
  )پیمانکار( --------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
 

 مشاور و ناظر: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 :  قرارداد  شماره 

 :   تاريخ

 قرارداد 

 احداث ساختمان مدیریت چرخه کاال در مجتمع جهان فوالد سیرجان پروژه  

 

 32از   1صفحه  

 

 مجتمع جهان فوالد سیرجانکارفرما: شرکت 

 

 مشاور و ناظر: شرکت فنی و مهندسی کانی مس

 ----- پیمانکار: 

 

 :قراردادموضوع 

 EPCاحداث ساختمان مدیریت چرخه کاال به روش  

 در مجتمع جهان فوالد سیرجان
 شماره قرارداد: 

 تذکر:

جهت اطالع شدرکت اا  حاضدر در مناق ده بوده و در صدورخ مشد   پیش نویس قرارداد ارائه شدده صدرفا  

شددن پیمانکار  جهت قدد قرارداد با شدرکت برنده مناق ده  بر اسداف قری سدایر پروژه اا  مشدابه  قرارداد 

 . منعدد می گردد
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  شرکت   ثبت  اداره  در  3191  ثبت  شماره  خاص( به  سهامی)  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  فیمابین  قرارداد  این

 قلی  آقایان  نمایندگی  با    4113-7736-8343  اقتصادی  شماره  ،10630161649ملی    شناسه  سیرجان،  شهرستان  های

  این  در  که   ..………………………………………………………………………  و  دیرهم   ایئت  قضو  و  مدیرقامل  قباسلو

-   های  شرکت  ثبت  اداره  در  --- ثبت  شماره  به  ---  شرکت  و   طرف  یک   از  شود  می نامیده"  کارفرما"  اختصار  به  قرارداد

"  پیمانکار" اختصار  به قرارداد دراین آورکه تعهد امضاء دارای--- آقای نمایندگی    --- اقتصادی  کد ،  ---   ملی شناسه --

 :گردد  می منعقد زیر شرح  به دیگر  طرف از شود، می نامیده
 

 :تعاریف و تفاسیر 

 "شدرای  قرارداد   "چنانچه واژگان و عبارات بکار رفته در این بخش از قرارداد تعریف نشدده اند دارای همان مااهیمی خواهند بود که در 

 به آنها اشاره شده است .

 موضوع قرارداد و شرح کار: 

 به همراهدر سدایت متتم  جهان فو د سدیرجان    EPCسداختمان مدیریت چرخه کا  به رو  احداث "قرارداد عبارت اسدت از  موضدو  

 مطابق شرح خدمات ارائه شده در پیوست دو و جداول پیشنهاد مالی پیوست سه"کلیه موارد مرتب  

ف اسدت کلیه تمهیدات و پیش  پیمانکار موظ،   دوباتوجه به ماهیت پروژه و شدرح خدمات ارائه شدده در پیوسدت شدماره  خاطر نشدان میادازد 

 نیازی های  زم جهت تحویل کامل موضو  قرارداد را بدون ادعای مالی و با قیمت قرارداد انتام دهد.

(  EPCکلیه نقشده ها، مدار  مهندسدی، اطاعات ارائه شدده فنی در شدرح خدمات و پیوسدت ها طراحی پایه بوده و پیمانکار   تبصدره   

 بانی مائولیت طراحی تاصیلی را بر عهده خواهد داشت.ضمن بررسی و تایید این م

 اسناد قرارداد: 

 شوند   اسناد زیر به عنوان بخشی از قرارداد تلقی، مطالعه و استنتاج می  -3-1

 قرارداد حاضر.متن   -1-1-3

 شرای  قرارداد، پیوست شماره یک. -2-1-3

 ، پیوست شماره دو.  شرح خدمات فنی اسناد مناقصه -3-1-3
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 پیوست شماره سه.  جداول پیشنهاد قیمت، -4-1-3

 چهاربرنامه زمانبندی اجرای کار، پیوست شماره  -5-1-3

 هایی از قرارداد، ترتیب الویت اسناد قرارداد به شرح ذیل خواهد بود در صورت بروز تعارض میان بخش-3-2

 ( 3و  2شماره  هایپیوست  – یت میباشدو اسناد منضم به قرارداد دارای اولقرارداد. -1-1-3

 1پیوست شماره  – شرای  قرارداد -2-1-3

 شرای  عمومی پیمان -3-1-3

 مبلغ قرارداد: 

------------------------------------------------------------------------  (ریال  ---------- قراردادناخالص    مبلغ

اساس    ریال(    -------------------------------------- بر  باشد که  نویس  می  پیش  مناقصه،  اسناد  در  شرای  مندرج 

 قرارداد محاسبه شده است  سهقرارداد و جدول آحاد بهاء قرارداد مندرج در پیوست شماره 

 پیش بینی( بوده و ما  پرداخت حتم   مبلغ حاصدل از این احتام( در بخشدهای فهرسدت بهایی بصدورت بودجه   حتام ارائه شددها

 واقعی کارانتام شده مورد تایید دستگاه نظارت میباشد

 ... (  می باشد.  آحاد بهاء قرارداد در بردارنده سود، کاورات قانونی  بیمه، بیمه بیکاری، عوارض، مالیات و تب ره یک

صدورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارز  افاوده  راسدتای اجرای الاامات قانون مالیات بر ارز  افاوده در درتب دره دو:  

ی مربوطه از  و ارائه صدورتحاداط طبق نمونه مورد تایید سدازمان امور مالیاتی توسد  پیمانکار، مالیات بر ارز  افاوده و عوارض صدورتحاداط ها

 غیر اینصورت مالیات بر ارز  افاوده برعهده پیمانکار خواهد بود. در  محل این قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد و

های اجتماعی، حااظت فنی و بهداشدددتی، قوانین مالیات ها،  پیمانکار از کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار، بیمهتب ددره سدده:  

آنها را رعایت کند. در هر حال، مائولیت  وانین و مقررات جاری کشور مرتب  با قرارداد، کاما مطل  بوده و متعهد است که همه عوارض و دیگر ق

 عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.

ی قرارداد به انتام نرسد و یا خدمات آنها در صدورتیکه در اثر قصدور پیمانکار و یا کارکنان وی خدمات مندرج در پیوست ها:  چهارتب دره 

 مورد تائید دستگاه نظارت نباشد، کارفرما می تواند مبلغ صورت وضعیت پیمانکار را متناسب با قصور پیمانکار کار و یا پرداخت ننماید.
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جملده و بددون قیدد محددودیدت لحدا  لیده هاینده هدای زیر را از کمبلغ پیشدددنهدادی،    در پیمدانکدار اذعدان و تداییدد می نمدایدد کده: پنجتب ددره  

  نموده است

 قرارداد موضو  اجرای  بر  مدیریت  های هاینه کلیه   -1

 باشد  می مربوط قرارداد این به  نوعی  به که هایی   مائولیت  و ها   مخاطره هاینه -2
 قرارداد به متعلقه  مالیات  و ها بیمه کلیه شامل قانونی کاورات کلیه  -3
 غیره  و عمق  و ارتاا  در کار پراکندگی،  صعوبت، ای، منطقه کارگاه،  برچیدن و تتهیا  با سری،  شامل ضرایب کلیه -4
رای موضو  قرارداد  اج  جهت  نیاز  مورد  آ ت  ماشین  و   مصالح  تتهیاات،  اقام،   بیمه  و  حمل  بندی،  باته  به  مربوط  های  هاینه  کلیه -5

 تا محل نصب تتهیا یا مصرف در پروژه  
ماشین آ ت اضافه  همچنین  و  قرارداد  این  به  ربوطین آ ت مماش  و  تتهیاات  اباار،  مصالح،  مواد،  تامین  به  مربوط  های  هاینه  کلیه -6

 که جهت انتام کار موضو  قرارداد مورد نیاز می باشد ، حمل ، استقرار و بهره برداری از آنها برای اجرای موضو  قرارداد  

 خود   آ ت ماشین و  ها دستگاه تتهیاات، اباار، از نگهداری  و حااظت -7
 در صورت بروز حوادث ؛ محاسبه و  کارفرما مصالح و اباارآ ت ها،   دستگاه آ ت، ماشین تتهیاات، تاسیاات، از فیایکی حااظت -8

 اعمال خاارت با نظر کارفرما به حااط بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد( 
  در صورت نیاز(آنها نگهداری  و تعمیر و  یدکی لوازم و روغن و سوخت تامین پیمانکار،  به قمتعل  آ ت ماشین خواط هاینه -9
 ها  تات  و ها  بازرسی ها،  آزمایش به مربوط  های هاینه  کلیه  -10
 باشد  می  پیمانکار تعهد  در که  خدماتی و فنی  پشتیبانی امور کلیه هاینه -11
 شود پیمانکار متوجه ماده  این چهار تبصره اجرای اساس بر که اضافی  هاینه هرگونه -12
 شیاتی صورت به کار انتام -13
 باشد.  مرتب  قرارداد به نوعی  به که  هایی هاینه و موارد  سایر و آن های پیوست قرارداد، در مندرج تعهدات کلیه هاینه -14
و غیره بر     تشیا  قح  سنوات،  کار،  اضافه  ماایا،  و  حقوق   شامل  آن  به  مرتب   موارد  مائولیت  و  اناانی  نیروی  گونه  هر  تامین -15

 غذا ، ایمنی ، لوازم ایمنی ، فوت ، نقص عضو و سایر عوامل مرتب مشاغل ، ماکن ، ایاط و ذهاط ،   اساس طرح طبقه بندی
 پرسنل  نیاز مورد های بیمه کلیه  به مربوط های هاینه -16
 شاغل  نیروهای سرپرستی و  ها  هماهنگی کلیه و  اناانی نیروی خدمات اجرای بر  مدیریت -17

 تامین و توزی  کلیه لوازم ایمنی مورد نیاز پرسنل  -18

  زم آن داتیها و تمه یمربوط به بازرس  یها نهیها هیکل  -19
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 :تشرایط پرداخ - 5ماده 

 قرارداد مشخص گردیده است.شرای   20ماده   شرای  پرداخت در

 :مدخ قرارداد - 6ماده 

بوده که پیمانکار موظف اسددت  از زمان اباغ قبولی  تقویم شددماددی   ماه (12   دوازدهیاان  مدت زمان  زم برای اجرای قرارداد به م  -  6-1

د  کلیه هاینه های خود را در جهت اجرای موضدو  قرارداد در این مدت لحا  نماید که در صدورت بروز تاخیر نادب به برنامه زمانبندی مورد تایی

و.. پیمانکار بدون قید و شرط و ظرف مدت حداکثر   مدیرطرح( و اعام مدیریت طرح مبنی بر نیاز به تقویت مناب  اناانی، ماشین ا ت، تتهیاات

سداعت کاری نادبت به تتهیا آن اقدام نماید در غیر اینصدورت کارفرما بالحا  ضدریب متاز با سدری قراردادی نادبت به تامین و تقویت جهت   72

 جبهه های کاری اقدام به حااط بدهکاری پیمانکار منظور خواهد نمود.

 خواهد بود. ماه شمای  12بمدت   -----لغایت    -----ریخ  مدت قرارداد از تا  -2-6

 نامه نابت به پرداخت پیش پرداخت اقدام می نماید.روز کاری از زمان ارائه ضمانت 15  کارفرما ظرف مدت    تب ره یک

 تحویل موقت : - 7ماده 

پس از پایان عملیات اجرایی مااد پیمان ، بر اساس درخواست رسمی پیمانکار مبنی بر آمادگی تحویل موقت قرارداد مطابق شرای  

اقدام و در صورت تحقق شرای   زم ؛ کمیته تحویل موقت تشکیل و  ؛  عمومی پیمان ؛ مدیریت طرح نابت به بررسی درخواست  

 ام خواهد شد. نابت به صدور گواهی تحویل موقت اقد

 

 دوره تضمین - 8ماده 

به بهره بردار متتم  جهان پس از صددور گواهی تحویل موقت شدمادی   دوازده( ماه   12ای برابر با  دوره تضدمین شدامل دوره 1-8

 .می باشد که طی این دوره پیمانکار مائول رف  معایب، نقایص و اشکا ت خواهد بودفو د  

، دوره تضدمین جدیدی برای همان  گردند  تعویض پیمانکار تامین شدده ،  که توسد  چنانچه در دوره تضدمین، برخی از تتهیاات   2-8

 ماه آغاز خواهد شد.  12تتهیاات از تاریخ تعویض به مدت 

 تحویل قطعی :   - 9ماده 
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پیمانکار و تائید واحد بهره برداری ؛ گواهی تحویل  و با درخواسددت رسددمی  8منطبق با شددرای  ماده  در پایان دوره تضددمین قرارداد 

 قطعی پروژه امضا و مبادله خواهد شد.

 تعداد نسخ  مواد  تب ره اا و پیوست اا  قرارداد: - 10ماده 

ادخ این قرارداد همراه با کلیه تبصدره ها و پیوسدت ها در سده نادخه تهیه و تنظیم شدده و به مهر و امضدای طرفین رسدیده اسدت که تمامی ن

بدون خ  خوردگی و    گرفتگی دارای اعتبار یکادان بوده و حکم واحد را داراسدت و یک نادخه از آن در اختیار پیمانکار قرار گرفته و نادخ  

 ماند.دیگر ناد کارفرما باقی می

 کارفرما:

 

 نشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجا

 قلی قباسلونام و نام خانوادگی   

 ایاخ مدیرهمدیرقامل و قضو سمت  

 امضاء  

 

 نام و نام خانوادگی   

 سمت 

 :امضاء

 پیمانکار:

 

 -----شرکت 

 ---- نام و نام خانوادگی   

 ------ سمت  

 امضاء 

 

 ----نام و نام خانوادگی   

 ---- سمت  

 :امضاء
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 پیوست شماره یک: 

 شرایط قرارداد

 

 

  



  )پیمانکار( --------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
 

 مشاور و ناظر: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 :  قرارداد  شماره 

 :   تاريخ

 قرارداد 

 احداث ساختمان مدیریت چرخه کاال در مجتمع جهان فوالد سیرجان پروژه  

 

 32از   8صفحه  

 :مشاور و مدیریت طرح(   1ماده 

 در این قرارداد به عنوان مشاور و مدیریت طرح و نماینده تام الختیار کارفرما معرفی میگرددشرکت فنی مهندسی کانی مس  

 :گذار  و پیمانکار  فرقی/ دست دوموا(  2 ماده

مورد تایید مدیریت طرح قراربگیرد لذا تامین اقام بدون اخذ تایید وندر  الف( کلیۀ مواد و تتهیاات باید از فروشدندگانی خریداری شدود که

  مربوطه از مدیریت طرح مورد تایید نبوده و مبالغ متناظر با آن خرید قابلیت پرداخت نخواهد داشت.

و یا قصددور ورزد، نماینده    وی، در پرداخت دسددتماد کارکنان طبق قانون کار تيخیر کند  پیمانکاران دسدته دومو یا    پیمانکارهرگاه  ط( 

تواندد برای بدار اول ، کدارفرمدا میپیمدانکدارکندد کده طلدب کدارکندان خود را پرداخدت نمدایدد و در صدددورت خودداری  کدارفرمدا بده وی اخطدار می

  انکارقبلی پیمهای تایید شدده پرداخت شدده اسدت بر اسداس فهرسدت  پیمانکارای که صدورت وضدعیت آن به دسدتماد کارکنان را برای دوره

  %   پاناده درصدد ( 15به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضدافه    پیمانکارو با حضدور نماینده وی، از محل مطالبات و تضدمین 

ای  کارفرما طی اخطاریه منظور نماید. در صدورت تکرار تاخیر در پرداخت دسدتماد کارکنان،    پیمانکاربه حاداط بدهی  به عنوان با سدری 

از پرداخت در مهلت مقرر،   پیمانکارادازد. در صدورت خودداری مشدخص می  پیمانکاررا برای پرداخت دسدتماد کارکنان از سدوی    مهلتی

 پیمانکار را بر کنار کند.،  1-46تواند بر اساس ماده  می  کارفرما

 اا:( اشتباااخ در ندشه 3ماده 

اعم از اینکه   .وی اسدت ارائه شدده بهها و سدایر مشدخصدات افتادگی در نقشدهمادئول وجود هر گونه تعارض، تناقض، اشدتباه یا از قلم  پیمانکار

 تصحیح شود.   پیمانکارها و مشخصات توس  نماینده کارفرما تيیید شده یا نشده باشد؛ باید به هاینۀ این گونه نقشه

از جمله مادئولیت وی در قبال اشدتباهات،    پیمانکارهای  و نیا قصدور در ارایۀ عدم تيیید(، راف  مادئولیتهر گونه تيییدیه نماینده کارفرما  

 افتادگی، تناقضات و عدم رعایت مااد و ضواب  قرارداد توس  وی نخواهد بود.  از قلم

 ( ضمانتنامۀ بانکی انجام تعهداخ: 4ماده 

و شرط و قابل    ید درصد ( مبلغ کل قدرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر بدون ق  پنج     %5همامان با اباغ قرارداد، معادل  الف (   

  تنامهبه نا  کارفرما ارائه نماید که تضمین فوق می بایات قابل تمدید یکطرفه از سوی کارفرما برای کل مدت قرارداد باشد. ضمان  یدتمد
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تواند ضمانتنامه فوق   یقابل استرداد خواهد بود. در صورت فاخ قرارداد، کارفرما م   یحااط مال  یهموصوف پس از پایان دوره قرارداد و تاو

 . ید الذکر را به نا  خود ضب  نما

 شرای  و مااد ضمانتنامۀ بانکی انتام تعهدات باید مورد تایید کارفرما باشد.  ط( 

 :ار ضمانتنامۀ بانکی انجام تعهداخاقتب(   5ماده 

قطعی مربوط بده کدل متموعده ، دارای اعتبدار و قدابدل تمددیدد بداشدددد و ت بدایدد تدا تداریخ صددددورگواهی تحویدل ضدددمدانتندامدۀ بدانکی انتدام تعهددا

عودت داده خواهد شدد. هر گاه    پیمانکارو درصدورت تایید کارفرما، به   ضدمانتنامۀ بانکی انتام تعهدات مذکور پس از سدیری شددن این تاریخ

ها را نقض کرده باشدد، کارفرما محق و متاز اسدت که تعهدات قراردادی خود را ایاا نکرده یا اینکه آن  پیمانکاربنابر صدرف تشدخیص کارفرما،  

تعهدات مابور را ضدب  و نقد یا فادخ احتمالی آن، بخشدی یا تمام مبلغ ضدمانتنامۀ بانکی انتام  / در هر زمان و در طول دوره اجرای قرارداد و

تواند  روز قبل از انقضددای اعتبار ضددمانتنامه مابور اقدام به تمدید آن نکند، کارفرما می 30حداقل   پیمانکارکند. همچنین در صددورتی که  

ور به نام خود گشدایش  بدون لطمه به سدایر حقوق خود، ضدمانتنامه را تمدید و یا مطالبه و نقد نموده و مبلغ آن را در حادابی که به این منظ

 نموده نگهداری کند.  

درخصدوص مبلغ موجودی حاداط مورد اشداره نیا قابل اعمال   کلیه مااد و شدرای  قراردادی درخصدوص ضدمانتنامه انتام تعهدات مذکور عیناً

 خواهد بود.

 ( آگاای کامل پیمانکار:6ماده 

یا مبلغ قرارداد تيثیر گذارند و نیا  از تمام شرای  و کم و کیف مواردی که بر اجرای کار و  پیمانکارشود که  تلقی می این گونه فرض و  1-6

پذیر بودن اجرای کارها بر اساس مااد و ضوابطی که در قرارداد مشخص و تشریح گردیده است از جمله وضعیت کلی کارگاه  نابت به امکان

لی که کارهای دایمی قرار است در آنتا نصب و استقرار یابند، اطا  و آگاهی تام  و وضعیت عمومی نیروی کار در محل کارگاه، یعنی در مح

های فوق تعیین کرده است، در  های پیشنهادی خود را بر اساس نظر و دیدگاه خود نابت به شرای  و وضعیتو کامل کاب کرده و قیمت

ز مبلغ قرارداد نخواهد بود؛ البته بتا مواردی که موضو  به نحو دیگری نتیته بعدا متاز به ادعا برای دریافت مبلغ یا پرداخت دیگری بیشتر ا

در قبال دریافت هر گونه استنباط یا اطاعات نادرستی که به هر طریقی کاب شده  پیمانکار    بینی شده باشد. مضافاً صراحتا در قرارداد پیش

 باشد مائول خواهد بود.  
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یه شرای  و اوضا  و احوال موثر بر قیمت قرارداد، و همچنین نابت به امکان اجرای کار به اقرار می نماید که نابت به کل  پیمانکار  2-6

بینی نشده در سایت و شرای  عمومی نیروی کار در سایت محل استقرار دائمی کار  شرح موصوف در قرارداد، و اوضا  و احوال عمومی و پیش

اساس برداشت خود از این شرای  تنظیم نموده است، و هیچ گونه وجه دیگری به  های خود را برموضو  قرارداد اقنا  حاصل نموده و قیمت

بینی شده و مازاد بر مبلغ قرارداد، بعداً به وی پرداخت نخواهد شد. پیمانکار مائول احراز، تاایر، صحت غیر از آنچه صراحتاً در قرارداد پیش

مائول هیچ    کارفرمامندرج در قرارداد است که به هر طریق بدست آمده باشد.  جمله اطاعات  و یا هرگونه سوء تعبیر یا اطاعات غل ، من

های مندرج در قرارداد نمی باشد. مائولیت صحت اطاعات و داده هایی که گونه اشتباه در رابطه با صحت یا فقدان هرگونه اطاعات و داده

ها یا اطاعات دریافت شده توس  د با کارفرما می باشد. هرگونه دادهاز طرف کارفرما به پیمانکار داده می شود و یا در قرارداد ذکر گرد 

در زمینه طراحی و مهندسی و اجرای کارهای موضو  قرارداد   پیمانکاریا از هر منب  دیگر، موجب اسقاط مائولیت    کارفرما از  پیمانکار  

 باشد  نخواهد بود. به استثنای مواردی که در متن قرارداد به گونه دیگری تصریح شده

برای اجرای قرارداد و نیا کلیۀ ضواب   زم برای طراحی، اجرا و    پیمانکارهای  مبلغ قرارداد پوشش دهندۀ کلیۀ تعهدات و مائولیت  3-6

 تکمیل صحیح و مقتضی کارها و رف  معایب آن خواهد بود.  

 ( ت میماخ نماینده کارفرما: 7ماده 

که در رویه اباغی    انتام دهد مدیریت طرحها و دسددتورات اباغ شددده توسدد   باید کارها را بر اسدداس تصددمیمات، دسددتورالعمل  پیمانکار

 هماهنگی تبیین شده است.

 ( نمایندگان و نیرو  کار پیمانکار:  8ماده 

 نمایندگان پیمانکار: 1-8

پس از موثر شددن قرارداد اسدامی و مشدخصدات مدیر پروژه و سدرپرسدت کارگاه را   هاته(  1  یکحداکثر باید ظرف مدت    پیمانکار

به وی ارسدال نماید. مدیر پروژه و سدرپرسدت کارگاه  سدرپرسدت کارگاه به طور کامل و  مدیرطرحبه طور مکتوط برای اخذ تيیید  

ت در کارگاه حضدور داشدته باشدد(، باید در بایادهایی که نماینده کارفرما تشدخیص دهد میمدیر پروژه در مواق   زم و در زمان

محل کارگاه یعنی جایی که قرار اسدت کارهای دایمی در آنتا نصدب و اسدتقرار یابد، در طول سداعات کار حضدور داشدته و هر دسدتور  

قلمداد    انکارپیماباغ کند در حکم اباغ آن به   پیمانکاربه مدیر پروژه یا سدرپرسدت کارگاه    مدیرطرحیا دسدتورالعمل احتمالی که 

 تا اخذ تایید نارات معرفی شددده از سددوی پیمانکار از مدیریت طرح صددورت وضددعیت قابلیت تایید نخواهد داشددت و خواهد شددد
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پیمانکار مکلف اسددت تا اخذ تایید از مدیرطرح برای پرسددنل کلیدی که شددامل ولی نه محدود به مدیرپروژه و سددرپرسددت کارگاه  

 نابت به معرفی نارات جدید اقدام نماید(  پیمانکار است بدون ادعای مالی

همراه معرفی مدیر پروژه و سدرپرسدت کارگاه خود فهرسدت اسدامی و مشدخصدات پرسدنل کلیدی   ه  بایادتی ب  پیمانکارضدمناً  

هماهنگ   –مادئول هر دسدییلین طراحی و مهندسدی، کنترل پروژه  دفتر مرکای و سدایت(   –هماهنگ کننده طراحی و مهندسدی  

کارگاه، مادئول ایمنی کارگاه ، مادئول ماشدین آ ت کارگاه،    QCو تدرکات، مادئول واحد بازرسدی و سداخت، مادئول  کننده خرید

 ارایه کند. مدیرطرحمائول تدارکات و انبار کارگاه ( خود برای اجرای قرارداد را نیا به 

ا پرسددنل کلیدی خود را بدون تایید قبلی و حق ندارد در طول دوره اجرای قرارداد مدیر پروژه، سددرپرسددت کارگاه و ی  پیمانکار

 تعویض نمایند.  مدیرطرح مکتوط 

 برا  انف ال: مدیرطرحیار اخت  2-8

برای اجرای    پیمانکار، نادبت به هر یک از نمایندگان یا اشخاصی که توس  پیمانکارمتاز اسدت طی اباغی مکتوط به   مدیرطرح

 کارها یا سایر موارد استخدام شده اند معترض شود.  

، به همان ترتیبی که قبا اشداره شدد و بدون ایتاد تعهد یا ارایه توضدیح از  مدیرطرحدر این صدورت پس از دریافت اباغیۀ مکتوط 

اقدام نیروی مورد تائید    جایگاینیباید بافاصددله ناددبت به اناصددال شددخص مابور از کارهای مربوطه و   پیمانکارطرف کارفرما،  

 نماید.

 آالخ پیمانکار:یز کارگاه و ماشینتجه(  9ماده 

 تجهیز کارگاه: 1-9

،   با تایید نظارت کارگاهی مدیریت طرح(افی کارگاهبایاتی بافاصله پس از تحویل محل کارگاه نابت به تتهیا مناسب و کپیمانکار  1-1-9

ها با امکانات متناسب با اجرای کار و محل سکونت مدیران،مهندسان، کارمندان و کارگران شامل محل و سایر ساختمان  ایتاد دفاتر کارگاهی 

 سرویس های بهداشتی و ... با فضای کافی و مناسب اقدام نماید.   ،اسکان، رستوران

طرح با امکانات کامل را بافاصله پس از  تبصره  پیمانکار مکلف است تتهیا کارگاه جهت استقرار تیم نظارت کارگاهی مدیریت  

 دریافت زمین انتام دهد 

 :ح ار کشی  روشنایی و نگهبانی )حفاظت(  2-1-9
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بانی کلیۀ کارهای موضو  قرارداد در محل کارگاه که قرار است  مائول اجرای حصارکشی، روشنایی، نگهبانی و دیده  پیمانکار

 . موقت گردندین کارها تحویل باشد، تا زمانی که ایابند می کارهای دایمی در آنتا نصب و استقرار 

درصورت عدم استقرار نیروهای حااظتی و حراستی از سوی پیمانکار کلیه تبعات ناشی از ان بر عهده و هاینه پیمانکار بوده و  

 کارفرما و مدیریت طرح مائولیتی در قبال آن نخواهند داشت

پیش   تيمین  مائولپیمانکارهمچنین جادهو  برای  زمان  زم  طول  در  مقتضی  گذرگاهبینی  موقت،  نگهبانیهای  و  ها،  ها 

اور، عموم،  ها، تا جایی که موارد مابور در ارتباط با کارها و برای محل سکونت و حااظت مالکین و ساکنین اما  متحصارکشی

 و سایرین ضرورت یابد. 

ش  حاا ( در  ، هیچ گونه روشنایی فاقد پوشمدیرطرحصوص و مکتوط از نباید، غیر از فضای باز، بدون اخذ متوز مخ پیمانکار 

 کارگاه استااده کند. 

وجود و حضور حراست متمرکا در متتم  از سوی کارفرما ؛ راف  مائولیت های پیمانکار در خصوص تعهدات بند فوق  تب ره :  

 نخواهد بود . 

 )اا( برق  آب  سوخت :انبار  3-1-9

تتهیاات و تاسیاات ساختمانی،   مائول تيمین مناسب و به میاان کافی انبار ها( جهت حااظت و نگهداری مواد و  پیمانکار

تاهیات بهداشتی، رفاهی، آط شرط و غیره، برق، سوخت، مخابرات و سایر خدمات و تيسیاات  زم در ارتباط با کارها که باید  

   .باشدآنتا نصب و استقرار خواهند یافت، میدر محل کارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی در 

 :آالخ پیمانکارماشین  2-9

آ ت، نیروی کار، و سددایر امکانات  زم برای اجرا و تکمیل کردن موظف اسددت به هاینۀ خود کلیۀ تتهیاات، ماشددین  پیمانکار

، زمانی که به پیمانکارآ ت  شدددود که کلیۀ تتهیاات و ماشدددینرا فراهم آورد. این گونه تلقی می مدیرطرحکارها مطابق تایید  

، منحصددرا برای اجرای کارهای  شددوندکارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی قرار اسددت در آنتا نصددب و اسددتقرار یابند آورده می

را از  نباید بدون کادب رضدایت نمایندۀ کارفرما، هیچ یک از تتهیاات اجرایی  پیمانکارموضدو  قرارداد اختصداص داده شدده اند.  

 محل کارگاه خارج نماید.  

 :مسئولیت حوادث و خساراخ(   10ماده 

، برای هر واحد یا بخشدی از کارها که مادتعد صددمه و خادارت می باشدد،  موقت موظف اسدت تا زمان صددور گواهی تحویل پیمانکار   1-10
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اقدام کرده و تمام تدابیر احتیاطی و منطقی  زم را برای حااظت هر واحد یا بخشدی از   ،نادبت به تيمین پوشدش و حااظت مناسدب و  زم

 ارت ناشی از هر علتی به عمل آورد.کارها در مقابل وارد آمدن صدمه و خا

های شددرکت  ، مواد مصددرفی و لوازم براسدداس دسددتور العملداری و انبارداری مواد و تتهیااتموظف اسددت ناددبت به نگه  پیمانکار 2-10

 باشد.های مربوطه بر عهده وی مینحو مناسب ومقتضی اقدام نماید و مائولیت و هاینهه سازنده آن ب

 :خسارخ و زیان به اش اص ثالثوارد آمدن  3-10

موظف اسددت کارفرما را در قبال کلیۀ خاددارات یا صدددمات قبل از انقضددای دورۀ رف  معایب  تحویل قطعی(، که به   پیمانکار

ها، و مخارج ناشدی از ها، هاینهاشدخاص یا اموال اشدخاص ثالو وارد آید، و نیا در مقابل کلیۀ اقدامات، پیگردها، دعاوی، خواسدته

، یا به دلیل طراحی، مواد و تتهیاات یا  پیمانکاران دسدت دوم و فروشدندگان و یا    پیمانکاررد مابور که به دلیل قصدور موا

 مهارت کار معیوط و ناقص ایتاد شده باشد، مصون و مبری نگهدارد.  

ها مادئول اسدت، مراتب بر اسداس این ماده در قبال آن  پیمانکاردر صدورت طرح دعوی علیه کارفرما که ناشدی از مواردی باشدد که    4-10

باید به هاینۀ خود کلیه مذاکرات  زم برای حل و فصدل دعوی مطرح شدده و هر   پیمانکاراباغ خواهد شدد و    پیمانکارمابور بافاصدله به 

انتام مذاکرات و پرداختن به دعوی   انکارپیمگونه دعاوی احتمالی که ممکن اسدت از این بابت طرح شدود متقبل گردد. کارفرما تا زمانیکه 

ای را در این خصدوص که ممکن اسدت به صداح نباشدد انتام نخواهد داد. ولی در صدورت متقبل دار شدده، هیچ گونه مذاکرهمابور را عهده

توسدد  کارفرما به وی، ( ماه از تاریخ اباغ موضددو  مابور  3ظرف مدت سدده    پیمانکارنشدددن انتام مذاکرات یا پرداختن به دعاوی توسدد  

دار شدود. البته انتام این امر توسد  کارفرما منوط  کارفرما حق خواهد داشدت انتام مذاکرات مربوطه و پرداختن به دعاوی طرح شدده را عهده

مبلغی را که نادبت  شدود کارفرما  نخادت تضدمینی منطقی را به کارفرما داده باشدد دایر بر اینکه هر گاه  زم می  پیمانکارخواهد بود به اینکه  

به آن یقین حاصدل شدده، یا توافق به عمل آمده، و یا برآورد شدده، هر کدام از این موارد که مصدداق داشدته باشدد، برای پرداخت غرامات،  

مادئول آن شدده باشدد اختصداص دهد. کارفرما، پیرو درخواسدت    پیمانکارهایی که کارفرما ممکن اسدت از طرف خادارات، مخارج و هاینه

هدای  نیا در مقدابدل، هر گونده هاینده  پیمدانکدارهدای امکدانیدذیر را برای انتدام چنین منظوری بده عمدل خواهدد آورد و  ، تمدام ماددداعددتمدانکدارپی

های قانونی و مالی به عهده  متحمل شددده در این خصددوص توسدد  کارفرما را باید به وی باز پرداخت کند. ولی به هر حال کلیه ماددئولیت

 است.  پیمانکار

 ز حادثه یا صدماخ برا  نیرو  کار:برو 5-10
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کارفرما هیچگونه ماددئولیتی در قبال نیروی کار پیمانکار یا پیمانکاران دسددت دوم و نیا فروشددندگان وی نخواهد داشددت و  

اوی،  پیمدانکدار موظف اسدددت کدارفرمدا را در مقدابدل کلیده خادددارات و صددددمدات و غرامدات اینگونده موارد و نیا در قبدال کلیده دعد

 ها و مخارج به هر نحو و از هر قبیل که در ارتباط با موارد مابور باشد مصون و مبری نگهدارد.، پیگردها، هاینه هاتهخواس

 :مسئولیت و بیمه(    11ماده 

  است شده فهرست  ذیاً که را نامه هایی بیمه تضمین،  دوره در همچنین  و قرارداد مدت برای و خود هاینۀ به است موظف پیمانکار

 مائولیت   قرارداد  شرای   تحت  وی  که   باشند   علتی   هر  از  ناشی   زیانهای  و   خاارات  کلیۀ  پوشش دهندۀ   باید   نامه ها   بیمه  این.  تهیه کند

  پوشش  باید   و   است،  گردیده   مشخص  بند  این  در  که  شوند  تهیه  بیمه ای  شرکتهای  از  باید   مابور  نامه های  بیمه.  دارد  بر عهده  را  آنها

 .است شده تيمین آن با زیان و ضرر موضو  که باشد گونه ای   به زیانها و ضرر کلیۀ برایپرداخت  دهندۀ 

 .میباشد  پیمانکار  عهده بر نصب خطر تمام بیمه  به مربوط های هاینه کلیه

  پیمانکار ضدواب  و شدرایطی تهیه شدوند که مورد تيیید کارفرما قرار گرفته اسدت و  هایی که در با  بدان اشداره شدد باید طبقبیمه نامه 1-11

ها به های تهیه شدده را به کارفرما ارایه دهد. در این خصدوص تااهم وجود دارد که تادلیم و/ یا تایید این بیمه نامهنامهنامه یا بیمهباید بیمه

 ها نیا تلقی نخواهد شد.  مااد قرارداد نخواهد بود و محدود کننده این مائولیت طبق پیمانکارهای قراردادی هیچ عنوان راف  مائولیت

 پرداخت شوند.  پیمانکارهاینۀ رف  عیب و جبران خاارات و صدماتی که در زمرۀ کاور/فرانشیا باشند باید توس  

بیمه شدود، پیمانکار مادئول پیگیری  که حادثه موضدو  بیمه، سدبب خادارت و خرابی تمام یا قادمتی از کارهای تحت پوشدش در صدورتی

باشددد باید اجرای  در مدتی که پیمانکار مشددغول انتام مراحل اداری دریافت غرامت از بیمه می.  باشدددموضددو  تا دریافت غرامت از بیمه می

در . دسددت گیرد عملیات  زم را برای انتام تعمیرات، جایگاینی و یا تتدید سدداخت کار تحت پوشددش بیمه را که خاددارت دیده اسددت در

پرداخت    التااوت توسد  پیمانکار راسداًصدورتیکه خادارت دریافتی از بیمه برای تعمیر یا جایگاینی و یا تتدید سداخت کافی نباشدد مبلغ مابه

های بیمه مورد قبول بانک مرکای و بیمه مرکای شدددرکت بیمه ایرانی و بیمه گران اتکائی بین المللی باید از فهرسدددت شدددرکت.  گرددمی

 نیا برسند.  کارفرماجمهوری اسامی ایران انتخاط شده و به تائید  

 :بیمۀ مواد و تجهیزاخ و کاراا 2-11

ر  پیمانکار موظف اسدت، بدون ایتاد محدودیت در مادئولیت ها و تعهدات خود، و قبل از شدرو  کارها، نادبت به تهیۀ گواهی بیمۀ تمام خط 

در قبال آن و تحت   پیمانکارعملیات اجرا اقدام کرده تا در مقابل کلیۀ خادارات و ضدرر و زیان ناشدی از هر علتی که به آن دلیل کارفرما یا  
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نادبت به خادارات و زیان های وارده به کارها و مواد و تتهیاات    پیمانکارشدرای  قرارداد مادئولیت دارند بیمه شدوند به طوریکه کارفرما و  

 کارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی در آنتا نصب و استقرار خواهد یافت تحت پوشش بیمۀ مذکور قرار گیرند.   در

و نیا باید هاینه های تخریب و جم     اشددددبیمۀ مابور باید در برگیرنده و پوشدددش دهندۀ ارز  جایگاینی کامل کارها و مواد و تتهیاات ب

مورد نظر کارفرما را پوشدش داده و تا انقضدای تاریخ اعتبار دورۀ رف  معایب و نقایص کارها  تحویل آوری نخاله ها و سدایر پوشدش های  زم 

بیمه نامه باید تحت شرایطی تهیه شود که مورد قبول کارفرما بوده و یک ناخه از گواهی بیمۀ مذکور باید توس   قطعی( دارای اعتبار باشد.  

 به کارفرما ارایه شود.   پیمانکار

 بیمۀ تجهیزاخ پیمانکار:  3-11

و اباار سداختمانی را پوشدش دهد، اعم از آنکه این   پیمانکاراین بیمه باید ضدرر و زیان و خادارات وارده به کلیۀ تتهیاات و ماشدین آ ت 

د طوری باشدد که باشدد. حد چنین بیمه ای باید کمتر از ارز  تعویض کامل نباشدد. بیمۀ مذکور بای  پیمانکارتتهیاات در تملک یا در اجارۀ  

در طول حمل و انتقال به محل کارگاه یعنی جایی که کارهای دایمی باید در آنتا نصدب شدوند،   پیمانکارهر قلم از تتهیاات و ماشدین آ ت 

رجو  بیمه گر در خصدوص   و نیا در مدتی که در کارگاه اسدت بیمه شدده باشدد. همچنین باید تمهیداتی پیش بینی شدود که حق جانشدینی و

 لب شده باشد.ر گونه دعوا علیه کارفرما سه

 :بیمۀ مسئولیت ش   ثالث  4-11

صدادر شدده و پوشدش دهندۀ جراحات بدنی و خادارات مالی باشدد که ممکن اسدت برای هر شدخصدی    پیمانکاراین بیمه باید به نام کارفرما و  

یا اموال مختلف  شددامل اموال کارفرما، بتا    پیمانکارمدیر طرح( و افراد ثالو به غیر از   – شددامل هر یک از کارکنان کارفرما، نظارت مقیم  

بیمده شدددده اند( در اثر یا در نتیتدۀ اجرای کارها اتاداق افتدد. بیمدۀ مابور باید تا زمان انقضدددای دورۀ رف  نقص  2-11مواردی که طبق مادۀ  

که کارکنان کارفرما کاً از جمله کارکنانی که برای  بهره برداری بکار گرفته می شدوند،  زم به ذکر اسدت  دوره تضدمین( دارای اعتبار باشدد.  

 به عنوان شخص ثالو شامل بیمه مذکور می گردند.ارز  چنین پوشش بیمه ای بشرح ذیل  مشخص شده باشد.  

از صدمات منتر به فوت و سایر صدمات(    پوشدش بیمه برای صددمات جامانی ناشی از سوانح یا بیماری وارده بر اشخاص ثالو  اعم1-4-11

با سدقف مادئولیت معادل سدقف دیه قابل پرداخت در زمان انعقاد قرارداد برای هر فرد  که باید متناسدب با هرگونه نري جدید دیه مصدوط  

 ریال. 100.000.000.000مائولیت کلیبرای سقف مقامات ایرانی اصاح گردد( و  
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خادارت وارد بر اموال متعلق به اشدخاص ثالو ناشدی از حوادث که در ارتباط مادتقیم با کار موضدو  قراداد پوشدش بیمه برای تلف یا  2-4-11

 ریال.100.000.000.000، برای مبلغ کلی  اتااق افتاده باشد، و من جمله خاارات ناشی از آلودگی

رداد با سدقف پوشدش متعارف و مناسدب اخذ نماید، چه  های  زم و کافی را در ارتباط با موضدو  قراپیمانکار موظف اسدت کلیه بیمه3-4-11

مادئول جبران هرگونه خادارت    پیمانکارهای مذکور،  نامهنامه مذکور در قرارداد ذکر شدده باشدد و یا نه و در صدورت عدم پوشدش بیمهبیمه

 مالی و جانی به کارفرما و اشخاص ثالو خواهد بود.

 :بیمۀ خودرو  5-11

 اعم از اینکه در تملک یا اسدتیتاری باشدد( را در های مورد اسدتااده در کارگاه  همچنین باید بیمۀ پوشدش دهندۀ مادئولیت خودرو  پیمانکار

 مقابل بروز جراحات بدنی و خاارت به اموال اشخاص ثالو تهیه نماید.  

 یمۀ تأمین اجتماقی:غرامت نیرو  کار و ب  6-11

و   پیمانکاران دسدت دومموظف و ماددئول بیمه کردن کارکنان خود و نیا کارکنان    پیمانکاردر قبال کاری که در ایران انتام می شددود  

 پرسنل فروشندۀ وی ناد سازمان تيمین اجتماعی ایران بوده و باید مبالغ حق بیمۀ مربوطه را طبق مقررات سازمان تيمین اجتماعی بیردازد. 

 پیمانکار در بیمه کردن:جبرانی در قبال ق ور تمهیداخ    7-11

حاضددر و یا هر گونه بیمۀ دیگری که ممکن اسددت بر اسدداس شددرای  قرارداد  زم باشددد   11در تامین بیمه نامه طبق مادۀ  پیمانکار هر گاه  

 خواهد بود.    پیمانکاربر عهدۀ  قصور نماید، پیامدهای ناشی از عدم صدور بیمۀ مذکور بر عهدۀ کارفرما نخواهد بود، بلکه به هاینه و 

 :ابالغیه  8-11

مادئول اباغ فوری هر یک از بیمه نامه های اشداره شددۀ فوق به بیمه گر در خصدوص هر موضدو  یا وضدعیتی اسدت که تحت شدرای     پیمانکار

را در مقابل کلیۀ خادارات و زیان ها، طرح دعاوی، خواسدته ها،    موظف اسدت کارفرما   پیمانکارو  چنین بیمه نامه هایی اباغ آنها ضدرورت دارد، 

ناددبت به رعایت مااد این ماده، مصددون و مبری    پیمانکارو هر گونه مخارجی که ناشددی از، یا در نتیتۀ هر گونه خطای پیگردها، هاینه ها  

 نگهدارد.  
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 ( نیرو  کار: 12ماده 

 لزوم رقایت قوانین کار: 1-12

دسدددت دوم، تمدام مقررات قدانون کدار ایران را رعدایدت کرده و نیا مقررات    پیمدانکداربدایدد در کلیدۀ تعدامات خود بدا نیروی کدار خود و    پیمدانکدار

همراه اصدول و مقررات ایمنی و بهداشدت ه مربوط به دسدتماد در ارتباط با قرارداد که نباید از آنچه قوانین کار معین کرده اند کمتر باشدد، ب

و تمام اعیاد و جشدن ها و تعطیات و زمان اسدتراحت، و مناسدبت های مذهبی و سدایر رسدوم را محترم شدمرده و با توجه به خ     رعایت کرده

 مشی کارفرما در محل کار، موارد فوق را رعایت کند.

 :اا  نیرو  کار  ازینه 2-12

داره، تغذیه، اسکان و کلیۀ موارد مرتب  دیگر بر اساس قوانین  منحصراً مائول کلیۀ هاینه های ایتاد شده در ارتباط با استخدام، ا  پیمانکار

 ملام به داشتن اطاعات و آگاهی های  زم در خصوص موارد مابور است. پیمانکارکار ایران است. 

 مسئولیت پیمانکار در قبال پرسنل:3-12

موظف اسدت به هاینۀ خود تمهیدات  زم را در ارتباط با اسدتخدام پرسدنل خود، اعم از ایرانی یا خارجی، به عمل آورده و   پیمانکار1-3-12

 از جمله مائول موارد ذیل می باشد   

  .الف( انتام آزمایشات پاشکی به همراه واکایناسیون  زم، مایه کوبی و گواهی های سامتی و بهداشت

 اا، متوز کار، متوز اقامت، و کلیۀ مدار  دیگری که ممکن است هر از گاه مورد نیاز باشد.ط( تهیۀ گذرنامه، وی

 پ( تهیۀ محل اسکان، تغذیه، ایاط ذهاط و سایر تاهیات برای چه داخل و چه خارج از ایران.

 بر درآمد کشور ایران.ت( پرداخت حقوق و دستماد، همراه با اعمال کاور بابت مالیات درآمد شخصی بر اساس قانون مالیات  

، همراه با پرداخت کلیۀ کرایه حمل پیمانکارث( پرداخت هر گونه عوارض واردات و صدادرات مربوط به کا های شدخصدی پرسدنل 

 ها و هاینه ها و مخارج بیمۀ مربوطه. 
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 های درمانی  زم بیمارستانی و پاشکی.ج( پرداخت هاینه

از رفتار پادندیده برخوردارند و با خ  مشدی های کارفرما در خصدوص   مانکارپیچ( حصدول اطمینان و تضدمین اینکه پرسدنل 

 مقررات ایمنی و بهداشت و سایر مقررات  زم هماهنگی داشته و آنها را رعایت می کنند.  

 به هر دلیل ممکن.  پیمانکارح( تعویض پرسنل 

صدورتی که به ایران بیایند  شدامل تهیۀ محل   در پیمانکاران دسدت دومو پرسدنل خارجی   پیمانکارهای  ي( مادئولیت خانواده

اسدکان، تغذیه، ایاط ذهاط، مدرسده، و سدایر تاهیات(، و تيمین مصونیت برای کارفرما در مقابل کلیۀ دعاوی و/یا اقدامات حقوقی 

 آیند.  ادعا شده علیه کارفرما، کارگااران و خدمۀ وی، توس  خانواده های فوق که به ایران می

د( هر گونه هاینه ها و مخارج دیگر یا سدرمایه گذاری هایی که ممکن اسدت در ارتباط با اسدتخدام، عملکرد، فادخ اسدتخدام و  

 در طول قرارداد و در ارتباط با کارها بر اساس قرارداد ضرورت یابد.  پیمانکاراخراج کارکنان 

پیمانکار  پیمانکاران ی را به هر شددکل ممکن در قبال کارکنان  این موضددو  مورد توافق اسددت که کارفرما هیچ گونه ماددئولیت2-3-12 

متعهد می گردد کارفرما را در مقابل هر گونه دعاوی و ادعایی که توسد     پیمانکارو   وی متقبل نخواهد شدد فروشدندگان  و دسدت دوم

 ان احتمالی را جبران کند.کارکنان مابور و/یا خانواده های آنان مطرح گردد مصون و مبری نگهداشته و هرگونه ضرر و زی

 :نیرو  کار و پرسنل صالحیت4-12

موظف اسدت فق  اشدخاصدی را به عنوان پرسدنل و نیروی کار خود و در ارتباط با اجرای قرارداد به اسدتخدام خود در   پیمانکار

متاز و مختار است که با استخدام هر یک از پرسنل وی  مدیرطرحآورد که در کار و حرفۀ خود دقیق، متبحر و مترط باشند، و 

و در   پیمانکارن گونه افراد از کارگاه کند؛ اعم از اینکه پرسددنل مابور که توسدد  را ملام به اخراج ای  پیمانکارمخالات کرده یا  

ممکن اسددت مرتکب سددوء   مدیرطرحارتباط با اجرای قرارداد بکار گمارده شددده اند ایرانی باشددند یا خارجی؛ و این افراد به زعم  

قصدور و اهمال شدده اند؛ یا اینکه بکارگیری آنها   رفتار شدده باشدند یا در اجرای صدحیح وظایف خود فاقد صداحیت بوده یا مرتکب

متدداً برای کارهای موضددو  قرارداد به اسددتخدام در  مدیرطرحبدین منظور نامناسددب بوده که این گونه افراد نباید بدون متوز  

 آیند.  
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 :پرداخت به سازمان تأمین اجتماقی5-12

ردادی به سددازمان تيمین اجتماعی می باشددد، و در خصددوص  ماددئول پرداخت های الاامی حق بیمۀ نیروی کار قرا  پیمانکار

قرارداد کار، باید در قرارداد مذکور بصدراحت تصدریح شدده باشدد که حق بیمه های مابور باید پرداخت شدود و این حق نیا برای 

د داشت که در هر  کارفرما محاو  خواهد بود که رسیدهای مربوطه را کنترل و وارسی نماید. همچنین کارفرما این حق را خواه

 وی کار قراردادی را درخواست کند.زمان رسیدهای مربوط به نیر

% به عنوان سددیرده، تا زمانی که گواهی های مااصددا حادداط توسدد  مقامات   5پرداخت آخرین صددورتحادداط و اسددترداد مبلغ  

 سازمان تيمین اجتماعی صادر نشده باشد انتام نخواهد شد.  

نیاددت در ارتباط با کارهای موضددو  قرارداد، افرادی را به اسددتخدام خود در آورد که به سددن قانونی انتام خدمت پیمانکار متاز   6-12 

  سدربازی رسدیده ولی هنوز خدمت نظام وظیاۀ خود را به پایان نرسدانیده و در نتیته کماکان مشدمول انتام خدمت وظیاۀ سدربازی در ایران

 یق قوانین ایران، باید کارفرما را در خصوص این موارد مصون و مبری نگهدارد. و وی ضمن ملام بودن به رعایت دق هاتند

 اا  اولیه:کمک7-12

و دسترسی بدان آسان می باشد مقداری   ایمی در آنتا نصب و استقرار یابدمکلف است در مکانی در کارگاه که قرار است کارهای د  پیمانکار

هدای  بدایدد کداماً در ادارۀ امور کمدک  پیمدانکدارتديمین و نگهدداری نمدایدد. حدداقدل یکی از پرسدددندل  کدافی از تتهیاات و اقام کمدک هدای اولیده را 

باید تهیه کند محدود خواهد بود به تتهیاات و اقامی    پیمانکارای که های اولیهاولیه تخصدص و تبحر و آشدنایی کامل داشدته باشدد. کمک

 وی مورد نیاز خواهد بود.   روشندگانپیمانکاران دست دوم و فکه برای کارکنان پیمانکار،  

 فرقی و فروشندگان:  /پیمانکاران دست دوم8-12

توسددد     پیمدانکدار فوق  مادداد  و  مواد  کلیددۀ  دقیق  رعددایددت  فروشددنددگدان  فرقی  /پیمدانکداران دسدددت دوممادددئول   خود    و 

 می باشد.

 ( کیفیت کار: 13ماده 

داد  باید به نحوی و بر اسدداس اسددتاندارد و با کیایتی انتام گردد که در اسددناد قرارکلیۀ کارهایی که باید بر اسدداس این قرارداد اجرا شددوند،  
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بینی نشده است باید حاب مورد بر اساس آخرین استاندارد داخلی و یا در جایی که در اسناد قرارداد پیش  بینی و تصریح گردیده استپیش

 .انتام گیرد مدیرطرحالمللی مربوطه و  با اخذ رضایت   یا بین و

نمونه   صدورت کاماً نو و غیر مادتعمل بوده وه کلیۀ مواد و تتهیاات تهیه و خریداری شدده برای اختصداص به کارهای موضدو  قرارداد باید ب

 آزمایشی نباشد.

 ( بازرسی:  14ماده 

در کارهای موضددو  قرارداد  در قلمرو خدمات خویش متعهد اسددت به هاینۀ خود ناددبت به بازرسددی مواد و تتهیااتی که   پیمانکار1-14

و به تایید مدیریت طرح    مشدخص گردیده    اسدتااده و بکار گرفته شدوند اقدام کرده و/ یا آزمایشدات و بازرسدی های الاامی که توسد  سدازندگان

 شدۀ ذیل به انتام رساند را به همراه ضواب  ارایه  رسیده

ارایه نمایند.    به مدیرطرحهای بازرسددی را جهت بررسددی از تاریخ موثر شدددن قرارداد رویه هاته 3بایاددت ظرف مدت  می  پیمانکار1-1-14

جاء تعهدات  مدیرطرحاسدناد یاد شدده بایادتی جام ، کامل و با رعایت ضدواب  سدازنده کا  تهیه شدده باشدد. این اسدناد پس از بررسدی 

 قراردادی پیمانکار خواهد بود.

زرسدددی و آزمایش( و/یا  خطوط راهنما برای  با مدیرطرحنباید از انتام بازرسدددی یا آزمایش خواسدددته شدددده طبق نظر   پیمانکار2-1-14

آزمایشدات و بازرسدی های الاامی مشدخص شدده توسد  سدازندگان مربوطه یا سدایر موارد را که با کارفرما توافق شدده اسدت را بدون اخذ تيیید  

 حمدیرطرموظف اسدت یک نادخه از نتایج و گاارشدات بازرسدی را به   پیمانکارشدایان ذکر اسدت اعراض و صدرفنظر کند.  مدیرطرحمکتوط از  

 ارایه نماید.  

 فروشدندگان یا پیمانکاران دسدت دومیا هر یک از    پیمانکارانتام بازرسدی توسد  یا از طرف کارفرما، راف  مادئولیت و تعهدات    2-14

 وی به موجب مااد قرارداد نخواهد بود. 

هماهنگی ها جهت حضدور بازرس مدیرطرح را انتام داده   ،تتهیااتکلیه اقام و  پیمانکار موظف اسدت تا اخد تایید نهایی کیای برای   3-14

  این بازرسی ها منطبق با رویه های کیای مورد تائید مدیریت طرح انتام خواهد شد(  و در هاینه های خویش لحا  نماید

 هیزاخ نامناسب:دن کار و مواد و تجبرچی(   15ماده 
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دسدتور دهد تا نادبت به جم  آوری و برچیدن هر گونه مواد و   پیمانکاردارای این اختیار اسدت که در طول پیشدرفت کارها، به  مدیرطرح

  پیمانکار نیادت اقدام کرده و بافاصدله آنها را تعویض و/ یا متدداً اجرا کند. بتا موردی که   اسدناد ومدار تتهیاات یا کاری که مطابق با  

بتواند طی دورۀ انتام دسددتور مابور، نمایندۀ کارفرما را متقاعد سددازد که مواد و تتهیاات مورد نظر یا کار مربوطه تناقضددی با مشددخصددات 

مبنا و حقی از    پیمانکارخواهد بود و   پیمانکارتعویض یا انتام متدد موارد فوق بر عهدۀ  قرارداد نداشته اند، در حالت دیگر پرداخت هاینۀ  

 این بابت برای طرح دعوی یا ادعا برای تمدید شدن مدت زمان قرارداد نخواهد داشت. 

 :تعلیق(   16ماده 

 .بود شرای  تعلیق متناسب با شرای  اعامی در شرای  عمومی پیمان و اباغ مدیریت طرح خواهد

 ( قدم پذیرش/ رد کار: 17ماده 

تشدخیص دهد که قادمتی از کارهای انتام شدده یا واحد، یا مواد  مدیرطرحل قطعی کار،  هر گاه در هر زمان قبل از تاریخ صددور گواهی تحوی

، معیوط و ناقص بوده و یا بر طبق مااد قرارداد نبوده، و یا کارها یا هر بخش از آن  پیمانکارو تتهیاات اسدتااده شدده یا تهیه شدده توسد  

در اسر  زمانی که به طور منطقی انتام پذیر است   رطرحمدیاشکال داشته و معیوط است، یا با ضواب  قرارداد مطابقت ندارد، در این صورت  

بدهد که در آن جاییات و مشدخصدات اشدکا ت و عیوط عنوان    پیمانکاراباغی را در خصدوص تشدخیص خود طی بند فوق به طور مکتوط به  

باید با تمام   پیمانکارموارد فوق،   در صدورت تحقق و د دارند یا کتا اتااق افتاده اسدتشددۀ کار و اینکه این عیوط عنوان شدده در کتا وجو

سددرعت و به هاینۀ خود، ناددبت به برطرف کردن معایب کار که قباً مشددخص گردیده اقدام نماید. در صددورت عدم انتام این کار توسدد   

 باشدد را به عمل آورد  اقداماتی را که  می تواند در تمام شدرای  برای رف  عیوط کار منطقی  پیمانکار، کارفرما می تواند به هاینۀ پیمانکار

 .تعویض و جایگاین کرده جم  آوری کرده و نگهدارد  پیمانکارمتاز خواهد بود تا کلیۀ مواد و تتهیااتی را که کارفرما به هاینۀ   پیمانکار

 :آزمایشاخ و قبول کار(   18ماده 

انتام کلیه ازمایشددات، فعالیتهای پیش راه اندازی و راه اندازی و تحویل کار  پیمانکار موظف اسددت مطابق رویه های مورد تایید مدیرطرح ناددبت به  

 فعالیتهای اجرایی را لحا  نماید زمینهمدار  مهندسی و هم در   زمینهنهایی به بهره بردار متتم  پیش بینی های  زم هم در  

 :ر در تکمیل کاراا و خساراخ مدطوعتأخی(   19ماده 
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ندد کدارهدا را ظرف مددت زمدانی کده برای تکمیدل کدارهدا در قرارداد تتویا شدددده تکمیدل نمدایدد، در این نتوا  پیمدانکدارهر گداه  1-19

موظف اسددت خاددارات مقطوعی را که در شددرای  قرارداد و این ماده مشددخص گردیده به کارفرما بیردازد.   پیمانکارصددورت  

همچنان متعهد به   پیمانکار ن قصدوری تلقی شدود وجبران یا وجه التاام برای چنی پرداخت بابت این خادارات نباید به عنوان

تکمیل کارها باقی خواهد ماند. کارفرما، بدون آنکه خللی به سددایر رو  های برخورداری از جبران خاددارت وی وارد آید، مبلغ 

دارد یا خواهد داشدت کادر خواهد کرد. ضدمن اینکه انتام پرداخت یا کادر   پیمانکارچنین خاداراتی را از هر گونه مطالباتی که  

 در قبال قرارداد نخواهد بود.    پیمانکارمبلغ مابور بابت خاارات فوق، راف  مائولیت ها و تعهدات 

  هدای تصدددریح شدددده از زمداننتواندد کدار موضدددو  قرارداد را مطدابق قرارداد و ظرف مهلدت  پیمدانکداردر صدددورتی کده    2-19

های مبالغی را که طبق نري  ات حادث شددددهبه ازای هر روز تيخیر  کارفرماموثر شددددن قرارداد جهت انتام کار، تکمیل نماید،  

کادر  از محل بادتانکاری پیمانکار و یا هرگونه ضدمانت در اختیار کارفرما  گردد، به عنوان خادارت  مندرج در ذیل محاسدبه می

 خواهد نمود.  

شدود و هایی که بعداً قابل پرداخت مییا صدورت وضدعیت  پیمانکارهای قابل پرداخت بلغ این جرائم را از صدورت وضدعیتتواند ممی  کارفرما

 جمله تضامین که دارد و یا خواهد داشت، کار نماید.یا هرگونه مطالبات از 

 باشد مبلغ جریمه کار شده بابت هر روز تيخیر به شرح ذیل می

 مبلغ کل قرارداد %10درصد مبلغ قرارداد و تا سقف  1به ازای هر هاته یک ماه  تاخیر غیرمتاز بدون جریمه، پس از  یک ماه اول

 :افزایش یا کااش مدادیر کار موضوع قرارداد(    20ماده 

 بیات   %    25  تا  میاان  هر  به  و  کتبی  اطا   با  را  پیمانکار  خدمات  قرارداد  موضو   چارچوط  در  و  قرارداد  مدت  طول  در  میتواند  کارفرما

   .  دهد  افاایش یا  کاهش  قرارداد سقف (درصد وپنج

 :شرایط پرداخت(  21ماده 

 .انتام مییذیرد مدیریت طرحتوس    ها بر اساس صورت وضعیت های رسیدگی شده پرداخت
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  بیسددت  )%    20 معددادل پیمانکددار، درخواسددت صددورت در نمایددد مددی موافقددت کارفرمددا:  قددرارداد  پددیش پرداخددت

 عنددوان بدده کارفرمددا، نادد  بدده تمدیددد قابددل و معتبددر بددانکی ضددمانتنامه اخددذ قبددال در را اردادراولیدده قدد مبلددغ(    درصددد

 ،مدددیریت طددرح  تيییددد بددا قددرارداد، موضددو  کامددل تحویددل از پددس نمایددد کدده پرداخددت پیمانکددار بدده پرداخددت پددیش

 پایدددان در پرداخدددت پدددیش مبلدددغ اسدددتها  کامدددل عددددم صدددورت در. گردیدددد خواهدددد مادددترد مدددذکور ضدددمانتنامه

 محدددل کارفرمددا از اینصدددورت غیددر در. باشدددد مددی آن کامدددل تاددویه بددده ملددام پیمانکدددار آن، فاددخ یدددا قددرارداد مدددت

 هددر شددده تيییددد مبلددغ از تناسددب بدده پرداخددت پددیش مبلددغ. بددود خواهددد وصددول بدده متدداز شددده، واگددذار ضددمانتنامه

 .گردد می وضعیت،کار صورت

 

 :تعدیل  (  22ماده 

 تعلق خواهد گرفت  9913سال   دوم به کلیه بخشهای فهرست بهایی تعدیل با شاخص سه ماه 

 

 :سپردۀ تأمین اجتماقی(   23ماده 

، بتا مبدالغ مربوط به مهندسدددی در خارج از ایران و مبالغ مربوط به مواد و تتهیاات  پیمدانکارکلیدۀ مبدالغ منددرج در صدددورتحاددداط های  

باشدند که مطابق با مقررات سدازمان تيمین اجتماعی ( کادور به عنوان سدیردۀ سدازمان تيمین اجتماعی می%5خارجی، مشدمول پنج درصدد  

حت عنوان سدیردۀ تيمین اجتماعی که ناد کارفرما خواهد بود پس از ارایۀ  ( ت%5ایران بوده و ناد کارفرما باقی خواهد ماند. این پنج در صدد  

متدداً به وی عودت داده خواهد شدد. یکی ازشدروط پرداخت صدورت    پیمانکارگواهی نهایی مااصدا حاداط سدازمان تيمین اجتماعی توسد   

 مان تيمین اجتماعی می باشد.  نیا ارایۀ گواهی نهایی مااصا حااط ساز  پیمانکاربه   65وضعیت قطعی طبق مااد ماده  

 :( مالیاخ اا24ماده 

مددالدیدداتد  پدیدمداندکدارالدف(   قدواندیدن  تدحددت  قدرارداد  بدده  مدربدوط  هددای  مددالدیددات  کدلدیددۀ  پدرداخددت  ایدران  مادددئدول  اسدددامدی  جدمدهدوری   ی 

 می باشد.

های بر درآمد اسدت که به حقوق پرسدنل وی در ایران که بر اسداس این قرارداد به اسدتخدام در آمده اند مادئول کادور کلیۀ مالیات  پیمانکار

 باشد.  تعلق می گیرد و نیا مائول پرداخت آن به مائو ن مالیاتی در ایران می
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ای، در صدورت وجود، اسدت که توسد  مقامات و ا و مخارج و غیرههها، عوارض، هاینهها، حق بیمهمادئول پرداخت کلیۀ مالیات  پیمانکارط( 

 مائولین مربوطه در خارج و داخل ایران به قرارداد تعلق می گیرد و وی باید کارفرما را در این خصوص مبری و مصون نگهدارد.

 سپردۀ حسن انجام کار    (25ماده 

( کادور به %10خرید مواد و تتهیاات از خارج از ایران هادتند، مشدمول ده درصدد  ، بتا آن مبالغی که مربوط به پیمانکارهای کلیۀ صدورتحاداط

 ت که به شرح ذیل آزاد خواهند شد عنوان سیردۀ حان انتام کار اس

آزاد  کارفرما   مدیریت طرح توسد   در صدورت تایید  مربوط به کل متموعه  ( مبلغ سدیرده پس از صددور گواهی تحویل موقت%50پنتاه درصدد   -1

 شد. خواهد

مربوطه و در صدورت  های   درصدورت ارائه مااصدا حاداط ( مبلغ سدیرده نیا پس از صددور گواهی تحویل قطعی کل متموعه%50پنتاه درصدد   -2

 آزاد خواهد شد.  کارفرما  مدیریت طرح توس  تایید  

 ( تعهداخ کارفرما:26ماده 

 بود تعهدات کارفرما طبق قرارداد منحصراً محدود به موارد ذیل خواهد 

 گردد.  روز پس از تاریخ موثر شدن قرارداد به پیمانکار تحویل می 7محل کارگاه ظرف مدت  -1

 برق تتهیا کارگاه   -2

   پیمانکارهای تایید شده پرداخت وجه صورتحااط  -3

 ( ضوابط ایمنی:27ماده 

موظف اسدت در تمام اوقات کارهای موضدو  قرارداد را بصدورتی ایمن اجرا کرده و فعا نه اصدول ایمنی را در تمام طول    پیمانکار

دورۀ قرارداد مراعدات و بده مرحلدۀ اجرا گدذارده و نیا مقررات ایمنی  زم ا جرا دولدت و کدارفرمدا را اجرا کرده و دسدددتورالعمدل هدای  

باید یک نار کارشدناس ایمنی   پیمانکاررا رعایت کند. در طول اجرای کارهای موضدو  قرارداد در کارگاه،    مدیرطرحصدادره توسد   

را که مادئول رعایت ایمنی و حااظت در مقابل بروز حوادث برای پرسدنل کارگاهی اسدت به اسدتخدام در آورد. این شدخص برای  

ختیارات  زم برای صددور دسدتورالعمل ها بوده و تمهیدات و تدابیر سدمت و کار خود باید مناسدب و واجدالشدرای  بوده و دارای ا

 گیری از بروز حوادث به عمل آورد.حااظتی  زم را برای پیش
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موظف اسدت قواعد و مقررات بهداشدت، ایمنی و محی  زیادت مربوط به پروژه را که توسد    پیمانکاردر کل مدت اجرای قرارداد، 

 رانی اباغ می شود رعایت نماید.  کارفرما و/ یا مقامات مربوطه ای

متتم  و مدیرطرح میباشدد و شدرو  عملیات  HSE، ارزیابی ریادک و اخذ تایید از واحد  HSE Planموظف به ارائه    پیمانکار

 اجرایی منوط به تحقق موارد فوق خواهد بود

 :قرارداد فسخ  (  28 ماده

  :پیمانکار تخلف بعلت قرارداد  فاخ :1- 28
  موق    به  قرارداد  موضو   انتام   برای  را   زم   تشکیاتی   و   تولیدی  علمی،   فنی،  عوامل   پیمانکار  که   شود  معلوم  کارفرما   بر  صورتیکه  در

 تشخیص  به  صورتیکه  در  یا   و   نماید  نمی   اعمال  محوله  وظایف   انتام  در  رود  می   انتظار   پیمانکار  یک  از  که  را   زم  دقت   و یا   نااخته  فراهم

  بیافتد   تعویق  به  قرارداد  در  شده   بینی   پیش   مدت  چهارم  یک  از  بیش  پیمانکار  تقصیر  یا  و  اهمال  علت  به  موضو  قرارداد  تحویل  کارفرما،

  کرد خواهد  اخطار   پیمانکار  به کارفرما  ننماید،   را  معامله   متعارف   اصول  یا   و   قرارداد  شرای   رعایت   و   ننماید  ملحو  را  کارفرما  مناف   یا   و

  کند،   تتاوز  کاری  روز  15  از  نباید   صورت  هر   در  که  مدتی   ظرف  است  موظف  پیمانکار  و   سازد  طرف  بر  را  خود   کار  معایب  و   نواقص  که

  خواهد   قح  کارفرما   باشد،   نکرده  عمل  کارفرما   اخطار  مطاط  پیمانکار  مذکور،  مدت  پایان  در  درصورتیکه.  سعازد  مرتا   را  معایب  و   نواقص

  قرارداد  نیافته  تکمیل  بخش  و  نماید  فاخ  زیر  نکات  رعایت  و  کتبی  اخطار  با  را  قرارداد  این  خاصی  تشریاات  انتام  به  احتیاج  بدون  داشت

  باید   نیا  پیمانکار.  نماید  واگذار  ثالو  شخص  به یا  داده  انتاماساً  ر  باشد،  منطقی  آن  واگذاری  زمان  در  روز   عرف  مبنای  بر  که  قیمتی  به  را

 تحویل  بخش یا  نشده  انتام خدمات با رابطه در قباً که را قرارداد قیمت از مبلغی  هر

  مقام  در  را  (روز  قیمت  به     قرارداد  تتدید  های  قیمت  اضافی   مبالغ و باشد  قرارداد نشده  تکمیل  دیگر بخش   هر  و   کار  یا  تتهیاات  نشده

  تا   پیمانکار  یرده های  س  و   ها  تضمین  کلیه  صورت  این  در.  نماید   بازپرداخت  کارفرما  به  نشده  تکمیل  بخش  قراردادی  قیمت  اب  مقایاه

 .شد نخواهد آزاد و ماترد نیافته تکمیل های بخش  کار پایان

 تشخیص  با  و  نداشته  مناقصه  تشریاات  به  نیاز  ماده  این  در  شده  اشاره  ثالو  شخص  یا  و  خود  اقدامات  انتام  برای  کارفرما   است  ذکر  شایان

  پیمانکار   لذا.  نمود  خواهد  دریافت  پیمانکار  از  و  منظور  اضافی  هاینه  بعنوان  قرارداد  قیمت  با  قیاس  در  را  شده  انتام  هاینه  و  عمل  خود

  نخواهد   قضایی   اقدامات  هیچگونه  به  نیاز   خود  اقدام  برای  نیا  کارفرما  و   نماید   پرداخت  را  کارفرما   به  تحمیلی   اضافی  هاینه  است  متعهد

 .داشت

  یمانکار پ   مطالبات  و  ها  تضمین  ، یرده ها  س  محل  از  و  محاسبه  نظارت  دستگاه   توس   قرارداد،  فاخ  از  ناشی   کارفرما  به  وارده  خاارات

 . نیات تعهدات اجرای تضمین  از بیش خاارت این سقف صورت هر  در. گردد  می برداشت
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 به تمایل کارفرما   قرارداد فاخ:  2- 28

پیمانکار ، به قرارداد خاتمه دهد. در اینصورت مائولیت کارفرما آن است  کارفرما می تواند به تمایل خود در هر زمان با اخطار کتبی به  

 که مبالغ زیر را به پیمانکار بیردازد.

برای کارهایی که واقعا انتام گرفته و بر اساس درصد هر قلم از کارهای مشخص   مانده پرداخت نشده مورد استحقاق پیمانکار   –الف  

 قرارداد به شرح مندرج در پیوست شماره سه انتام گرفته و توس  کارفرما گواهی شده است . شده در فهرست ریا قیمت 

کلیه مخارج و هاینه های انتام یافته توس  پیمانکار برای موارد مورد نیاز کار قبل از تاریخ فاخ ، مشروط بر آنکه مواد مذکور با   -ط

خ اخطار کتبی ، ساار  آنها داده شده باشد و همچنین مشروط بر آنکه برای  مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاری

اقام مذکور تا آن تاریخ به موجب پاراگراف الف فوق ، پرداختی صورت نگرفته باشد . اثبات هاینه های انتام گرفته برای کارفرما با  

 تائید شده دال بر انتام هاینه ها خواهد بود. ارائه ناخه های تائید شده فاکتورهای سازندگان دست دوم یا سایر اسناد 

پیمانکار موطف است مالکیت کار در حال پیشرفت ، مواد ، تدارکات و سایر اشیایی را که پیمانکار بموجب قرارداد حق دریافت   -ج

کار را بر طبق دستور    بازپرداخت به سبب آنها را دارد و کلیه طرح ها ، نقشه های کار ، کروکی ها ، مشخصات و اطاعات مربوط به

العمل های کارفرما ، به کارفرما انتقال خواهد داد و همچنین پیمانکار می بایات اقداماتی که  زم باشد تا آنکه کارفرما نیا همان  

 اد. حقوقی را که پیمانکار در کلیه ساار  ها و پیمانهای دست دوم در رابطه با کار بدست آورده است کاب نماید ؛ انتام خواهد د

به محض اجرای تعهدات مشروحه در این ماده ، کلیه تعهدات قراردادی طرفین خاتمه خواهد یافت بتا تعداتی که بموجب شرای   -د

قراردادی بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت . هیچیک از مطالب مندرج در این ماده بر حق کارفرما در پایان  

حوی که در جای دیگر قرارداد مقرر شده باشد تاثیر نخواهد گذاشت . اخطار فاخ قرارداد پیمانکار عیناً به معنای  دادن به قرارداد به ن

پایان دادن به کلیه پیمانهای دست دوم نیا می باشد و کارفرما ، مائول حل و فصل دعاوی پیمانکار و سازندگان دست دوم نخواهد  

 بود.

 فین  اقاله(  تااسخ قرارداد با توافق طر :3- 28

قرارداد را با توافق متقابل تااسخ نمایند که در آن صورت کارفرما ، خاارت معقول بخش تدارکات و  کارفرما و پیمانکار ممکن است  

  خدماتی را بر اساس فهرست بهای قرارداد که تا تاریخ فاخ مذکور انتام شده یا بوسیله پیمانکار در جریان انتام می باشد را به پیمانکار 

پرداخت خواهد کرد ، مشروط بر آنکه پیمانکار کلیه حقوق و مالکیت های نابت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدی را که کارفرما  

 برای آن پرداخت یا جبران خاارت نموده است به کارفرما انتقال دهد. 

 :قناوین    (  29 ماده
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  و  راهنمایی منظور به صرفاً است شده نوشته آن پیوست مدار  و  اسناد و قرارداد مواد و فصول  عناوین در که  عباراتی  و کلیات

 .کرد استااده مواد تاایر در ها آن از توان نمی  و  باشد می  مواد و فصول  مااد یافتن از اطا 

 

 :افشا  اطالقاخ و استفاده از اسناد و مدار   (30ماده  .

ا  نباید بدون اخذ تيیید مکتوط و قبلی از کارفرما، اطاعاتی را در ارتباط با واگذاری این قرارداد در اختیار رسددانه ها یا سددایر بنگاه ه  پیمانکار- الف

 اینقرار داده و یا باعو شدده یا اجازه دهد مطالب مکتوبی در نشدریات  شدامل متات داخلی( انتشدار یابد. متن کلیۀ مواردی که در نظر اسدت در 

 خصوص انتشار یابد باید قبل از انتشار آن برای تيیید به کارفرما ارسال شود. 

 در از آنتا که مدار  و اطاعاتی که از سددوی کارفرما در شددرو  پروژه و در طول اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، بعضدداً و یا کاً  -ط

ه از آنها در جای دیگر بغیر از پروژه موضدو  قرارداد نمی باشدد، پیمانکار در خصدوص موضدو   مالکیت اشدخاص می باشدد لذا پیمانکار متاز به اسدتااد

ت گیرد، مذکور کارفرما را از هرگونه دعوی که از سدوی اشدخاص مذکور در ارتباط با اسدتااده از اطاعات و مدار  در غیر از موضدو  این قرارداد صدور

 خواهد بود. مصون داشته و متعهد به پرداخت خاارت وارده

 :حودث قهر  و غیر مترقبه )فورف ماژور(( 31 هماد

 بر  توجهی  قابل  و  ماتقیم  تاثیر  که  کنترل  قابل  غیر  و  احتراز  قابل  غیر  بینی،  پیش  قابل  غیر  اتااقات  از  است   عبارت  ماژور  فورس

 .گردد  کلی بصورت قراردادی  تعهدات تمام یا یک هر انتام  مان  که ای گونه به داشته قرارداد طرفین های ماوولیت

 .گردد قراردادی تعهدات دیگر انتام  عدم  باعو نباید  قراردادی تعهدات از بخشی انتام در ماژور فورس از ناشی   من   -الف 
 .شد خواهد افاوده  قرارداد زمان مدت به ماژور فورس  زمانی دوره   -ط
 .نمود خواهند تواف قرارداد  زمان تمدید مورد  در طرفین ماه،  دو از بیش برای آن تداوم صورت در  -ج

  در   توانند  نمی  قرارداد  طرفین  و  شود  نمی  محاوط  ماژور  فورس  موارد   از  قرارداد،  طرفین  به  نابت  ثالو  کشور  های  تحریم   تبصره

  کارفرما   با   ماژور  فورس  قمصادی  تشخیص.  نمایند  امتنا   خود  تعهدات  اجرای  از  و  نموده  استناد  ثالو  کشور  تحریم  به  قرارداد  اجرای

.  نماید  اعام   کارفرما  به  بررسی  جهت  کتباً  را  مراتب  بایاتی  باشد  ماژور  فورس  تحق  مدعی  پیمانکار  صورتیکه  در  مبنا  این  بر.  بود  خواهد

 توقف   برای  ماتندی  تواند  نمی  و  نبوده  قراردادی  های  مائولیت  راف   پیمانکار  سوی  از  ماژور  فورس  قتحق  ادعای  صرف  است  بدیهی

 .نماید تایید را ماژور فورس تحق کتبی بصورت اینکه مگر  باشد، پیمانکار سوی از تعهد  انتام طرفه یک

 :منع قانونی (  32 هماد



  )پیمانکار( --------شركت     

 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
 

 مشاور و ناظر: شركت فنی و مهندسی كانی مس
 

 :  قرارداد  شماره 

 :   تاريخ

 قرارداد 

 احداث ساختمان مدیریت چرخه کاال در مجتمع جهان فوالد سیرجان پروژه  

 

 32از   28صفحه  

 مراتب  گردد،  مشمولقرارداد   مدت  طول در  صورتیکه در  و  باشد  نمی  معامله در ممنوعیت  مشمول قرارداد  عقد زمان در  که  نماید  می  اعام  پیمانکار

 .نمود خواهد اعام  کارفرما به را

 :حل اختالی   ( 33 هماد

 تاایر   به  مربوط  یا  و  قرارداد  موضو   عملیات  اجرای  به  مربوط  اینکه  از  اعم   کند پیشآمد  پیمانکار  و  کارفرما  بین  اختافاتی  درصورتیکه

  توافق   و  مذاکره  طریق    از  و  دوستانه  صورت  به  ابتدا  در  باشد  قرارداد  پیوست  مدار   و  اسناد  سایر  و  قرارداد  مواد  از  هریک  تعبیر  و

  قانونی   ذیصعاح  مراج   به  موضو  نمایند  رف    توافق  راه  از  را  اختاف  موضو   نتوانند  طرفین  چنانچه و  شد   خواهد   فصل و  حل  طرفین

 اینصورت   غیر  در  و  نماید  اجرا  دارد  بعهده  قرارداد  موجب  به  که  را  تعهداتی  اختاف  حل  تا  که  است  ملام  پیمانکار.شد  خواهد  ارجا 

 .نمود خواهد عمل پیمانکار به نابت خود تشخیص به طبق قرارداد کارفرما 

  بر  نظارت  دستگاه  تایید  طبق  بر  شده  انتام  کارهای  خصوص  در  را  خود  تعهدات  اختاف  حل  مدت  طول  در  نیا  کارفرما   است  بدیهی

 .داد خواهد  انتام پیمانکار به نابت آن پیوست  مدار   و اسناد و قرارداد اساس

 

 :کلیت قرارداد(  35ماده 

 به   تواند  نمی  آن  از  ماده  یک  یا  بخش  یک  اختافات  فصل  و  حل  به   مربوط  33  ماده  از  غیر  به  و  است  متموعه  و  کلیت  یک  قرارداد

  ماده  چند   یا   یک   گردد  مشخص  چنانچه.  گردد  نمی   نقض   دیگر   ماده   با   قرارداد  این   از  ای  ماده   هیچ  و   گیرد   قرار  استااده   مورد  تنهایی 

  به   امر  این  است  قرارداد  سایر  با   متناقض  یا  اجرا  غیرقابل   یا   و  ایران  اسامی  جمهوری  جاری  قوانین  جائاً مخالف  یا   کاً  قرارداد  این  از

 اقدام   مربوطه  موارد  یا  ماده  اصاح  به  نابت  متعاقباً  کارفرما  و  پیمانکار  مواردی  چنین  در.  کرد  نخواهد  وارد  خدشه قرارداد  موارد  سایر

 .نمود خواهد

 :قانون حاکم بر روابط طرفین ( 36ماده 

 .بود خواهد ایران اسامی جمهوری دولت جاری مقررات و قوانین منحصراً قرارداد این مورد در طرفین رواب  بر  حاکم  قانون

 :تغییراخ قرارداد (37ماده 

  پس  و  گرفته  انتام  کتبی  صورت  به  و   مذاکره  طری  از  باید  تغییرات  گردد،  ضروری  قرارداد  این  مااد  تصحیح  و  تغییر  هرگونه  چنانچه

 .گردد امضاء طرفین توس   زم  قانونی تشریاات از
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 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
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 محل انجام موضوع قرارداد:(  38ماده 

 50 کیلومتر سیرجان، شهرستان کرمان، استان در واق  سیرجان فو د جهان متتم  شرکت سایت قرارداد، موضو  کار انتام محل

 .باشد می گهر گل  اختصاصی جاده 2 کیلومتر شیراز، سیرجان جاده

 آدرف قانونی:(  39ماده 

 به   کتبا  بافاصله  را  خود  جدید  محل  است  متعهد  پیمانکار  کند  تغییر  محل  این  صورتیکه  در  و  باشد  می  ذیل  شرح  به  طرفین  نشانی

  دستگاه   یا  کارفرما  طرف  از  که  ای  نامه  هر  نکند  عمل  خود  تعهد  این  به  پیمانکار  صورتیکه  در.  دهد  اطا   نظارت  دستگاه  و  کارفرما

 .شد خواهد تلقی شده  اباغ شود ارسال پیمانکار   سابق قانونی  آدرس به پات  یا رسان نامه وسیله به نظارت

 

 سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت:    کارفرما

  گهر گل  اختصاصی جاده 2 کیلومتر شیراز، سیرجان جاده 50 کیلومتر سیرجان، شهرستان   آدرس
 03441423625* تلان    78185445    پاتی  صندوق 

 ------------------ : پیمانکار

- 
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 شماره دو:  پیوست

 )تعهداخ پیمانکار( شرح خدماخ فنی اسناد مناق ه 
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 شماره سه:  پیوست

 جداول پیشنهاد قیمت 
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 شماره چهار: ضمیمه

 برنامه اا  زمانبند  اجرا  کار

 

 

 

 

 

 

 

 


