورت وضعیت هاي موقت منظور گردی

هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب هاي پیمانکار , پیمانکار بدهکار نباشد , نصف تضمین حسن 
 انجام کار آزاد می شود . 

ی شود , مهلت , پس از فسخ یا خاتمه پیمان , اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی م 48یا  47تبصره : در مواردي که طبق مواد 
 تهیه صورت وضعیت قطعی , به ترتیب از تاریخ صورت برداري یا تاریخ تحویل کارهاي انجام شده می باشد . 

 ) تحویل قطعی  41ماده 

موافقت نامه , کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار و تأیید مهندس مشاور , اعضاي هیأت  5در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 
براي تحویل موقت پیش بینـی شـده اسـت , معـین و بـه       39تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را , به همان گونه که در ماده 

ویل قطعی , پس از بازدید کارها , هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشـد مشـاهده   پیمانکار ابالغ می کند . هیأت تح
ننماید , موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد و بی درنگ صورت مجلس آن را تنظیم و براي کارفرما ارسال می کند و نسخه 

س کارفرما تصویب تحویل قطعی کـار را بـه پیمانکـار ابـالغ مـی      اي از آن را تا ابالغ از سوي کارفرما , به پیمانکار می دهد و سپ
 نماید . 

  شود.رفتار می42براي رفع آنها طبق ماده  ،) هرگاه هیأت تحویل قطعی, عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند1تبصره 

, تقاضاي تحویل قطعی کار را ننماید , مکلف موافقت نامه  5) اگر پیمانکار , در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده  2تبصره 
به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضاي تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تـاریخ تقاضـاي پیمانکـار , مـالك     

 اقدامات مربوط به تحویل قطعی است . 
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تحویل نکند و این تأخیر بیش از دو ماه به طول انجامـد و  ) اگر کارفرما با وجود تقاضاي پیمانکار , اقدام به اعزام هیأت  3تبصره 
پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضاي یک ماه از تاریخ تقاضاي مجدد , کارفرما در این زمینه اقدامی نکند , عملیات موضوع 

  پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود .

 ) مسئولیت هاي دوره تضمین  42ماده 

اگر در دوره تضمین , معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد , پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص 
ابـالغ مـی کنـد و     را به هزینه خودرفع کند . براي این منظور , کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکـار 

روز پس از ابالغ کارفرما , شروع به رفع معایب و نقـایص کنـد و آنهـا را طـی مـدتی کـه مـورد قبـول          15پیمانکار باید حداکثر 
 کارفرماست , رفع نماید . 

رتیبـی کـه   هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند , کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خـودش یـا ت  
درصد , از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیمانکار  15مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 

 نزد او دارد , برداشت نماید . 

 هزینه هاي حفاظت , نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست . 

 ) بروز حوادث قهري 43ماده 

جنگ , اعم از اعالم شده یا نشده , انقالب ها و اعتصاب هاي عمومی , شیوع بیماري هاي واگیردار , زلزله , سیل و طغیان هـاي  
غیرعادي , آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدنی , طوفان , و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمـان کـه در منطقـه    

کار وقوع یابد و ادامه کار را براي پیمانکار ناممکن سازد , جزو حوادث قهري به شمار می رود و در صورت بروز آنهـا , بـه   اجراي 
ترتیب زیر عمل می شود . در بروز حوادث قهري , هیچ یک از دو طرف , مسئول خسارت هاي وارد شده به طـرف دیگـر در اثـر    

 این حوادث نیست . 
است که حداکثر کوشش خود را براي حفاظت از کارهاي اجرا شده که در وضعیت قهري رهـا کـردن آنهـا     الف ) پیمانکار موظف

منجر به زیان جدي می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پاي کار به محل هاي مطمئن و ایمن , به کار بـرد . کارفرمـا نیـز بایـد     
 سریع در این امر , در اختیار پیمانکار قرار دهد . تمام امکانات موجود خود را در محل , در حد امکان , براي ت

ب) در مورد خسارت هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان , تأسیسات و ساختمان هاي موقت , ماشین آالت و ابزار و وسـایل  
 پیمانکار , به شرح زیر عمل می شود. 

باشد , براي جبـران   21ماده » ج « ضوع بند هرگاه خسارت هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان , مشمول بیمه مو )1
 آن , طبق همان ماده اقدام می شود . 
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نیسـت یـا میـزان آن     21مـاده  » ج « اگر خسارت هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان , مشمول بیمه موضوع بند  )2
 براي جبران خسارت ها کافی نباشد , جبران خسارت به عهده کارفرماست . 

وارد شده به ساختمان ها و تأسیسات موقت , ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار , بـا توجـه بـه    جبران خسارت هاي  )3
 , به عهده پیمانکار است .  21ماده » د « بند 

اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثـه اسـت .   » ,  2ب ـ  « و »  1ب ـ  « منظور از جبران خسارت هاي یاد شده در بندهاي 
عیت قهري , اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند , پیمانکار مکلف است کـه  پس از رفع وض

اجراي کارها را بی درنگ آغاز کند . در این صورت , تمدید مدت مناسبی براي اعاده کارهـا بـه وضـع اولیـه , از سـوي پیمانکـار       
 مهندس مشاور و تصویب کارفرما , به پیمانکار ابالغ می گردد .  پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تأیید

ج ) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروري تشخیص ندهد , یا اگر وضعیت قهري بیش از شش ماه ادامه یابـد ,  
 , به پیمان خاتمه می دهد .  48, طبق ماده  48ماده » د « بدون رعایت بند 

پرداخـت مـی    49ماده » ج « و  » ب « زینه هاي توقف کار پیمانکار را براي مدت مازاد بر یک ماه اول , طبق بندهاي کارفرما ه
 کند . 

 ) ممنوعیت قانونی  44ماده 

پیمانکار اعالم می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست و دوم دي ماه هزار و سیصد و هفت 
 رفتار می شود .  47نیست و در صورتی که خالف آن براي کارفرما محرز شود ، پیمان فسخ و طبق ماده 

 مشمول قانون پیشگفته می شود :  هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر
 الف ) تغییراتی که در صاحبان سهام ، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید . 

 ب) تغییراتی که در دستگاه هاي دولت یا کارفرما پیش آید . 
ر مکلف است که رفتار می شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکا 47در حالت الف پیمان فسخ و طبق ماده 

با  48مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 
 رفتار می شود .  47پیمانکار عمل می شود . اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نکند پیمان فسخ و طبق ماده 

 ) حقوق انحصاري ثبت شده  45ماده  

الف) پیمانکار ، کارفرما را در مقابل تمام دعاوي ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده ، تالیفات ، عالیم 
 یا نام هاي تجاري و دیگر حقوق حمایت شده که در اجراي موضوع پیمان ایجاد شود ، مصون می دارد . 

ئید می کند که مفاد اسناد و مدارك پیمان به گونه اي نیست که موجـب نقـض حقـوق حمایـت شـده شـود . در       ب) کارفرما تا
صورتی که براي پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارك پیمان ناگزیر در مواردي موجب نقض حقوق حمایـت شـده مـی    
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هندس مشاور اعالم نماید تا کارفرما نسبت به ایجاد تغییـرات الزم ،  گردد ، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به م
 به گونه اي که نقص حقوق حمایت شده برطرف شود ، اقدام نماید  و نتیجه را به پیمانکار ابالغ نماید . 

 ) موارد فسخ پیمان 46ماده 

 فسخ میکند : 47طبق ماده در صورت احراز موارد زیر , کارفرما پیمان را 
 . 28ماده » ب « ر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند تأخی )1
 روز. 5تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از  )2
 4مـاده  » ج « تأخیر در تجهیز کارگاه براي شروع عملیات موضوع پیمان , بیش از نصـف مـدت تعیـین شـده در بنـد       )3

نامه . فسخ پیمان در این حالت , در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که بایـد بعـد از   موافقت 
 تحویل کارگاه پرداخت کند , پرداخت کرده باشد . 

  روز 10تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان , بیش از  )4
با توجـه بـه   روز   15ه زمانی تفصیلی , بیش از تأخیر در اتمام هریک از کارهاي پیش بینی شده مندرج در جدول برنام )5

 30ماده 
 30با توجه به ماده روز  30تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از  )6
 و ابالغ شروع کار از سوي کارفرما .  43عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري موضوع ماده  )7
 روز .  5, بیش از  بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار , بدون اجاز کارفرما )8
  32ماده » د « براي اصالح کارهاي انجام شده معیوب , طبق بند  عدم انجام دستور مهندس مشاور )9

 انحالل شرکت پیمانکار   )10
جب توقـف یـا   ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آالت و اموال پیمانکار از سوي محاکم قضایی , به گونه اي که مو  )11

 . کندي پیشرفت کار شود
 17ماده » و « تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران , طبق بند  )12
هرگاه ثابت شود که پیمانکار براي تحصیل پیمان یا اجراي آن به عوامل کارفرما  حق العمل , پاداش یـا هـدایایی داده     )13

 است , یا آنها یا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده است . 
 به شخص ثالثواگذاري پیمان  )14
 در خصوص پیمانکار 44ماده  لشموم )15

 ) اقدامات فسخ پیمان  47ماده  

, کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص  46الف) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت هاي درج شده در ماده 
 غ می کند.داند , به پیمانکار ابال دهد , نظر خود را با ذکر مواردي که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می
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در صورتی که تصمیم کارفرما براي خاتمه یا فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در شرایط پیمان باشد، موضوع خاتمه یا فسخ 
ه تحویـل  روز از تاریخ ابالغ، نسبت بـ 10بایست حداکثر ظرف مدت پیمان باید توسط کارفرما به پیمانکار ابالغ شود و پیمانکارمی

کارگاه به کارفرما یا نمایندگان وي و خروج از کارگاه اقدام نماید. در این زمینه پیمانکار همکاریهاي الزم را در خصوص حضـور و  
 ادامه کار توسط اشخاص یا شرکتهاي معرفی شده از طرف کارفرما به عمل خواهد آورد. 

و بـی درنـگ کارگـاه ,    نمایـد   کسر شده را به نفع خـود ضـبط مـی   کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار ب) 
تأسیسات و ساختمان هاي موقت , مصالح و تجهیزات , ماشین آالت و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در اختیار می گیـرد و  

تـه نماینـده اي بـراي    براي حفاظت آن اقدام الزم معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هف
صورت برداري و تهیه صورت مجلس کارهاي انجام شده و تمام مصالح , تجهیزات , ماشین آالت و ابزار و تدارکات دیگري که در 

در صورت عدم معرفی نماینده پیمانکار براي صورت بـرداري و تهیـه صـورتمجالس کارهـاي     کارگاه موجود است , معرفی نماید . 
ح و تجهیزات و .... کارفرما راسا اقدام به صورت برداري نموده و نیازي به حضور نماینده دادگـاه جهـت تـامین    انجام شده و مصال

, 40و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد . پس از صورت برداري , پیمانکار بی درنگ , طبق ماده دلیل نیست 
 نجام شده می کند . اقدام به تهیه صورت وضعیت قعطی از کارهاي ا

ج ) کارفرما تأسیسات و ساختمان هاي موقت را که در کارگاه احداث شده و براي ادامه کار مورد نیاز است , در اختیار می گیرد 
و بهاي آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در ایـن مـوارد نبایـد    

اه به پیمانکار پرداخت شود , به حساب طلب پیمانکار منظور می کند . اگر تأسیسات و ساختمان هاي وجهی بابت برچیدن کارگ
پیش گفته در خارج از محل هاي تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد , کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیـین مـی   

 هد داشت به پیمانکار پرداخت می کند . شود , براي مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خوا

د) کارفرما می تواند ماشین آالت و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود بـراي اتمـام   
بگیـرد و هزینـه   کار مورد نیاز بداند , براي مدت مناسبی که براي جایگزین کردن آنها با ماشین آالت دیگر الزم است در اختیـار  

 اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود , به حساب طلب پیمانکار منظور نماید 

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد , کارفرما به میزان طلب خود, اقالمی از ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار را کـه توسـط   
ی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاري کشور , بـه تملـک قطعـی    کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیاب

 خود در می آورد . 

هـ) کارفرما از مصالح و تجهیزات پاي کار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهـاي  
 وطرف باشد , به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید . آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق د
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و ) پیمانکار با دریافت ابالغ فسخ پیمان , بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده براي اجراي کار را همراه با شـرایط  
از مصالح و تجهیزات سـفارش   خرید آنها براي کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته , اقالمی

شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعالم می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنهـا را بـه کارفرمـا منتقـل نمایـد .      
مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوي پیمانکار تأدیه شده است , در مقابل تسلیم اسناد و مدارك آن بـه حسـاب   

 طلب پیمانکار منظور می گردد . و تأدیه بقیه بهاي خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود . 

حاضر نشود یا توافـق  » هـ « و » ج « ز ) هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ کارفرما به منظور توافق در اجراي بندهاي 
ارشناسان ما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستري انتخاب می نماید . نظر این کارشناس یا کبین طرفین حاصل نگردد , کارفر

 حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند . براي طرفین قطعی است و 

حل هاي تحویلی کارفرما باقی مانده است , ح ) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در م
حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما , از محل هاي یاد شده خارج کند . در غیر این صورت , کارفرما می تواند براي خارج 

در ایـن حالـت ,   کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه هاي آن را به حساب بدهکار پیمانکـار منظـوردارد .   
 پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی هاي خود , دعوایی مطرح نماید . 

ط ) از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداري ها و ارزیابی طبق این ماده پایان   می یابد , نصف هزینه هاي مربوط 
عهده کارفرما و نصف دیگر به  عهده پیمانکار است . این مدت نباید از سه ماه بیشـتر شـود , در    به نگهداري و حفاظت کارگاه به

 غیر این صورت , هزینه هاي مربوط به نگهداري و حفاظت کارگاه براي ایام بیش از سه ماه , به عهده کارفرماست . 

 ) خاتمه پیمان  48ماده 

ارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد , بنا به مصلحت خود یا علل دیگر هرگاه پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان , ک
 15, تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد , خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل , که نبایـد بیشـتر از   

م ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در ایـن ابـالغ   روز باشد , به پیمانکار ابالغ می کند کارفرما کارهایی را که ناتما
تعیین می کند ومهلت بیشتري به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند رد آن مهلت , این گونه کارها را تکمیـل کنـد و کارگـاه را    

 آماده تحویل نماید . 
 اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان , به شرح زیر , است : 

تحویل قطعی و آن قسمت را کـه پایـان    41فرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است , طبق مقررات درج شده در ماده الف) کار
تحویل موقت می گیرد . اگر معایبی در مورد کارهـاي ناتمـام مشـاهده شـود ,      39یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 

اسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود , رفع عیـب نمایـد و سـپس تحویـل     پیمانکار مکلف است , به هزینه خود  در مدت من
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اقدام بـه رفـع نقـص مـی      32ماده » د « قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند , کارفرما طبق بند 
 نماید . 

تا حدي که مورد لزوم و درخواست کارفرماست , پیمانکار باید نقشه ها , کاتالوگ ها , قراردادهـاي بـا پیمانکـاران جـزء و سـایر      
 مدارك اجراي کار را تحویل کارفرما دهد. 

 تهیه می شود .  40ب) صورت وضعیت کارهاي انجام شده , طبق ماده 

 شده , به شرح زیر , اقدام می شود : ج ) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش 

مصالح و تجهیزات موجود درکارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و براي اجراي موضوع پیمان تهیه شده اسـت , انـدازه    )1
گیري و بهاي آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید , که مورد توافق دوطرف باشد , در صـورت وضـعیت قطعـی    

 منظور می شود . 
انکار با دریافت ابالغ خاتمه پیمان , بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده براي اجراي کار را همـراه بـا   پیم )2

شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته , اقالمـی از مصـالح و   
هد به پیمانکار اعالم می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می د

کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوي پیمانکار تأدیه شده است , در مقابل تسلیم 
وع تعهد مربوط به آنهـا بـه   اسناد و مدارك آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه بقیه بهاي خرید و هر ن

 عهده کارفرما خواهد بود. 
پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابالغ خاتمه پیمان , تمام قراردادهاي خود با پیمانکاران جزء و اشـخاص ثالـث را    )3

رمـا طبـق   خاتمه دهد . خاتمه قراردادهاي خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعالم نظـر کارف 
 , انجام می شود .  2بند 

د ) در صورتی که پیمانکار به منظور اجراي موضوع پیمان , در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن بـه  
پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت هایی به آن اشخاص گردد , این هزینه هـا و خسـارت هـا , پـس از رسـیدگی و تأییـد       

 رما , به حساب بستانکاري پیمانکار منظور می شود . کارف

هـ ) کارفرما تأسیسات و ساختمان هاي موقتی را که در کارگاه احداث شده است , در اختیار می گیرد . بهاي ایـن تأسیسـات و   
شود و به حساب طلب ساختمان ها با در نظر گرفتن پرداخت هایی که قبالً به پیمانکار شده است , با توافق دو طرف تعیین می 

پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود . اگر تأسیسات و ساختمان هاي  پـیش  
گفته در خارج از محل هاي تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد , کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شـود ,  

 که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند . براي مدتی 
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و ) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل هاي تحویلی کارفرما باقی مانده اسـت ,  
د . در غیر این صورت , کارفرما می تواند براي خارج حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما , از محل هاي یاد شده خارج کن

کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه هاي آن را به حساب بـدهی پیمانکـار منظـور دارد . در ایـن صـورت      
 پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی هاي خود دعوایی مطرح نماید . 

 در مورد تضمین هاي پیمانکار , به ترتیب زیر , عمل می شود .  ز )

آزاد می شود , با ایـن تفـاوت کـه آخـرین      34ماده  1تضمین انجام تعهدات پیمان , طبق روش تعیین شده در تبصره  )1
صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیش گفته , حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار , اعم از قسـمت تحویـل موقـت    

 شده و تحویل قطعی شده با احتساب مصالح پاي کار تهیه می شود . 
آزاد  35تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده , هریک جداگانه , طبق مـاده   )2

 می شود . 

 ) تعلیق  49ماده 

الف) کارفرما می تواند در مدت پیمان , اجراي کار را براي یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند . در ایـن صـورت بایـد مراتـب را     
باتعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطالع دهد . در مدت تعلیق , پیمانکار مکلف است که تمام کارهاي انجام شده , مصـالح و  

 ت و ساختمان هاي موقت را براساس پیمان به طور شایسته , حفاظت  و حراست کند . تجهیزات پاي کار , تأسیسا

 گیرد.در دوران تعلیق به پیمانکار تعلق نمیاي بابت باالسري پیمانکار هزینه ب)

پرداخـت هـیچ   ج ) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آالتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید , بدون 
نوع هزینه اي , توافق می کنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آالت که در کارگاه بـاقی مـی مانـد , براسـاس     

 توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . 

ت تعلیـق را بـراي یـک بـار و     د ) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروري باشد , کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار , مـد 
حداکثر سه ماه , با شرایط پیش گفته افزایش دهد . در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سـه مـاه , پیمـان خاتمـه     

 عمل می شود .  48یافته و طبق ماده 

ظور آماده نمـودن کارگـاه , تـاریخ    هـ) هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود , کارفرما با تعیین مهلتی براي پیمانکار به من
 شروع مجدد کار را به پیمانکار ابالغ می کند . 

 ) هزینه تسریع کار , خسارت تأخیر کار  50ماده 

 الف) در مقابل اتمام پیش از موعد کار , پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار وجود نخواهد داشت.
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ب) در پایان کار , در صورتی که مدت انجام کار , بیش از مدت اولیه پیمان به عـالوه مـدت هـاي تمدیـد شـده پیمـان باشـد ,        
و رسیدگی به دالیل پیمانکار , مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکـار را تعیـین مـی کنـد تـا پـس از        30مهندس مشاور با رعایت ماده 

 به خسارت تأخیر قرار گیرد. تصویب کارفرما , به شرح زیر, مالك محاس

 % متوسط کارکرد روزانه پیمان40مبلغ خسارت (ریال) = مدت تاخیر غیر مجاز به روز *

, به پیمان خاتمه داده شود , تـأخیر کـار نسـبت بـه      48فسخ گردد یا طبق ماده  46در صورتی که پیمان , طبق ماده  )1
یزان مجاز و غیرمجاز آن تعیین می شود بابت تـأخیر غیرمجـاز   بررسی شده , م 30برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده 

 پیمانکار , طبق مفاد این بند , پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار تعلق می گیرد.
 باشد.% مبلغ پیمان می 30حداکثر خسارت تاخیرات  )2

 ) صورت حساب نهایی 51ماده 

صورت حساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود , عبـارت  
تهیه و تصویب می شود و مبلغی که براساس اسـناد و مـدارك پیمـان بـه      49است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 

ناشی از تعدیل آحاد بها , بهاي مصالح , تجهیزات , و ماشـین آالت تحـویلی    مبلغ باالضافه یا از آن کسر  می گردد , مانند وجوه
 کارفرما به پیمانکار , مبلغ جبران خسارت یا جریمه هاي رسیدگی و قطعی شده . 

. کارفرما و پیمانکار امضاء می شودصورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد , توسط 
اگر پیمانکار به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضاء نکند , باید ظرف یک ماه , نظر خود را 

 . یمانکار پذیرفته شده تلقی می شودبا مدارك کافی به کارفرما بنویسد , وگرنه صورت حساب نهایی از طرف پ

 ت حساب نهایی را اصالح می کند و در دو طرف پیمان آن را امضاء می کنند . کارفرما در صورت تأیید اعتراض پیمانکار , صور

قرار می گیرد , براي دو طرف پیمان  52صورت حساب نهایی تأیید شده به شرح باال که مالك تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 
 قطعی است و هرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تأثیر  می باشد . 

که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیـین  در صورتی 
 اقدام نماید .  53شده اعالم کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد , پیمانکار می تواند براي حل مسئله , طبق ماده 

رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعـی یـا تـأخیر در تهیـه     ) در صورتی که به علت تأخیر در  1تبصره 
صورت حساب نهایی , هزینه هاي اضافی بابت تمدید ضمانت نامه هاي پیمانکار ایجاد شود , کارفرما این هزینه هاي اضافی را که 

کردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر از سوي پیمانکار تأمین شده است , به او پرداخت می کند و اگر مدت تأخیر در آزاد 
 شود , کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید . 
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) هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی , معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت , پیمانکـار بـدهکار نبـوده یـا      2تبصره 
حساب نهایی , مشخص شود که در زمان تصویب  بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت

صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است , کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هریک از مدارك یاد شده 
خیر ایجاد گردیده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوي پیمانکار تأمین شده است , براي مدتی که در آزاد نمودن آنها تأ

 , پرداخت کند . 

 ) تسویه حساب  52ماده 

تهیه شده است , پیمانکـار بسـتانکار شـود , طلـب او حـداکثر در       51الف) هرگاه براساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده 
ین حسن انجام کار , مدت یک ماه از تاریخ امضاي صورت حساب نهایی با اعالم کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضم

 که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند , دیگر تضمین هاي پیمانکار, ازهر نوع که باشد , بی درنگ آزاد می شود . 

ب) هرگاه براساس صورت حساب نهایی , پیمانکار بدهکار شود , مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضاي صورت حسـاب  
ارفرما , به شرح باال طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تـأخیر نمایـد , کارفرمـا حـق     نهایی یا اعالم ک

ضبط  47دارد , بدون انجام تشریفات قضایی , طلب خود را از محل سپرده ها و تضمین هاي پیمانکار ( در صورتی که طبق ماده 
ن تضمین ها تکافو ننماید , با رعایت قوانین جاري کشور از دیگر دارایی هاي او وصـول  نشده باشد ) , وصول نماید و اگر مبالغ ای

 کند . 

هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در باال , طلب کارفرما را پرداخت کند , به غیر از نصف کسور تضمین حسـن انجـام کـار , کـه تـا      
 و سپرده هاي او , به هر عنوان که باشد , بی درنگ آزاد می شود . تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند , بقیه ضمانت نامه ها 

 ) حل اختالف 53ماده 

در صورت بروز هرگونه اختالف در برداشت، تفسیر و اجراي مفاد قرارداد حاضر اوالٌ با مذاکرات دوستانه ظرف مـدت یـک مـاه از    
غیـر اینصـورت طـرفین کتبـا موضـوع را بـه داور مرضـی        تاریخ اعالم اختالف توسط هر یک از طرفین حل و فصل می گردد در 

الطرفین منتخب طرفین ارجاع می نمایند و در صورت عدم تراضی در انتخاب داور، هـر یـک داور اختصاصـی خـود را انتخـاب و      
 داورهاي منتخب نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام می نمایند .

موارد اختالف را کتبا به داور اعالم نماینـد و داور بـا ارسـال الیحـه درخواسـت       تبصره اول: هر یک از طرفین حق خواهند داشت
کننده راي و دریافت پاسخ مکتوب از طرف مقابل و عندالزوم نسبت به تشکیل جلسه و استماع دفاعیات حضوري طرفین اقدام و 

 ی نماید.روز از تاریخ درخواست هر یک از طرفین مبادرت به صدور راي داوري م 30ظرف مدت 
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و یا عزل امکان صدور راي واحدي مزبور میسر نباشد و یا به هر دلیلـی   حرجتبصره دوم : چنانچه در صورت فوت و یا استعفاء یا 
روز از تحقق هر یـک   10دیگر راي داور مرضی الطرفین در موعد مقرر در تبصره اول صادر نگردد طرفین می بایست ظرف مدت 

عیین داور مرضی الطرفین دیگر اقدام نماید و در غیر این صورت با درخواسـت هـر یـک از طـرفین از     از موارد مذکور نسبت به ت
 .مراجع قضائی نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام می شود

 ) قوانین و مقررات حاکم بر پیمان  54ماده 

 اسالمی ایران است . قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوري 

 

 کارفرما دستگاه نظارت پیمانکار
 (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء 
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 يزمانبند برنامه

 اساس بر را پیمانموضوع  عملیات تفصیلی زمانبندي برنامه روز 15 مدت ظرف حداکثر پیمانابالغ  از پس باید پیمانکار
 قالب در و پیمان مدت چارچوب در کار محل در خود فنی پرسنل مطالعات و محلی بازدیدهاي و موجود هاينقشه و اطالعات

 . نماید تحویلکارفرما  بهمراحل را  زیر کلی برنامه
 

 مهلت اتمام از شروع قرارداد  
 (روز تقویمی)

 93   نیم طبقه اولخاتمه اجرا تا سقف  
 183 خاتمه اجرا تا سقف طبقه ششم   
 257 روز تقویمی137خاتمه و تکمیل اسکلت  

 

 
 مالحظات:

بعد از اجراي سقف پارکینگ و مطابق دستورالعمل ابالغـی کارفرمـا    فونداسیونگیري چاههاي دیواترینگ در قرارمواضع 
 آرماتور بندي و بتن ریزي خواهند شد.

 عمل خواهد شد. شرایط خصوص پیمان 46مطابق ماده ندهددر صورتیکه پیمانکار هر مرحله را در زمان مربوطه انجام 
 

 کارفرما دستگاه نظارت پیمانکار
 (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء  (امضاداران مجاز)مهر و امضاء 
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 تعهدنامه

و   مفاد اساسنامه  تطابق  با وجود عدم  در صورتی که  نماید، ، تعهد مى ....................شماره   به  شده  ، ثبت.......................شرکت 

هـ 23251/ت 48013پیمانکاران، مصوب شماره   صالحیت  تشخیص  نامه  آئین  ، با مفاد مقررات شرکاء شرکت  یا تعداد و وضع

مجتمع   احداث سازه شامل فنداسیون دیوارها و سقف هاي بتنی مناقصه  هیات محترم وزیران، براى 11/12/1381مورخ 

  از عقد قرارداد و حداکثر تا پایان  قبل  شود،  داده  تشخیص  و برنده  نموده  شرکت  دعوت  بر حسب،  بانکی اداري پارسیس کیش

تعهد   . همچنین دهد  مذکور تطبیق  نامه  شرکاء خود را با مفاد آئین  و تعداد و وضع  عقد قرارداد، مفاد اساسنامه  مقرر براى  مهلت

  اجرائى  نشود و دستگاه  ممکن  مناقصه  اول  گردد و عقد قرارداد با برنده  تعیین  مناقصه  دوم  دهبرن  عنوان  (*) به  چنانچه  نماید، مى

مقرر   قانونى  مهلت  حداکثر تا پایان  نماید که  آماده  از عقد قرارداد، خود را طورى  نماید،.قبل  مراجعه  است،  دوم  برنده  (*) که  به

 .  دهد  مطابقت  مورد بحث  نامه  شرکاء خود را با مفاد آئین  و تعداد و وضع  امهعقد قرارداد، مفاد اساسن  براى

، قرارداد کار مورد   مقرره  هاى مهلت  مذکور طى  از تعهدات  هر یک  انجام  عدم  گزار اختیار دارد، در صورت مناقصه  اجرائى  دستگاه

  نماید. بدیهى  ضبط  دولت  نفع  را نیز به  وي  در مناقصه  مشارکت  و تضمین  همنعقد ننمود شرکت .....................را با   مناقصه

 .  را نخواهد داشت  اعتراضى  نوع  هیچ  حق شرکت .....................   بابت،  از این  است

 

 امضاي  مهروامضاي صاحبان  محل    امضاي   دارندگان  خانوادگى  و نام  و نام  سمت

  اسناد تعهدآور  براى  مجاز شرکت   اسناد تعهد آور   براى  دهندهمجاز پیشنهاد
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  قانون  شمول  عدم  گر مبنی بر اعالم مناقصه

 22/10/1337  مورخ دولتى   در معامالت  منع مداخله

نماید  تائید مى  )، بدین وسیله مناقصه  براى  (پیشنهاد دهنده شرکت ..........................امضا کنندگان زیر، نماینده مجاز و رسمی 

  دیماه  مصوب  دولتى،  و قراردادهاى  در معامالت  دولت  کارمندان  مداخله  منع  مذکور در قانون  ممنوعیت  مشمول  فوق،  شرکت  که
  حق  اجرائى  برسد، دستگاه  اثبات  به  موضوع  این  فخال  ) و چنانچه است  و مهر و امضاء شده  پیوست  قانون  باشد. (عین نمى 1337

  برنده  پیشنهاد دهنده  این  هر گاه  گردد که و تائید مى  قبول  نماید. همچنین  را ضبط  مربوط  پیشنهاد را لغو و ضمانتنامه  دارد که
  اثبات  ) به موقت  قرارداد (تا تحویل  مدت  در خالل  فوق  اظهارات  را امضاء نماید و خالف  شود و پیمان  داده  تشخیص  فوق  مناقصه

  نماید و یا قسمتى  و ذینفع  قرارداد سهیم  هستند، در این  فوق  مذکور در قانون  ممنوعیت  مشمول  را که  افرادى  برسد، یا چنانچه
و   پیمانکار را ضبط  تعهدات  انجام  و ضمانتنامه  خقرارداد را فس  که  خواهد داشت  حق  اجرائى  کند، دستگاه  آنها محول  از کار را به

  خسارات  میزان  (شرکت) اخذ نماید.تعیین  پیشنهاد دهنده  این  کار را از اموال  قرارداد و تاخیر اجراى  در اثر فسخ  وارده  خسارات
 باشد.  مى  اجرائى  دستگاه  با تشخیص  وارده

  کنندگان  و یا اداره  کنندگان  و نظارت  یا بازرسان  قرارداد، مدیران  اجراى  در حین  ن چهشود، چنا متعهد مى  پیشنهاد دهنده  این
  باشند، و یا چنان چه  شرکت  یا منافع  یا سرمایه  درصد سهام 5از   درصد یا بیش 5  داراى  که  از شرکاء شرکت  یا هر یک  شرکت

  جزء اشخاص  درصد است،20از   درصد یا بیش20  آنها در شرکت  یا منافع  ایهیا سرم  سهام  مجموع  که  چند نفر از شرکاء شرکت
  وزارت  سمت  به  شرکت  و سهامداران  و بازرسان  مدیران  از اقرباى  هر یک  قرار گیرند، و نیز چنان چه  فوق  قانون  مذکور در بند اول

، در  مواردى  برساند. در چنین  اطالع  را فوراً به  برسد، مراتب  اجرائى  اهدر دستگ  و یا ریاست  یا مدیریت  کل  یا مدیریت  یا معاونت
و   را خواهد داشت  پیمان  فسخ  حق  اجرائى  بشود، دستگاه  مداخله  منع  قانون  )، مشمول (پیشنهاد دهنده  شرکت  این  صورتی که
نماید،   دارد قرارداد را فسخ  حق  اجرائى  تنها دستگاه  نرساند، نه  عاطال  به  را بالفاصله  فوق  مراتب پیشنهاد دهنده   این  چنان چه

خود   تشخیص  کار را بنا به  قرارداد و یا تاخیر در اجراى  از فسخ  ناشى  و خسارات  قرارداد را نیز ضبط  به  مربوط  نامه  ضمانت  بلکه
 نماید.   (پیمانکار) وصول  پیشنهاد دهنده  از اموال

  دارد و در صورت  کامل  آگاهى  فوق  در قانون  متخلفین  بر مجازات ها و تنبیهات  دارد که مى  اعالم  پیشنهاد دهنده  ینمضافاً ا
 باشد.  مى  مربوطه  مجازات هاى  ، مستحق تخلف

 سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد تعهد آور:

 :  محل مهر و امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد تعهدآور
 پیشنهاد دهنده:  نشانى
 :  تاریخ
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 تعهد نامه رعایت مقررات در کارگاههاي مربوط به پیمانکار

 پیمانکار تعهد می نماید ، مقررات زیر را در کارگاه هاي مربوط به پیمان حاضر به مورد اجرا بگذارد .

  مقررات

 . پیمان  شرایط 23  کار برابر ماده  و محیط  زیست  محیط  بهداشت

ست   محیط -  الف  زی

و   کارمندان  سکونت  پیمانکار ، براى  توسط  که  است  کارگاهى  در نزدیک  مسکونى  ، وجود اردوگاه هاى  زیست  مقصود از محیط
 شود.  مى  ساخته  از کارگران  اى عده

  برخوردار باشد.  در چنین  عمومى  زندگى  یک  اختصاصات  از کلیه  و بایستى  بوده  جمعى  ر دستهناگزی  اماکن  در این  زندگى
 :  زیر است  باشد ، به شرح مى  ضرورى  آن  مورد نظر و اجراى  از نظر بهداشتى  آنچه  اماکنى ،

 شد. با  قرار نداشته  و مسیل  ، ارتفاعات در گودى  بایستى  زیست  محیط -)1(  ماده

 باشد.   و شکاف  فرورفتگى  و بدون  در امان  و حشرات  از ورود خزندگان  دیوارها بایستى  ساختمان -)2(  ماده

 باشد.   و شکاف  خوردگى  ترك  بدون -  مسطح -  صاف  سقفها بایستى -)3(  ماده

و   باشد تا از ورود مگس  شده  پوشیده  سیمى  ورهاىت  و بوسیله  بوده  و شکستگى  خوردگى  ترك  ها بدون درها و پنجره -)4(  ماده
 آید.   عمل  به  جلوگیرى  سایر حشرات

 باشد.   بهداشتى  بایستى  فاضالب  سیستم -)5(  ماده

 شود).   باشد (مرتباً کلرینه  مصرف  و قابل  سالم  آشامیدنى  آب -)6(  ماده

  ضد عفونى  روزه  ، همه٪5  کرتولین  منظور و بوسیله  توالت  نفر یک 40هر    براىو اقال  بوده  بهداشتى  عمومى  توالتهاى -)7(  ماده
 گردد. 

 گردد.   احداث  آب گرم  دوش  نفر یک 30هر   استحمام  براى -)8(  ماده

  در هر روز ، در نقاط  باشد، به طوري که  مناسب  و شرب  شستشو، استحمام  مصارف  جهت  سرد و گرم  آب  منبع  حجم -)9(  ماده
 باشد.   داشته  هر نفر بازده  لیتر ، براى 40گرمسیر   لیتر و در نقاط 25  معتدل

 گردد.   نتأمی  کافى  با صابون  دستشوئى  نفر یک 40هر   براى -)10(  ماده

 شستشو باشد.   و قابل  یا سیمان  موزائیک  ، با کف  نور کافى  داراى  ناهارخورى  سالن -)11(  ماده
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 گیرد.   صورت  کردن  یا مدفون  سوزاندن  از طریق  روزه  همه  زباله  دفع -)12(  ماده

 باشد.   مشخص  زباله  دفع  دور و مسئول  مسکونى  از محل  زباله  ریختن  محل -)13(  ماده

 باشد.   و از نظر تعداد کافى  بوده  نزن  دار و زنگ روپوش  ها بایستى دان  زباله -)14(  ماده

 شود.   در نظر گرفته  رختشوئى  هاى حوضچه  کارگران  لباس  شستشوى  جهت -)15(  ماده

   با گرد د.د.ت  لزوم  مرتباً بازدید و در صورت  شپش  به  از نظر آلودگى  کارگران  و پوشاك  البسه -)16(  ادهم

 گردد.   گرد پاشى

 باشد.   داشته  فاصله  عمومى  از توالتهاى  بایستى  آشپزخانه  محل -)17(  ماده

  شیب  و داراى  فرورفتگى  شستشو و بدون  قابل  باید از جنس  واد غذائىم  و نگهدارى  و تولید و توزیع  مراکز تهیه  کف -)18(  ماده
 باشد.   از نظر کفشوئى  مناسب

از   را به منظور معاینه ،  ،کارگران 19  در ماده  مراکز مشروح  کارگر جهت  از استخدام  قبل  اند ، کارگاهها موظف  روساى -)19(  ماده
 دارند.  دریافت سالمت  و کارت  معرفى  بهدارى محل  ر ، بهواگیردا  نظر ابتال به بیماریهاى

و تمیز   روشن  سفید یا رنگ  ، روپوش کاله  به  کنند ، باید ملبس کار مى  و چایخانه  ، نانوایى در آشپزخانه  که  اشخاصى -)20(  ماده
 باشند. 

 نمایند.   تهیه  فوق  کارگران  لباس  فظبه منظور ح  مناسب  اند ، جایگاه موظف  کارگاه  متصدیان -)21(  ماده
  آن  تامین  به  موظف  کارگاه  مسئولین  باشند که مى  تمیز اختصاصى  و حوله  صابون  داشتن  به  موظف  فوق  اشخاص -)22(  ماده
 باشند.  مى

 باشد.  مى  روزانه  استحمام  به  سروکار دارد ، موظف  و پز مواد غذایى  با پخت  که  هر کارگرى -)23(  ماده
 شود.   نگهدارى  مناسب  یا سردخانه  در یخچال  ، بایستى  فاسد شدنى  مواد غذایى  کلیه -)24(  ماده
 .  است  الزامى  خمیرگیرى  ظروف  شیر در باالى  درز باشد و نصب  و بدون  باید صاف  خمیرگیرى  ظروف -)25(  ماده
 شوند.   باشد ، نگهدارى  محفوظ  که  دار مخصوص گنجه  ، تمیز و در ویترین باید سالم  غذاخورى  )ـ ظروف26(  ماده

 گردد.   ، شستشو ، تمیز و ضد عفونى  از هر بار مصرف  غذا باید پس  و ظروف  وسائل -)27(  ماده

مواد   به  ن شدن دسترسى، احتمال غیر ممک احتمالى  جوى  تغییرات  به علت  که  در مناطقى  است ،  پیمانکار موظف -)28(  ماده
در   کنسرو و غیره  به صورت  دو روز ، مواد غذایى  حداقل  و براى  آورده  عمل  به  زمینه  را در این  الزم  بینى وجود دارد ، پیش  غذایى

 باشد.   اختیار داشته

 کار   محیط  بهداشت -  ب

 گردد:   توجه  است  منظور گردیده  کارگران  ایمنى  کار براى  انونق  طبق  که  مناسبى  وسائل  کلیه  به  بایستى  قسمت  در این
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  که  اي است کار، به گونه  نوع  و نیز مواردي که  با مواد شیمیایى سر و کار دارند  که  کارگرانى  براى  است  پیمانکار موظف -)1(  ماده
 نماید.   بند نسوز تهیه و یا پیش  ، نقاب کند ، عینک کارگر ایجاد مى  چشم  براى  خطراتى

  و کاله  حفاظتى  قرار دارند ، کفش  اجسام  سقوط  کار ، در معرض  در موقع  که  کارگرانی  براى  است  پیمانکار موظف -)2(  ماده
 نماید.   باشد ، تهیه  اطمینان  قابل  که  دیگرى  سخت  از فلز و یا ماده  حفاظتى ،

  هاى یا چکمه  کار،  کفش  با نوع  متناسب  شود، پیمانکار بایستى مى  انجام  در آب  در کارهائی کهو   مرطوب  درمحیطهاى -)3(  ماده
 قرار دهد.   کارگران  نفوذ در دسترس  غیر قابل  دستکشهاى  لزوم  و در صورت  پالستیکى

 گوشها باشند.   حفاظت  جهت  اى وسیله  داراى  ستىشدید قرار دارند ، بای  تولید صداهاى  منابع  نزدیک  که  کارگرانى  کلیه -)4(  ماده

  احتراق  و قابل  مواد خطرناك  تعمیر تانک ها و مخازن  ، مثال در موقع  و انفجار و سایر خطرات  از حریق  جلوگیرى  براى -)5(  ماده
  اي که  شستشو شوند، به گونه  به خوبى  سپس و  مذکور تخلیه  ، باید مخازن  و غیره  ، روغن ، نفت بنزین  و انفجار مخازن  و اشتعال

شوند ، باید   خارج  به کلى  موجود احتمالى  گازهاى  آنکه  گردد و براى  زایل  آن  ، از جدار داخل  مواد زاید و خطرناك  هرگونه
 گردد.   تهویه  الزم  و با وسائل  باز بوده  مخازن  هاى دریچه

مقاوم می باشند،   آتش  در مقابل  که  را در تانکها و مخازنى  مورد نیاز کارگاه  مواد محترقه  است  پیمانکار موظف -)6(  ماده
 باشند.   داشته  کافى  کار مجزا و فاصله  تانکها از محل  نماید و این  نگهدارى

  کردن  و روشن  دخانیات  وجود دارد ، استعمال  االشتعال  و یا سریع  قاالحترا و یا مواد سریع  مواد منفجره  که  در نقاطى -)7(  ماده
 گردد.   آنها باید ممنوع  و امثال  ، فندك کبریت  و حمل

و   گرفتگى  برق  خطر  شوند که  و به کار گرفته  و نصب  ساخته  و طورى  بوده  حفاظ  باید داراى  الکتریکى  و ادوات  وسائل -)8(  ماده
 باشد.   وجود نداشته  وزىس  آتش

آنها محرز باشد   فنى  صالحیت  که  اشخاصى  توسط  باید فقط  الکتریکى ،  و ادوات  وسائل  و یا تنظیم  و امتحان  نصب -)9(  ماده
 گیرد.   انجام

 باشد.   آتش  کردن  خاموش  کافى  وسائل  مجهز به  بایستى  هر کارگاه -)10(  ماده

 .  پیمانکار است  بر عهده  آن  تهیه  کار باشند که  لباس  داراى  بایستى  کارگران  کلیه -)11(  ماده

 :سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد تعهد آور

 :  هاد دهنده براي اسناد تعهدآورمحل مهر و امضاي مجاز پیشن

  :پیشنهاد دهنده  نشانى

  : تاریخ
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 فرمهاي ارزیابی کیفیاسناد و  - اسناد مناقصه پنجپیوست شماره 

 فرم شناسایی و مشخصات مناقصه گر): 1-5-(پ

 تلفن: نام شرکت :

 فاکس : نشانی :

 مبلغ پرداخت شده: سرمایه ثبت شده: تاریخ ثبت: شماره ثبت:
 

 پایه تحصیالت: نام: رئیس هیات مدیره:
 

 (برحسب سال)تجربه و سابقه پیمانکاري: 
 

 هاي:در رشته
 

 پایه تحصیالت: نام: مدیر عامل:
 

 تجربه و سابقه پیمانکاري: (برحسب سال)
 

 هاي:در رشته
 

  اعضاء هیات مدیره:
 

 نام: امضاء مجاز شرکت:
 

 سمت:

 نام:
 

 سمت:

 نام:
 

 سمت:

                   نوع شرکت:   سهامی عام                               سهامی خاص                                                                
 نوع مالکیت: خصوصی                                   دولتی 

 همکاري با شرکت یا شرکتهاي دیگر:
 
 

 سهام آنها:سهامداران و درصد 
 نام و نام خانوادگی                            درصد سهام 

 کپی اساس نامه و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات به پیوست ارائه گردد
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  70صفحــــه  

 خوداظهاري پیشنهاد دهندگان فرمروکش ): 2-5-(پ

 توضیحات مقدار واحد شرح ردیف

1 

تجربه و 
 دانش

 

متراژ اسکلت بتن آرمه پروژه هاي 
  انجام شده

   مترمربع
اطالعات  -متراژ کل انجام شده توسط شرکت 

 4-5تکمیلی در پیوست 

2 
متراژ اسکلت انجام شده در جزیره 

 کیش
   مترمربع

متراژ انجام شده فقط در جزیره کیش اطالعات 
 4-5تکمیلی در پیوست 

3 
ساختمان متراژ اسکلت بتن آرمه در 

 روژه هاي انجام شده هاي مرتفع پ
  مترمربع

اطالعات  -متراژ کل انجام شده توسط شرکت 
 4-5تکمیلی در پیوست 

   مترمربع اژ سقف وافل انجام شدهمتر 3
اطالعات  -متراژ کل انجام شده توسط شرکت

 4-5تکمیلی در پیوست 

4 
مدرك تحصیلی مدیرعامل و هیئت 

 مدیره 
  

اطالعات تکمیلی  –مدارك تحصیلی ضمیمه گردد 
 3-5در پیوست 

5 
سوابق اجرایی مدیرعامل و هیئت 

 مدیره 
  

اطالعات تکمیلی در  –رزومه افراد ضمیمه گردد
 3-5پیوست 

حسن  6
 سابقه

 گواهینامه ضمیمه گردد.   دارا بودن صالحیت پیمانکاري 

 کار پیوست گردد.حسن سابقه      ارزیابی کارفرمایان قبلی  7

8 
توان مالی 
 و اعتباري

 

   ریالی توان مالی 
اطالعات تکمیلی در پیوست  -توان مالی شرکت 

5-5 

   ریالی توان اعتباري 9
اطالعات تکمیلی در پیوست  -توان اعتباري شرکت 

5-5 

   مترمکعب توان تامین بتن 10
توانایی تامین بتن جهت هر صورت وضعیت (یکماه 

 کاري)

11 
توان فنی 
و برنامه 

 ریزي
 

     سوابق پرسنل کلیدي 
رزومه کلی از پرسنل کلیدي و کارگران ضمیمه 

 3-5اطالعات تکمیلی در پیوست  –گردد 

   نفر تیم دفتر فنی  12
 –تعداد نفرات دفتر فنی جهت استقرار در کارگاه 

 3-5اطالعات تکمیلی در پیوست 

   نفر تیم کنترل پروژه  13
تعداد نفرات کنترل پروژه جهت استقرار در کارگاه 

 3-5اطالعات تکمیلی در پیوست  –

14 

توان 
 تجهیزاتی

 

 ارائه گردد. 6-5مستندات مربوطه پیوست   دستگاه بچینگ در اختیار فعال 

   مترمربع متراژ قالب وافل موجود  15
برحسب متراژ اختصاص داده شده جهت این پروژه 

 6-5لیست تجهیزات موجود در پیوست  –

   مترمربع متراژ قالب فلزي و پلی وود موجود  16
برحسب متراژ اختصاص داده شده جهت این پروژه 

 6-5لیست تجهیزات موجود در پیوست  -

برحسب میزان اختصاص داده شده جهت این پروژه     مترمکعب اسکافلد ، داربست  17



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  71صفحــــه  

 توضیحات مقدار واحد شرح ردیف

 6-5پیوست  لیست تجهیزات موجود در -

   تعداد پمپ بتن 18
برحسب تعداد اختصاص داده شده جهت این پروژه 

 6-5لیست تجهیزات موجود در پیوست  -

   تعداد ویبراتور  19
برحسب تعداد اختصاص داده شده جهت این پروژه 

 6-5لیست تجهیزات موجود در پیوست  -

     کانکس و توان اسکان پرسنل  20
اختصاص داده شده جهت این پروژه برحسب میزان 

 6-5لیست تجهیزات موجود در پیوست  -

      

 موارد زیر پیوست گردد :
 )7-5رزومه شرکت و تصویر گواهی نامه هاي مرتبط (پیوست  -1
 )6-5لیست کلیه تجهیزات و ماشین آالت شرکت (پیوست  -2
 ضمیمه گردد) 4-5تصویر قراردادهاي مرتبط(به پیوست  -3
 ضمیمه گردد) 4-5رضایتنامه کارفرمایان قبلی (به پیوست  -4

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  72صفحــــه  

 ): کفایت کادر فنی و عناصر کلیدي از نظر دانش و تجربه3-5-(پ

 نام و نام خانوادگی ردیف
نام دانشگاه یا موسسه 

 آموزشی
 مدرك و رشته تحصیلی

تاریخ اخذ 
 مدرك

سمت فعلی 
 در شرکت

-سابقه کار (
 سال)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 توضیح : 

 تصویر مدارك تحصیلی و سوابق کاري جهت ارزیابی بایستی ضمیمه گردد.
 چارت سازمانی مناقصه گر به پیوست این فرم ارایه گردد.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  73صفحــــه  

 سال گذشته 10مهمترین قراردادهادر  -اجرایی مناقصه گر): فرم سابقه  4-5-(پ

 
ف

ردی
 

عنوان و 
 محل پروژه

نوع 
 کاربري

سطح 
زیر 
بنا 
 پروژه

نام 
 کارفرما،
شماره 
تلفن 
 تماس

نام 
 مشاور،
شماره 
تلفن 
 تماس

مبلغ 
اولیه 
 پیمان

(میلیون 
 ریال)

مبلغ 
نهایی 
 قرداد

(میلیون 
 ریال)

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

تعداد 
 تجهیزات 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 تذکر مهم : 

 ید شده با ذکر علت آن در صفحات جداگانه تهیه و ضمیمه این فرم شود.شرح دقیق قراردادهاي احتمالی فسخ یا خلع .1
 باشد.منعقده مطابق با ردیف هاي فوق براي ارزشیابی ضروري می ارائه تصویر پیمان هاي .2
 گواهی رضایتمندي کارفرمایان در قراردادهاي فوق ضمیمه این فرم گردد. .3

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  74صفحــــه  

 سال گذشته 5خالصه گردش مالی و عملکرد ریالی شرکت در  - فرم توان مالی مناقصه گر): 5-5-پ(

 شرح        
 سال   

اطالعات مستخرجه از ترازنامه و صورتحساب سود و 
 زیان شرکت

وام دریافتی از 
بانکها و موسسات 

 مالی

جمع گردش 
مالی و عملکرد 

ها در این پروژه
 سال (ریال)

مالیات 
پرداخت 

 شده

بیمه تامین 
اجتماعی 
پرداخت 

 سرمایه شده
 هادارایی

 هابدهی
 سود

 (زیان)
 نام بانک
 (موسسه)

 واممبلغ 
 جاري ثابت

           

           

           

           

           

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  75صفحــــه  

 لیست تجهیزات و ماشین آالت پیمانکار): 6-5-(پ

 توضیحات وضعیت تملک تعداد در اختیار واحد شرح ردیف

    دستگاه دستگاه خم و برش 1

    دستگاه قیچی   2

    مترمربع قالب وافل 3

    مترمربع قالب فلزي 4

    مترمربع پلی وود 5

    مترمکعب داربست  6

    مترمکعب اسکافلد 7

    دستگاه ویبراتور و متعلقات 8

    دستگاه کانکس 9

    دستگاه تابلو برق 10

    دستگاه پرژکتور 11

    دستگاه دستگاه جوش 12

    الوار تخته زیرپایی 13

    دستگاه هوا برش 14

    دستگاه تجهیزات نقشه برداري 15

16      

17      

  سایر تجهیزات موجود و یا مورد نیاز به موارد فوق افزوده گردد.



 
 
 
 
 

 
 
 

 76از  76صفحــــه  

 رزومه شرکت و گواهی نامه هاي اخذ شده): 7-5-(پ
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