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 قرارداد 

به  سهامی)  سیرجان   فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  نبی  یمافقرارداد    ینا   های شرکت  ثبت  اداره  در  3191  ثبت  شماره  خاص( 

صاحبان حق امضای    نمایندگی  با  4113-7736-8343  اقتصادی  شماره  ،10630161649ملی    شناسه  شهرستان سیرجان،

  ثبت  شماره  به  .............................  و  طرف  یک   از   شود  می  نامیده  "کارفرما"  اختصار  به   قرارداد  این  در   که   مجاز

شناسه........................  های شرکت  ثبت  اداره  در............................ اقتصادی   ،............................ ملی    ،    کد 

امضای مجاز  ............................آقایان    نمایندگی............................  ا  منبعد  صاحبان حق  پ دارقر  یندر    ، دشو  یم  یدهنام  راکانیماد 

   . ندشمی با قرارداد  ینا یاه یوستو پ  یطمفاد، شرا یهکل یبه اجرا  هد و ملزمتعم حاضر ردادقرا یا با امض   نیو طرف می گردد منعقد 

 تعاریف و اصطالحات

 . اشدمی ب تههف روز کاری در  7و  یرانا یاسالم یرجمهو یسمر یمقوق تقرارداد مطاب  ین)روز، ماه و سال( در ا یاما •

 است.  ...............................................قرارداد  یااجرحل : مسایت •

 قسمتی از آن است. اردادروضوع قار مکه ک  ..................................... پروژه: عبارت است از پروژه •

ارای داین قرارداد به عنوان مشاور و مدیریت طرح و  ر  د    مس  یو معادن کان  یعصنا   یو مهندس  یشرکت خدمات فن:  مدیرطرح و مشاور •

 ن اختیارات اعطایی کارفرما میباشد. ر طرح مطابق بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور  و همچنیاختیارت مدی

 موضوع قرارداد -1 ماده

............................. مورخ   ............... شماره   صورتجلسه  )براساس  قرارداد  همعامال  یسیون...کمموضوع  مستخرجه  و    یرهمد  یئتت 

و بر    یلحظه ا  پایشاحداث کامل سامانه    "( عبارت است از  یرجانفولد س  شماره ...........................مورخ .......................... شرکت مجتمع جهان

( شامل  EPC)بصورت    یرجاند سمجتمع جهان فول  کیشماره    یگر  یخته و کارخانه ذوب و ر  یرکارخانه  نورد بردس  یخروج  یخط گازها

  ییدیهو  اخذ تا  یعملکرد  یشهایو آزما  یاندازساختمان و نصب و راه    ی انجام کارها  یزات،مصالح و تجه  ینتأم  ی، طراح  ی،خدمات مهندس 

  یاتعمل  ینساله و همچن  2  یدکیقطعات    ینموارد مرتبط و تام  یهخدمات به همراه کل  یرو سا  یستز  یطاز سازمان حفاظت مح  زمل  یها

مطابق  "  یرجانن فولد سمجتمع جها  یکشماره    یگر  یختهدودکش کارخانه ذوب و ر  یرذرات  معلق غبار گ  یریسامانه اندازه گ  یراه انداز

 باشند.      یقرارداد م ینفک( که جزء لدو) 2 یوستپ   ی( و جداول مال سه) 3ست یوشرح خدمات ارائه شده در پ 

 ردادقرا  کرامد واد  نسا -2 ماده

 ،ری ز اسناد. دارد تیارجح ینهزم ینادر  ی قبل  توافق های یا تفاهم  یهکلاست و بر  ینطرفتوافق کامل  آن به منزله یها یوستاد و پ اردقر ینا

 : ر استیشرح زه ب   کت مداریاولو ،دور شیو تفس کنده، درهمراه با آن خوا دی او ب  ت،سارداد ن قرایا ریپذنا  ییجزء جدا

 حاضر دادرقرا-1

 (یکره شما یوستقرارداد )پ   الزاماتشرایط و سایر -2

 ( دوشماره  یوستپ ) ، ساختار شکست پرداختو احجام کار یمتق یزآنال جدول -3

العمل ها  یریحمل و بارگ  یها ،دستورالعملها  ی،گارانت  یطراح  یکد ها  ،استانداردها    -ی فن  و مشخصات  خدمات  حشر-4 بهره   ی،دستور 

 ( هس هرامش تسویپ ) یعملکرد یها یش و روش آزما ی، مقادیر تضمین شده عملکرد یو نگهدار یرتعم ی، دستور العمل ها یبردار

 (راهچشماره  یوستپ )ییاجرا ی نقشه ها -5

 (جنپ شماره  ستویکار )پ  یاجرا ینبندزما برنامه -6

 ( شششماره  یوست)پ  ییرااج یمانکارانپ  HSE عمللراتودس -7
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اد ز قراردجام  ینفطر  یید ه تأ و ب  یدهردگ  یماد تنظردرا ق  ینا  یاستار  ردکه    یگریمدارک دنوع سند و    امه ها و هرموافقتن  جلسات و  تصور-8

 خواهند بود.  تاولوی یدارا ،رصدو  یختار ینآخر یببه ترت برسد

از کارفرما    دیهییو اخذ تا  یرات زتندمس  یهه تهبت بز ابالغ قرارداد نسپس ا  هفته  یکحداکثر    ددرگ  یم  عهد مت  انکارمی: پ یلیتکم  داسنا-9

 . یدانم یب مسل ز خودارا  یحق هر گونه اعتراض یمانکارپ   مل بوده وک ع ال ارفرما مر ک نظ ،یرتاخ رت هرگونهصور است د یهیبد  .دی اقدام نما

 ارچوب مدت قرارداد.ضوع قرارداد در چوم یاراج ییلتفص یندزمان ب نامهرب -الف        

 آلت ینماش و  یزاتتجه یستل-ب       

 ه پروژ ی سازمان چارت-ج       

 ITP, QCP, WPS, PQR -د        

 . ام رکارفنیاز از جانب  عالمو ا یصت تشخ ر( در صوLifting plan)  یزاتتجه یریبارگ ل وحم لمدستورالع-ه        

 . یفن  یشنهادرائه پ ا و یهو ته یمتقمناقصه جهت برآورد   زماندر  یمانکاربه پ هده شئارا و مدارک داسنا-10

 وع به کارتاریخ شر  قرارداد وتاریخ تنفیذ، مدت   -3 ماده

 فذ است. )ابالغ از سوی كارفرما( نا طرفين ارداد توسط ی قرامضااين پيمان از تاريخ  -1-3

 : ماید ام نسناد زیر به کارفرما اقدنسبت به ارائه ا دااردرله قادل از مباست قب و متعهد  مکلفنکار  پیما  : 1تبصره 

 .هداتم تعنامه انجا م ضمانتیتسل •

 . ریپیمانکاصالحیت و گواهی  کارانصالحیت ایمنی پیمان معتبر ئه گواهیارا •

هی صالحیت اوگو    تعهدات  امانجن  ت به تحویل تضمیسبن  داد،اررقامضاء  هفته پس از    ودمدت  حداکثر ظرف    پیمانکار  هچنچنا  :  2  تبصره

و متعاقباً   د وصول نمایضبط و را پیمانکار  ای ه  هنامو ضمانتیکن تلقی کان لم    د راقراردا تر استامخ  فرماارک  د، م ننمای ااقد نکارانپیما ایمنی

 اقدام نماید.  سایر به رکا یسبت به واگذارن

اد  قرارد نیا و باشد   یمغ قرارداد ال اب یخاز تارشمسی  ه ما  (شش)6،(یل کار ) تکم دادرکامل موضوع قرا ارداد جهت انجامقر  تمد  -2-3

   .می باشد ربتمع یل قطعیوتحن و  یه تضمدوران ی پا تا

با  رداد( مطابق  اقر  عات موضویعمل  zoneا  ی   یارک   یهاشخب)   یهاتیلو اوخاتمه  ع و  شرو  یهالستونی)ما  ار ک  یاجرا  یهازمان  :   3  تبصره

قرارداد   کنفیل  ءو جز  یت آن الزامیعار  هک  باشد   یمن قرارداد  یلف موضوع اختم  یهابخش  یبرا  (5  هارمست ش )پیو  لیهوابندی  مه زمانبرنا

 . می باشد

 .می باشد توسط كارفرما  قبولی  ، تاريخ ابالغبه كار  تاريخ شروع  -3-3        

 دقراردا  موضوع   انجام   لمح -4 ماده

 باشد.  یم رجانیس مجتمع جهان فوالد  کیشماره  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر ری کارخانه  نورد بردسجام کار موضوع قرارداد، ان محل

 

 ادردقرا  لغبم  -5 ماده

   .در دوبخش تجمعی به شرح زیر می باشد دار موضوع قرارداک بابت انجام مبلغ قرارداد 

 ریال )..................................... ریال(    ..............برابر با ..... ریالیالف: مبلغ  

 ................. یورو( یورو ).................... برابر با ...................  ارزیالف: مبلغ 

 

 .دمیباشاسالمی ایران  بانک مرکزی  جمهوری  سنا  سامانه فروش اسکناس دردرصورت پرداخت ریالی مبنای محاسبه نرخ ارز نرخ   -2-5
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مت یات قن نوساامل  امل موضوع قرارداد ثابت خواهد بود و شکام  زمان اتم  تا   ، 7ماده  مندرج در  ار  کرات  ییتغ  یبه استثنا  مبلغ قرارداد-3-5

ک و  مدار  هیکل  یقدقو  ل  امک  ضمن مطالعه  نمایدیید م تأی  ارکانپیم  رفت.هد گنخوا  تعلق  یلیتعدونه  گ  چین مبلغ هیا  هبهد بود و  اوخنار  زاب

کل  یتاز سا  یدازدبقرارداد،    یوستپ   سنادا قرارداد  یهو  موثر در موضوع  و محدودمق  از  عوامل  آگاه  یتررات  با  یها  داشته  واشر   کامل    اف 

بازا  زمان، مکان و  لیقب  از  یطشرا  یهلکاز    لمکا   یآگاه نرییتغ)  رنوسانات  ار  ارز، تغیزاتهتجو  قالم  خ    ...   و  یجو  طیشرا  ،.(..  و  ییرات نرخ 

اادرمب موضوع   یدر مدت اجرا  تهر صورگردد. در    رضبه عذر عدم اطالع معت  یتوانداست لذا نم  اد حاضر نمودهدقرارمضاء و قبول  ت به 

 از ن  واعن  یچتحت ه  یگرید  یشفزانوع ار  ه  یا (  claimادعا )  ، یلتعدوده مشمول  قرارداد ثابت ب  ین اشده در    د یق  دواح  یایمتهق  یهلاد کراردق

 . می گردده نپروژ یقعلت یا لیه تطوملج

داد  رارقدر    هکچه  زء آنبه ج  یگریگونه پرداخت د  یچقرارداد به عهده دارد، ه  ینبه موجب ا  یمانکارکه پ   یتعهدات   یهم کلبابت انجا  :4  هتبصر

 د شد. نخواهاخت پرد یمانکاربه پ شده است،  ینیب یشپ حاضر 

 . هد شدخت خواپرداافزوده   بر ارزش  یاتمال معتبر  یواهرائه گمقابل ا ارداد درقر غبلاد بر مزماده افزوبر ارزش  یاتمال :5 هصرتب

 داد و کسوراتحوه پرداخت مبلغ قرارن -6 ماده

 : ت خواهد شدخاردپ  رانکامپی  به ذیل رحبه شاد قراردمبلغ 

.......................    معادل    دادقرارکل    مبلغ  (صددر  بیست% )20  یمانکار، در صورت درخواست پ   یدنما   یپرداخت: کارفرما موافقت م  یشپ   -1-6

،  به همان مبلغ  ید توسط کارفرما معتبر و قابل تمد کی ضمانت نامه بان اخذخت در قبال داپر  پیش انبعنو (  الری  ......................................)ریال 

سامانه  )دریافت ضمانتنامه    یل روز  خ تبدبه نربرابر     1.5معادل    به صورت ریالی   ضمانت نامه بانکی    ای بخش ریالی و برای بخش ارزیبر

  ضمانت نامه   ینگردد. ا  ی کسر م  رنکایماخت به پ دارپ از هر    ،تیت وضعروص  ره  باسب  ناته مبود، ک  دنواهقابل پرداخت خ  یمانکاربه پ   (سنا

 خواهد بود. یآزاد ساز قابل هی  م بدت عدرصودر و  تخپردا  یشامل پ ستهالک ک پس از ا

  ، هدش  لم تکمیاحجا اساسبر  و ( اه صورتجلساتربه هم ارائه شده  های حساب صورت ) یتهاد براساس صورت وضعرداقرا لغ بم پرداخت -2-6

و    یلاحتما  تو خسار  ئمو عوارض متعلقه و جرا  ی سورات قانونخت، کپردا  یش پ   ی ر نسبکس  و   ا مکارفر  ییدپس از تأ  و   تمیکست قش  ولجدا

   د بود.قابل پرداخت خواه  ارانکمیکار به پ  انجام حسن  ینبعنوان تضم 10%

 . اشدب  می ارکمانیپ ه  عهد  هب دریگیلق مداد تعرارن قیه به موضوع اکه و عوارض متعلق یسورات قانونکه یلک •

ار منوط  کمانیآخرین قسط پ   بیمه و  هرداد سپرداست  . ه کسر و نزد خود سپرده می نمایدبیمصد  در  5ل  ت معاداخدرپ   رکارفرما از ه •

 بود.   خواهدو عدم وجود بدهی پیمانکار  رت وضعیت قطعی  و تایید صو ماعیامین اجتمان تسازاز ساب مفاصاح ائهبه ار

لع مطض  و عوار  اه  اتیمالمربوط به    نیانقوو    یاجتماع   یامه هی، باراداره ک  ن و مقرراتیقوان  عی ز جمکه اکند  یم  دییات   ارکمانیپ   •

مه کارکنان یو عوارض و ب  اات هیماله  ی، پرداخت کلردادونی این قراقانرات  کسو  ه. کلید ینمات  یاست همه آنها را رعا  هدتعو مه  ودب

 واهد بود. خنما رفراکتوجه م  کرلذا وق ف اتن و مقرریقوان ی عدم اجرا تیلال مسئودر هر ح. دشاب می  ارک مانیده پ ار، بعهکمانیپ 

  ی نسخه بررس  یافتارائه و پس از در  ان یشا  ییدمورد تا  یهرو  اب   فرما ور کارد نظمور  تدر فرمرا    یتهاضعو  ت صورتموظف اس  ارنکا میپ -3-6

 . ید اظ نمحال یدبع یتوضعصل در صورت س از حل و فتالف را پ د اخورم شده ( موارد red-mark هخشده توسط کارفرما ) نس

و    یدا ام نمقدا  یرجانموظف است نسبت به افتتاح حساب شرکت خود در بانک تجارت شعبه شرکت مجتمع جهان فولد س  یمانکارپ   -6-4

 است. یرحساب امکان پذ  ینپرداخت توسط کارفرما فقط در ا

ا  -6-5 از  ارائه شده )مبلغ حاصل  پرداخت حجم واقعینیب  یشه )پ احجام( بصورت بودج   یناحجام  کارانجام شده مورد   ی( بوده و مالک 

 . یباشد دستگاه نظارت م  ییدتا

ا ا  غذو ذهاب و    ابیا  هبهزینه های مربوط    یهکل  :6  صرهبت پیمانکار  م اقو  به عهده  از    ینههز  هک  صورتی  بوده و درت  ل توسط این قبیای 

 ر خواهد شد. سک  ای تأیید شدهکارفرما پرداخت گردد، از صورت وضعیت ه

  داد ارقرنچه که در  آ  ءزج  هپرداخت دیگری بنه  گوچ  ارد، هید  هده عهد برداقرا  داتی که پیمانکار به موجب اینعهت  یهام کلانج  بتبا  :7تبصره  

 هد شد. خوات نخادکار پربه پیمان ضر پیش بینی شده استحا
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رسیدگی خواهد  ما قابل  یید کارفرورد تام  یهروو    قالب فرمت ها   رد  طفق  ،پیمانکارز سوی  ابررسی فنی یا ریالی  هرگونه درخواست    :8تبصره  

ول  ا  فجاز طر ق امضای مصاحبان حفقط با امضای    و...  شرح خدماتیرتغ،  فهااض  باشد ازقبیل کار  هالی داشتم   اربکه    عیوضونه موو هرگ  بود

 ال حساب خواهد بود. سیدگی و اعمل رقاب

 تغییر در کارها  -7 ماده

ابالرارداد  در طول مدت ق  در هر زمانی داد  ارقر  یطشرا  یترعا  باو    ید و صالحد  یازورت نصر  د  یتواندم  کارفرما-1-7 ا  تحداکثر    ی،تبک  غبا 

 . یداضافه نما یاداد کسر و ارقرحد او ایتهیمس قد براساادرارمبلغ ق% 25 نیزام

در   بوطه مرت  مال تغییرا نسبت به اع   ت اع س  48ظرف  کاهش احجام کار،    یا  یشافزا  یابالغ کتب  یافتاز درموظف است پس    ارنکما یپ -2-7

 د.  اینم  ا اقدامکارفرم بندی پروژه و اخذ تائیدیهزمانه برنام

ظف مو  یمانکارپ   ،گردد  ابالغ  یمانکاربه پ   یدادرقراحد  وا  یفهایدر  یاتعهدات و    ازج  خار  یتی الکارفرما، فع  یبتک  خواستدره  نا بچه بانچن-3-7

 . غ خواهد شدالاب یبه وو ه گرفت صورت ادییا متمم قرارد یهلحاقا ن در قالبآام نجا زمانباشد.  ی م ییاجرا یاتبه شروع عمل

ابالغ    یاد، جهت اجرا به ود مندرج در قراردرموا  رب  یاضاف   ید،جد  یاهقرارداد کار  یاجرا  مدتول  ط  چه دران چن  ودشیم  د عهمت  پیمانکار-4-7

 : یدم نمادااق ید جد یارهاک  امکار نسبت به انج یطشرا برمنطبق  یرز از دو روش یکیشود به 

  احد نرخ و  با   تموظف اس  یمانکار پ ،  اشده بشتوجود داد  ااردقر  ی هاکار  یزمندرج در ر  یکار  های   یتمآ  بالدر ق   د نظرورم  یتمـ چنانچه آ  الف

 اقدام نماید.  بت به انجام کارنسطه وبرم

ما  کارفر  بیتصوبررسی و    از  پسو    یمانکارپ   یشنهادپ   ا ب  ید جد  تیمق  به قرارداد نگنجد،  ضمقالب فهرست بهاء منر  د  ید چنانچه کار جدـ    ب

 شد.  هدواخ غابال

 است محق  کارفرما. کند ادشنهیپ  کارفرمابه  رهااک در را  یراتییتغ کارها، یمنیا ای و یدهزبا ت،یفیک شی زااف یارب تواندیم ،ارانکپیم-5-7

ل  یتحو و مااتم در مانکاریپ  تیمسئول رافع ،کارفرما  یسو از پیمانکار یهادنشیپ  راتییرش تغیپذ معد .دکن رد ای قبول را تراییتغ گونه نیا

 .ستین دداقرار  یفن مشخصات قطب کارها

ست ینبودن لاز کامل    ی ر کار ناشیر مقادییا تغیو   یو دتعه مورد و یاصل  یارهاک انجام در ارنکامپی قصور  از یناش راتییغت  :9  هصرتب

 رد و نه خودیهز به ،رسباز دییتا از پس  تاریی تغ نهگو نیا انجام به موظف پیمانکار و شودینم  یتلق رکا رییتغ ،پیمانکارئه شده ارا تزا یتجه

 . استد داارقرت دم

 ه نظارت مدیر طرح/مشاور/دستگا -8 ماده

 یریتوان مشاور و مد قرارداد به عن  ینمس  در ا  ی و معادن کان  یع صنا  یس و مهند  ی : شرکت خدمات فندستگاه نظارت  /و مشاور  یرطرحمد

 . یباشدکارفرما م  ییاعطا یاراتاخت ینسازمان برنامه و بودجه کشور  و همچن یطرح مطابق بخشنامه ها یرمد یارتاخت یطرح و دارا

 یه طرح انجام دهد که در رو  یریتمد  توسط   شده   ابالغ  دستورات  و   ها ¬دستورالعمل   یمات، کارها را بر اساس تصم  یستبامی  یمانکارپ -1-8

 شده است. یینتب یهماهنگ   یغ ابال

کارها    یاجرا  یبرا  یمانکارکه توسط پ   یاشخاص   یا   یندگان از نما  یک نسبت به هر    یمانکار، مکتوب به پ   ی ابالغ   یمجاز است ط   یرطرحمد-2-8

شاره شد و  بال اکه ق  یبیبه همان ترت  یرطرح،مکتوب مد  یۀابالغ   یافتصورت پس از در  ینا  درموارد استخدام شده اند معترض شود.    یرسا  یا

ا پ   یحتوض  یهارا  یاتعهد    یجادبدون  از    یدبا  یمانکاراز طرف کارفرما،  مزبور  انفصال شخص  به  نسبت  و جا  یکارهابالفاصله    ی یگزینمربوطه 

 . یداقدام نما یدائمورد ت یروین

 یطعق   و   وقتتحویل م   ، دوره تضمین  -9 ماده

 ن یتضم  رکایمانتوسط پ   دادررا ع قوضمو  موقت  یلتحو  یخاز تار  ماه  (هدوازد)  12  مدت  یارداد برع قرا ووضم   یات لعم  یهم کلجاان  نسح-1-9

 . دوش یم  یدهنام  ینمدت دوره تضم  ینا ؛می گردد 
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 ی ادردارق  و  ی کیف  ی، نف  مشخصات  یتاز عدم رعا  ی ناشکه  د  شوه  هدشادر کار م   یصی قاو ن  یبمعا  ینضمکارفرما در دوره ت   صیخبه تش  اگر

ز به زمان یادر صورت ن،  فع کندر  ودخ  ه نیرا به هز  ایصق نو    یباعم  آن ا،مم کتبی کارفراز اعال  وزر  15ظرف مدت    مکلف است  کاریمانباشد پ 

استب پیمانکار مکلف  عیوب   رفع  برای  و رسمی  ارائه گزارشی کارشنا  با  یشتر  مع   با  سی  زما  ارائهو    صاینقو    یباذکر  ع   نمدت   بیرفع 

 رما ارائه نماید. ید و تصویب مدت زمان به کارفود را جهت تایدرخواست خ شناسیکارپیشنهادی و 

اانجدر    یمانکارپ   هگا  ره پ ما  د کارفرحه کنمسام  یاد و  ورزور  قص  دوختعهد    ینام  از  حق دارد  ب رض  انمز  یینو تع  یبار اعالم کتب  یک س 

معاالجل   رأس  یص نقا  و  یب آن  و  را  ترت  یا ا  هر  مقتض  یببه  رفع بدان  یکه  اضافه    هنیزو ه  ند ک  د  به  را  و کسر20آن  از م خسارا  %  حل ت 

 . شت کنددابر ارداو دنزد   کارانیمپ  هک یاده سپرو  باتطالهر نوع م یا کار یمانپ ل واام ،ینتضم

مان شدن ز  یتوسط کارفرما )در صورت ط  ایو    کارانیمپ   سطتومشاهده شود و    یصیقان  و  یوبع   ین،در طول دوره تضم  انچهنچ  :10  تبصره

 . اهد شدو خ بهاسمح یبع   عمان رفزر از کا خش ازآن ب یندد، دوره تضمرگ( رفع ررمق

یدکی، مورد   اتزیکلیه قطعات و تجه  ن،یه تضمورد   انیجداگانه و در قبال دریافت وجه، پس از پا  یقرارداد  یط  ردیپذ یم   مانکاریپ -2-9

 زات یتجه  بیو رفع ع   راتی، تعمنسبت به ارائه خدمات پس از فروش  نیسال تامین نماید و همچن  10موضوع این قرارداد را برای مدت    ازین

 . د یموضوع قرارداد، اقدام نما

مدیر    د توسطواره میلک  دییطه و تامربو  ت اشیامزآ  و ها  ستجام تو ان  تهیزا تج  نصب     تکمیلو    لیوتحاز    ارت استعبت  موق  تحویل-3-9

 .گردد   یم میظنتل موقت یسه تحوه پس از آن صورتجل کمان محیط زیست زو سا ه کارفرمادطرح نماین

  ی ضاه امو ب  دمی گرد  یمظموقت تن  یل وحته  تجلسصور  کار، نامیموقت از طرف پ   یلتحو  یتبک  ستاد با درخوااردرق  ضوعمو  یلتکمپس از  

 .یدرسخواهد  ینرفط

 : اشدمی ب ل یذموقت، به شرح  یلتحو هورت جلسو ضمائم ص الزامات

 دن کانی مس .  و معا  ایعصن یو مهندس ی ندمات فشرکت خ اتر فنی با دف  یسته رفع پانچ لجلس صورت •

 . مار فرکا ید ئمورد تا یرسمربوطه، اسناد باز  هایشیآزما تست ها و  یجنتا •

 . کارفرما ید مورد تائ As-builtو Mark-up یفنرک  ادم و  هاه قشن یهکل •

 . (Final Book)  ارمرفکار نظد مورفرمت   بقامط  یی اهکتابچه ن •

 شده توسط کارفرما.  نی تام یمازاد و امان   لایو متراقالم  و عودت لایربالنس مت صوصدر خ د انباربا واح انجام صورت جلسه •

با    رتصو • اسناددر خصوص مدارمس    ی کان  و معادن  یعانص  یو مهندس  ی نفکت خدمات  رشت   یفیل کرتنواحد کجلسه    ک و 

 .  هپروژ

 .   مس  یدن کانمعا و   یعناص ی و مهندس ی شرکت خدمات فن فنی فاترد  با  رکام ماصورت جلسه ات •

پ نانچ:  11  هتبصر پانکارفرما راسا اقدام ب،  کند م نانچ اقداپ ع  رف  یلبه تکم  نسبت  ه دش   نییعت تمد  یط   یمانکارچه  ودن با لحاظ نم   چه رفع 

 ص نخواهد داشت.صوخ نیا در یی اه ادع نوگ یچه  انکارمیپ و   مایدنیخسارات م کسرو   یسربال هنیهز  20%

مان  ز و سا  ه کارفرما دمدیر طرح نماین  داییتو    تموق  لیاز تحو  ین(ه تضمردو)ه  ( مادوازده)   12تز گذشاست ا ت  عبار  ی قطع  تحویل-4-9

 .گردد ی م میتنظ یل قطعیوحتتجلسه ورص ه پس از آنکمحیط زیست 

  یو به امضا  رددگ  یم   یمنظت  یقطع  یل وحصورتجلسه ت  ،انکارمیاز طرف پ   یعقط  لیتحو  یکتبت  با درخواس   ینتضمشدن دوره    یط  از  پس

 .دیخواهد رس ینطرف

 :شد می با  یلبه شرح ذ ی، طعق یله تحوت جلسئم صورو ضما تالزاما

 . انکارمیپ  یاددات قراردهتع و ادع قراردضوموم کامل ت انجااز صح  اننیم طا ولصح •

 .ینتضمدوره   نقص درکارکرد بدون  •

 . (صورت وجود بخش از کار  )در  ند آدجم ینمتضشدن دوره  یو سپر ینتضم دوره بیورفع ع  جلسهورت ص/یگواه •

 . کارفرما هاد باردقر یمهاب بسحمفاصا ارائه  •

 خواهد بود.  رانک یماپ کار   انجام ده حسنات، سپرهدتعانجام  ینتضام یازسدازآ یانمب  رکمد ین: انکته
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رفته گ   ه دبعه  یتعهد  یقطع   لیحوت  یر گواه بل از صدوقرارداد،  ق  بجبمو  یمانکارپ ه  چناچن  ی، قطع  یلوتح  ی صدور گواه  میرغ عل  :12  تبصره

 ن ید چنو حدو  یتاهم  یینور تعمنظبه  ود.  ب  نداهآن خو یاجرال  ئومس،  د شاب   ندهما  یاقب  یافتهور انجام نذکم   یاهگو  دورم ص هنگادر    که  شدبا

 . دیخواهد رس اضمبه ا ینطرف ین ب یددج ینتضامفتن ر گربا در نظ یاجداگانه  نامهفقتموا ی، تعهدات

آنگردد    ینم  افته محسوبیل  یمکتاد  دراقر  :13  تبصره راادود مندرج در قرارت خادهتع  هیلک  راکمانیپ ه  کمگر  بنحو ک  وده  دا  ماجان  د  ارها 

 .  باشداصالح شده  دداقرار بر طبق یبیو هر گونه ع لیمکش تبخت یضار

 تضامین  -10 ماده

ت، داخپر  یش پ   ینضمرا بعنوان ت  دادارقر  غ لبم  صد( رد  بیست)%02معادلداد  قرارموظف است پس از ابالغ    پیمانکار :  تپرداخ  یش پ   نیمضت

  د. یام نیل تحوبه کارفرما   د کارفرمامورد تایی   یبانکانتنامه مض رتوبص

 . می باشد  یساز داآزقابل نکار  در صورت عدم بدهی پیما و تپرداخ ش یپ  املک کاستهال پس از تنامهانضماین 
ثبت بدهی    دم ورت ع و در ص  ، ودش  یم   سرک  ار نجام کن احس  ینمتض  ناو% بعن01  یمانکار پ   یتوضع: از هر صورت  کار  انجامحسن    ینتضم

و    کارفرمانماینده  طرح    یتریمد   یید موقت مربوط به کل مجموعه در صورت تا  یلتحو  ی پس از صدور گواهغ  بلم  ین% ا50  ار،رای پیمانکب

و مربوطه    یکل مجموعه درصورت ارائه مفاصا حساب ها  یقطع   یلتحو  یپس از صدور گواهآن    یگر% د50و  حیط زیست  حفاظت م  سازمان

 . توسط کارفرما آزاد خواهد شد   و سازمان حفاظت محیط زیست کارفرما نماینده  طرح یریتمد  ییدت تادر صور

  ی تبک  یتاشک ونه  عدم وصول هر گ  بهنوط  موقت م  یلوسه تحرت جلوص  یامضاس از  جام کار پ نا  حسن  ینمتض  %50  یسازآزاد    :14  هرتبص

آزاد  یت، در صورت وجود هرگونه شکا واهد بود.وعه خمجم یرزت رافن  و دوم دست زندگان اسگان، کنند ینتام   ،ی لتدو ی هاسازمان ،ا ارگان ه از

 . شد می باطه بومر ی هبدم عد یئه گواهبه اراوط نم رام کاسن انج% ح50 یزسا

و    یدمعتبر بدون ق   % ) ده درصد ( مبلغ کل قـرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکی10همزمان با ابالغ قرارداد، معادل    :هداتام تعجنا  مینضت

کل مدت قرارداد باشد.    یابه نفع کارفرما ارائه نماید که تضمین فوق می بایست قابل تمدید یکطرفه از سوی کارفرما بر  ید شرط و قابل تمد

تسو  پس موصوف    ضمانتنامه و  قرارداد  دوره  پایان  مال   یهاز  م  یحساب  قرارداد، کارفرما  بود. در صورت فسخ  استرداد خواهد  تواند    ی قابل 

نما به نفع خود ضبط  را  الذکر  با   ی بانک  ۀو مفاد ضمانتنام  یطشرا.یدضمانتنامه فوق  تا  ید انجام تعهدات  باکارفر  یید مورد   ۀ ضمانتنامشد.  ما 

  ی بانک  ۀباشد و ضمانتنام  یداعتبار و قابل تمد  یمربوط به کل مجموعه ، دارا  یقطع  یلتحو  یصدورگواه  یختا تار  ید با  انجام تعهدات  ی بانک

سپر از  پس  مذکور  تعهدات  ا  یانجام  تا  یختار  ینشدن  درصورت  پ   ییدو  به  صرف   یمانکارکارفرما،  بنابر  گاه  هر  شد.  خواهد  داده  عودت 

  و  زمان هر در  که است مجاز  و محق  کارفرما باشد،  کرده  نقض را هاآن ینکها یا نکرده   یفاخود را ا یاردادتعهدات قر یمانکارکارفرما، پ  یصشخت

 ین تعهدات مزبور را ضبط و نقد کند. همچنانجام    یبانک  ۀتمام مبلغ ضمانتنام  یا   یآن، بخش  یفسخ احتمال  یاقرارداد و /  یاجرا  دوره  طول  در

  یر بدون لطمه به سا  تواندیآن نکند، کارفرما م  ید اعتبار ضمانتنامه مزبور اقدام به تمد   یقبل از انقضاروز    30حداقل    یمانکار که پ   صورتیر  د

 ینموده نگهدار  یش ور به نام خود گشامنظ  ینکه به ا  یمطالبه و نقد نموده و مبلغ آن را در حساب  یا و    یدنامه را تمدد، ضمانتحقوق خو

 کند. 

 . د بنای یشفزاآن ااسب با تنم تیسبا یفوق م ینمضا ت ، ارکپیمانبه   %25بر اد زامر  کا شیدر صورت ابالغ افزا :15 تبصره

تعهدات   زا  یکجام هر  نت عدم اصور  و دراست    یو  یرداددات قراعهت  یهم کل انجا  ضامن  یثحهر  از    نکارمای پ   ات لبطام  و  ینامتض  :16  تبصره

از س  پ  ی و الباق  شدمی باابل وصول  قا  فرمکارظر  طبق ن  یالاحتمت  اراسخ  و  یمراج  یهو ...( کل  یمنیزمان، ا  ،یتیفداد)شرح کار، کو مفاد قرار

 . ردد گ یم ردستم ارپیمانکبه   یندوره تضم نای پا

 اردادر ق  همیب -11 ماده

 ییناصالحات، الحاقات و آ  هیبه کل  ریمانکاو اشراف کامل پ   یتاعن  او ب  ینطرف  یابر  یاجتماع   ینامقانون ت  38ده  دن مابوا  ر ضمن لزم الج

   ن یمتا ن  امزاس  هب  جهو  نههر گو  پرداخت.  یدنما  یمهب  یماعجتا  ینتام  ازماننزد سنل خود را  رسپ   هیکل  شدمی با م  لزم  یو  ،وطهبرم  یه هانام

از    یناش   یم راج  یهلت کاس  یهی . بد می باشد  یمانکارپ   ه بر عهد  رداداقر  یمهبساب  صا حمفا  ی گواهاخذ  نل و  رسپ   هیمب  یستل  جهت  یاجتماع 

  و   هد وب  کاریمانتعهد پ .. در  قرارداد و .   یمهاب بذ مفاصا حساخ  در  یرنل و تاخرسپ   همیب  ی ها  ینههز  یزروا  نل،پرس  هم یب  یستدر ارائه ل  یرتاخ
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پرداخت   همیازمان بوصول و به س  یمانکاررا از پ   اه   ینهاند هزدکه صالح ب  ریگد   یقهر طره  ب  یا  ینامتض،  تاز محل مطالبا  یتواندما  رمرفکا

 . یدنما

ه  ارائ  امرارفکتوسط  ام آن  دال بر انج  یستنداتآنکه م)مگر    نصب  خطرتمام    یمهبتهیه  ه  ب  تنسباد  الغ قرارداب   با  مانزمهت  ف اسموظ  پیمانکار

ارائه    امقدا  ن و اشخاص ثالث  بیمه مسئولیت در قبال کارکنا،  عیدث طبیواو ح  یمدن  یتمسئول  هیمو ب(  ددرگ   ر هرد  .دینماو به کارفرما 

 زیان  ردمو  مدارک  اسناد  یهکل  یجمع آور  یمانکار،پ   راتفن  یا  کاریمانپ   یلتحور  د  یزاتحادثه مربوط به تجه  هنوهرگرت بروز  و ت، در صصور

بارا  هتج التفاوت    تپرداخ  و  هدبو  یمانکاره پ عهدبر  غرامت  تفایت درلزم جه  یگیریهایپ   یهو کل  یمهه بئه  ت  کشر  از  یافتیدرغرامت  مابه 

  دال براسناد مثبته    ئهمنوط به ارا  رکاانمیپ   یتوضع  صورت  ینخت اولو پردا  ی. بررسمی باشد  انکارمیبر عهده پ   زین  ی اقعرت وخسا  با  همیب

مسئول   هم یب  حلامر  لیمتک  / نصب  خطر  ب   یمدن  یتتمام  شدائار  هماهان  یپرسنل  یمهب  تیس ل  یننچمهود.  خواهد  تام  هه  سازمان    ینبه 

 ئه گردد.ارا یمانکارپ  ییتهات وضعورص ستیوپ   هب ستیبایم یزن یماع اجت

مسائل حفاظتی و ایمنی حسب مواد   آن مقرر شد پیمانکار کلیه  95نون کار به پیمانکار تفهیم گردید و در رابطه با ماده  قا  13مفاد مواد  

ن  ی از کار در خصوص کارکنان و کارگراکارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث ناشقانون کار را در مورد کارگران خود اعمال نماید و  

ای کیفری، حقوقی، مدنی  جزئی و یا نقص عضو و فوت نداشته و پیمانکار راساً مسئول می باشد و تمام مسئولیت هار اعم از حوادث  پیمانک

 ن نخواهد داشت.بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال آوپرداخت دیه ناشی از هرگونه حوادث حین کار متوجه پیمانکار 

و   یتادارات دول یه در مقابل کل ییگوسخپا ولسئم  کاریمانپ  وارد شود یا  صدمه  یمانکار ن  پ ناارکک  زا یکر ه   قرارداد به در طول مدت  ه هر گا

فوق  اجع  مر  زا  یک که هر    یورتدر ص.  اردند  ییتمسئولوص  خص  ینرفرما در او کا  د باش  ی م  یی امراجع قض  ار و ه ک دارا  جمله  از  ی تولد  یرغ 

را  از صورت    یپرداختالغ  مبو    طهمربو  یاه  ینهزه  یهکل  سپسشده را پرداخت و    نییعت  غکه مبلتواند    یا م مربداند، کارف  سئولرا مرفرما  اک

طر  یا   رایمانکپ  ینامضت  ،رنکایما پ   یها  یتوضع ت   ییگرد  یقهر  نما  یصخشبه  برداشت  پ   یدخود  ا  یاضاعتره  ونگ  هر  حق  ریمانکاو   ین در 

 ساقط نمود.سلب و  دوخ ص را ازصوخ

 . دباش می   یمانکارپ قرارداد بر عهده   هیمب با فاصاحساخذ م ینهزو ه مسئولیت

 ینقوان  ینچنو عوارض و هم  اه   یاتلامبه  ط  بورم  ینها و قوان  هیمب  ،ره کارا اد  رراتو مق  یننقوا  یعکه از جم  یکندم  ییدتا  کارنامیپ   :71  رهتبص

و هزینه های آن را درقیمت خود تهشا دکامل    اطالع  ینابم   یمرتبط با قرارداد ف  یجار  ینناقو  یگرو د  ین و درما  یشتبهداو    ینظت فحفا

 .یگیرداز آن را به عهده م یرات ناشساخ  انبرج و ااجر عدم  یتئولآنها و مس یتبه رعا من تعهد  و ض دیده 

 قیتعل -12 ماده

  یخ تار  یینبا تع  ارتب  رت مراوص  ، در اینندلق کعد مرداراق  ینمدت ا%  50ر  حداکث  یبرا  کار را  یراد اجدااررقدر طول مدت    انیتوم  رفرمااک

تعل پ   یقشروع  تعل  . هددیم اطالع    یمانکاربه  مدت  ا  کار انیمپ   یق،در  که  مکلف  تجهشدم  جا ان  ی ارهکام  ماتست  و  مصالح  کار،    ی پا  یزاته، 

 ه ین و هز  اتبابت خسار  ی بلغم  یچاست ه  یهیاست کند. بد حفاظت و حر  یسته،شا  وربه طد  داراساس قررا برات  موق  یتمانهاخاس  و  اتتاسیس

 . د درمی گن پرداخت کاران یمبه پ  یلقاز دوران تع یناش یاه

 .می گرددد نرداقرال و کحد او یها تیمدر ق یشگونه افزا یچمنجر به ه  یق،له تعورد  از ی اشن داقراردمدت   یشاافز است یهیبد  :18 صرهبت

و    یپس از بررس  یق،را در مدت اضافه تعل  انکارمیر پ و سربابت  ثا  یها  هنیهز  فرما، کارشدباقرارداد    ینا% مدت  50  یشب  یقتعلان  زم  نچهچنا

 . ایدینمات، پرداخت متندمس  دیئتا

 بهقیر متر حوادث غ -13 ماده

آن قابل  ده و وقوع  خارج بو  دادقرار  نیف رطاز    یک ل هر  نترو ک  هیطاز ح  آن  از  ییرگردد که جلوگ  ی اطالق م  یعی وقا  ر به ماژو  سروف-1-13

 د.  باش  یرممکنغ مقابله با آن  یبرا  یعمل منطق هگونجام هران نبوده و ییرگ یشپ   یاو  ی نیب یشپ 

 له(زلز  ،یلگ، سن)ج  اژورفورس م  یا  یهعامل قوه قهر  یکت بروز  لع به  ه  مانفقتوا  ینا  ینطرفاز    یک  ات هرتعهد  یاجرا   یکهتصوردر  -2-13

متخذه در جلسه موصوف  یماتمتص .ید نمارک ه مشتجلس  واستدرخ الم و اع ل به طرف مقاب مراتب را کتباً  ی دع ت م زم اسل  ددگر یرممکنغ 
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تحقق مصادق   یصخود هستند. تشخ یداردات قرداه عتم انجابه موظف  طرف متعهد و حصول توافق هر دو  نزما ات  و بود عمل خواهد   مالک

 واهد بود. ا خکارفرم با آن  یانو پا روعن شماور و زژما فورس

هدات در  تع  نقض  نا، بعنوفورس ماژور  یطقرارداد به علت وجود شرا  ینف رطز  ا  یکهر  یهز ناحبل امتقا  داتم تعهجااندر    یی اناتو  عدم-3-13

برا  یحق  یچگونهه  یطیارش  ینو چن  ه دینگرد  رداد محسوبراق  یطشرا مور  دادقرار  یناز طرف  یک   یچه  یرا    ردخسارت    یعااد  طرحد  در 

مدت    فوق به  یطرانخواهد کرد. اگر ش  یجاد است ا هدیردگ یینعد تقراردا  یطشرا اد وبق موط کهقرارداد  یمتق تعدیل   یاصدمه و  ادجیا هیجنت

 . دبو دواهنخ ینبر عهده طرف یتعهد  یچو ه یدنما فسخ را داردقرا اند تو یم یناز طرف یک شد هره داشته بادامه اام 6

 .شود یب نمژور محسوما فورس م یرحتو  یاقتصاد تناساون-4-13

 شود.رد فورس ماژور محسوب نمیقتصادی از موا( و نوسانات اCOVID-19ونا )ماری کرشیوع بی -13-5

 ساراتو خ جرائم تاخیر  -41ماده

دت زمانی که برای تکمیل کارها در قرارداد تجـویز شـده تکمیـل نمایـد، در ایـن صـورت ها را ظرف منتواند کار  پیمانکارهر گاه    -1-14

ت بابـت ایـن یـده بـه کارفرمـا بپـردازد. پرداخـشـخص گردماده م  که در شرایط قرارداد و این  موظف است خسارات مقطوعی را  پیمانکار

همچنان متعهد به تکمیل کارها باقی خواهد مانـد.  پیمانکار ی تلقی شود وجبران یا وجه التزام برای چنین قصور خسارات نباید به عنوان

که ن خساراتی را از هر گونه مطالباتی  جبران خسارت وی وارد آید، مبلغ چنیکارفرما، بدون آنکه خللی به سایر روش های برخورداری از  

خسارات فوق، رافـع مسـئولیت هـا و   ا کسر مبلغ مزبور بابتدارد یا خواهد داشت کسر خواهد کرد. ضمن اینکه انجام پرداخت ی  پیمانکار

 در قبال قرارداد نخواهد بود.   پیمانکارتعهدات 

ــه  -2-14 ــورتی ک ــارپیماندر ص ــرارداد را م ک ــوع ق ــار موض ــد ک ــتنتوان ــرف مهل ــرارداد و ظ ــابق ق ــان ط ــده از زم ــریح ش ــای تص  ه

های مندرج در ذیل مبالغی را که طبق نرخ ادث شدهات حهر روز تأخیر  ازایبه    کارفرماموثر شدن قرارداد جهت انجام کار، تکمیل نماید،  

 کسر خواهد نمود. ر کارفرما  ضمانت در اختیامانکار و یا هرگونه از محل بستانکاری پیگردد، به عنوان خسارت محاسبه می

هایی کـه بعـداً قابـل پرداخـت یا صورت وضعیت  ارپیمانکهای قابل پرداخت  تواند مبلغ این جرائم را از صورت وضعیتمی  کارفرما-3-14

 ید.جمله تضامین که دارد و یا خواهد داشت، کسر نماشود و یا هرگونه مطالبات از می

ه زمانبندی انجام کار نسبت به انجام موضـوع قـرارداد اقـدام نمایـد و در زمان تعیین شده در برنام  پیمانکار موظف است در مدت-4-14

 کیـ% )1تعلق نخواهد گرفـت(، معـادل   ای¬مهیاز هفته اول که جر  ریبه موقع به ازای هر هفته  تاخیر در تحویل )غ ل  صورت عدم تحوی

( به پیمانکار تعلق خواهـد گرفـت و کارفرمـا حـق دارد % مبلغ قرارداد10داکثر جریمه تاخیر )تا سقف ح  نوانرداد بعدرصد( مبلغ کل قرا

کار و یا تضامین وی کسر نماید و در صورت عـدم تکـافو از امـوال منقـول و غیـر منقـول پیمانکـار انتمام مبلغ جریمه را از مطالبات پیم

 )موجود در کارگاه( برداشت نماید.

 یدرصد مبلـغ قـرارداد اعمـال مـ 5و تا سقف   قرارداد  وستیموضوع قرارداد، براساس پ   زاتیجهعدم کارکرد قابل قبول ت  میجرا  -5-14

ماننـد  اتزینرسد، کل تجه  و سازمان حفاظت محیط زیست  به حدود قابل قبول کارفرما  یعملکرد  یتست ها  جینتا  کهیگردد. اما درصورت

 .دشبا  یآن ها م  ینیگزیموظف به جا  ارنکمایقطعات  مردود بوده و پ 

 مر ا  یناز ا  یناش  یمجراات و  خسار   یهکل  نجبرا،  دهد  نجاماب  حو مطلورا به ن  ردادقرا  ینت موضوع ادماد خناونت  اریمانککه پ   ی: درصورتنکته

قرار   یرشذپ   درو موائه  کارفرما ارشده توسط    نیین تعمدت زما  یط  رنکایما پ   یکتب  یهدفاع   چهنانچگونه موارد    یندر ا  .دباش  یم  یده وهع   رب

دم تکافو از صورت ع و در    یارتخدر ا  نیامضو ت  رکایمانت پ ز محل مطالباو ابرآورد شده    رماارفک  ربق نظو خسارت ط   یمجرا  زانیم  یرد،گن

 . گردد  یبرداشت م رنکاامیمنقول پ  یرغ  و لمنقواموال 

به دره قراررفط  یکخ  ضمن فسد  راحق دشود، کارفرما    یشتربرداد  ان قرا% زم20از    یرتاخچنانچه مدت    : 91  هصربت کل    یافتداد نسبت 

 . ید م نمادااق تراخس
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ه  ب  ا ستواند راکارفرما می  رارداد نباشد، ق  ر دنظر  هر بخش از خدمات مورد    مابه انج  درقا ما  رفرکا  شخیصت   همانکار برتی که پیصودر-6-14

ف خدمات  اانجام  های  قداموق  هزینه  بمربوط  و  را  م20فه  اضاه  ه  محل  از  ب  عبنا%  فوق  شده  نمایذکر  هرداشت  حق  پیمانکار  و   هیچگوند 

 .را نخواهد داشت اضیعترا

 ینهو هز  میارج خسارات وارده    سب باا تنم  ی تواندما م ررفاو ک   بوده  یمانکاررت توسط پ سارد آوردن خله واز من به    رید زراز موا  کیهر  -7-14

جبران    اتیریفشت  چگونهح بداند، بدون هیکه صال  یگریکار و هر روش دنایممنقول پ   ل و غیرال منقوموا   ین،مالبات، تضاز محل مطها را ا

 لب می نماید. د ساز خو ذ خسارتخا شرو ای صوص نحوه محاسبه و در خرا  عتراضینه اگوهر حقر  اانکمپیموارد گونه   اینر . دیدنما

 . کاریمانپ  یاز تعهدات قرارداد یکعدم انجام هر -فلا        

 . زاجم یها عدول از تلورانس  ها وانداردو است یفیمات کوزمل  یتعدم رعا-ب       

 . یتادر نظم ساختالل  ادجیهر گونه ا-ج       

 ارداد.موضوع قر  در انجام ریتاخ-د        

 پرسنل کارفرما .  ا ی به اموال پروژه و  ین اج و  یمال  یبه آسنوگ هر-ه        

 داد. فسخ قرار یطشرا فراهم آمدن-و        

 . دگرد یمقرر م نیطرف  یناد بدر طول مدت قرارده ک یطورش یا  بدان اشاره شده و  ادتن قراردکه در م یموارد  ریاس-ز       

 ادتمه قرارداخ -51  دهما

 ی ه ا فته  یک  یکتباعالم    یکباشد با    انکارمیمتوجه پ   یریتقص  یا  روصق  ینکهخود و بدون ا  یصاز کار به تشخ  عطقهر متواند در    یارفرما مک

   داد خاتمه دهد. رراق ینبه ا

خود را    ی ماقبل قطع   یتوضع  رتوصداد،  ارقر  ین طرف  قرد توافومظرف مدت    تموظف اس  یمانکار و پ   مالع ا   رنکایما صورت مراتب به پ   ینا  در

 ین . بد می گردد   یتلق   یقطع  یتوضع  به عنوان صورت  ینرفط  ییدو پس از تا  یسربر  ارفرماتوسط ک  یتوضع  رتصو  ین. ایدنما  هئاو ار  یهته

   هد گرفت.ا قرار خوامدر دستور کار کارفر ارک نایمت پ لباو پرداخت مطا ینتضام یسازمراحل آزاد  یبترت

مستندات،   ید و تائ  یپس از بررس  امرفکار   ید با صالحد  ، انمیپ از خاتمه    یش پ   ر اکجام  را در مدت زمان ان  کار انیمبار پ سر  و ثابت    ی ها  نههزی

حسن   ینمواهد بود ضمناً تضخنت راسخ رانجب بعنوان  یگریوجه د یچگونهه  یافت تحق به درسم ریمانکامورد پ  ین. بجز اددمی گر پرداخت

 . دخواهد شاخت دپرکارفرما باز صیخشتبه  یافتهانجام   یکارها ینضمدوره ت مدت سب بهنامت  ارنکامیام کار پ انج

  ، تاع اطال  یهنموده، کل  یافتما درکارفر  که از  یو مدارک  اهداده ها، نقشه  هیله بر کد عالودرصورت خاتمه قراردا  یستیبا   یمانکارپ   :02  هتبصر

کارفرما و   ی غبالا مطابق فرمت  ار دااردقر یحاصله در اجرا یج نتا  یهکل و ا هحو طر اتخصشمها و  نقشه  ،اتیقت و تحقعامطال یجهرشات، نتزاگ

 . دهد  یلکارفرما تحوه ب   PDFو  Native یل اف  بلادر ق

 د راردافسخ ق-61ماده

 گردد:   یخ قرارداد مر منجر به فسیز دارمو-1-16
 ینوافق طرفتز ا یش ان-الف          

 ژورافورس م طیاشر-ب         

قرارداد،    نیافق طرفمورد تو  دتم  فرموظف است ظ   یمانکارپ ،  ماژور باشدرس  وف  طیشرا  یا  یناز توافق طرف  یشانقرارداد    خسکه ف  یتصوررد

صورت   به عنوان  ینطرف  ییدات  زا  و پس  یتوسط کارفرما بررس  یتوضعرت  صو  ین. ایدنما  هئراو ا  یهخود را ته  یطعبل قماق  یتصورت وضع 

پرد  ینتضام  ی زآزاد سا  مراحل  یبترت  ینبد.  ددرگمی    ی قتل  ی قطع  یتوضع پ لاطماخت  و  کارفرما  تور کادس  در   یمانکاربات  واهد خ  رارقر 

 گرفت.

 : ع دهد اطال یمانکارو مراتب را به پ قرارداد را فسخ  ی لبدون اخطار قب دیتوانم ریارد زکارفرما در مو-ج         

 کار یمانپ  یور شکستگ رتصورد •

 ر اکنیما پ  یمال   یئنا واعدم ت •
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 . یمانکارپ  تحالل شرکان صورترد •

  ینقداز    اعم   ییای هدا  یا  هتحف  یاپاداش    یال  مربوط حق العم  یاندصتم  قرارداد به  یلور تحص نظبه م   یمانکارپ   که  شود  ثابت  ههر گا  •

 کرده است.  میسهود خ عمناب  آنها را در یواسطه ها یاا و آنه یا ه است و داد یو جنس

 . ید نما ارواگذ یرا به غ مرفرکا یو کتب یسب اجازه قبلن کوبداد را دراقر ینا از یبخش ا ی  یتمام رکایمانپ  هگا هر  •

 ه باشد. کار داشتدر شروع  یرتاخقرارداد   د مدت زماندرص 20از  یش ب کارنامیپ که  یصورترد •

 شته باشد. در اتمام کار دا یرتاخ داقرارددرصد مدت زمان   20از  یش ب اریمانککه پ  یصورترد •

 . د ینما یلرا تعط راکما  کارفر ی کتب هتائیدیاخذ  و بدون  لیلدهر ه  ب راکنیماپ  هک یصورترد •

مشغول  با پرسنل    یلیوحت  تیسل  یرتمغاگونه  ه هر  اهدمش  یا   و   یاجتماع   ینمان تامپرسنل به ساز  یمهب  تسیلع  ه به موقعدم ارائ •

 . هپروژ یت در سا یمانکارپ  بکار

 کارفرما.  یصشختبه  یاتلعم یشرفتپ   مهانبق برطم کار جاان یبرا  کاریمانپ   یفن  یانائتو عدم •

 ینو عدم ارائه تضام یاز تعهدات قرارداد یکدر صورت عدم انجام هر •

قاز م  یکهر    یاجرام  دع   زا  یناش  یاددطار قراراخنامه    ینر دوموصد  تصوردر  -2-16 ازمان  ،یتیفر، کرارداد )شرح کافاد  ...(    یمنی ،  و 

 ب% به حسا20  اضافهه  ب  اره  بوطرم  یها   هنیزه و جمع هاقدام نمود  یصقاو ن  یباعمرفع    خود راساً نسبت به  ید تواند به صالحد  یمرما  فرکا

  یمانکار،پ   ینتضامبات و  و ضمن ضبط مطال  یدمان  یرداد تلقخ قرافس  هل زا به منم ردو  یارداد قرنامه اخطار    ای  دینما  نظورم  یمانکاربدهکار پ 

 . یدخود اقدام نما هایینه خسارات و هزول صوه نسبت ب

  از  یکیعنوان    هب  ااد رفسخ قرارد  یتواندنم  واننع   یچ به ه  رایمانک پ   و   دود باهوعمل خ  ک مالرداد  قرا  فسخ   ددر موارما  رفرکا  صیختش-3-16

 . یدرا  نما ییاجع قضتوسط مرا یدگی رس یاضاق تو  یف تلقاختالوارد م

پ -4-16 اعالم کتب  ساعت  48  ظرف مدت  یمانکارچنانچه  اخئه مستندات  ارابه    تبما نسفسخ قرارداد توسط کارفر  یاز   ی تبک  یترضا  ذو 

اخذ   ورد و ، راسا نسبت به برآق وف  یاز بند ها  یکبه هر  د  رداد با استنااقر  فسخ  داده است ضمن  یارختما ارارف به ک  المع   ید،مانن  م اقدا  ا کارفرم

 ت افیبه تشر  زیابداند بدون ن  حالصه  ک  ییگرد  به هر روش  یامنقول و    یراموال منقول و غ   ین،مضا لبات، تمحل مطا  وارده از  تساراو خ  یمجرا

 . مایدنیماز خود سلب ا ر یضعتراحق هرگونه ا یمانکارپ  بیبدین ترت داینم  مدااق ی یضاق و یادار

 ه غیر ر بکا  یراگذاو   -71ماده

غ ق  وع موض  یا جزئی   یلک  یارواگذحق    ماکارفرافقت  ن موبدو  رپیمانکا به  را  د  واهد بوخاز  جم  رمارفکار نداشته و در صورت تخلف  یرارداد 

ن یا رد و  د یبرداشت نما  ارنکپیمان یحل تضمم زارا  یخسارت احتمال وخود ضبط  را به نفع نکار امیپ  تاتعهد م نجان ایمتض را فسخ وقرارداد 

 .تسیوع نسمم نکارپیمااز  یضعتراا و اچگونه ادع ید همور

را   عضومو  ینا  الً قبت  ف اسموظ  یمانکارپ    یقوقح  یا  یقیقح  خاصشا  اد بهقرارد   یناز موضوع ا  یبخش  یبه واگذار  یازت نروص  در  :21  تبصره

پ   اند، رفرما برسااطالع ک   هب ا و  ا   یتواند بخش  ی م  فرما ارک  یکتب  ییدتأ اخذ  ت  روص  در   رما به کارف  یازن  دمستندات مور  یهلک  هائارز  س   ن یاز 

د  اشب  ی نم  ی کل  یا  ییجز  اد بصورتاردقر  ینا  در  انکارمیپ   ایهتیلمسئواز    یبخش  یچ رافع ه  یواگذار  ینو در هر حال ا  د یگذار نماد را واقراردا

 . واهد بودول خمسئ مارفراک  در قبال یرت تضامنوداد بصارد قراروم متما یونده براذار شا واگ ب  هاهمر انکارمیو پ 

 بازرسی کاال -81ماده

در کارهـای موضـوع قـرارداد در قلمرو خدمات خویش  متعهد است به هزینۀ خود نسبت به بازرسی مواد و تجهیزاتی که    رپیمانکا-1-18

و بـه تاییـد مـدیریت  مشخص گردیـده  رده و/ یا آزمایشات و بازرسی های الزامی که توسط سازندگاناستفاده و بکار گرفته شوند اقدام ک

 شدۀ ذیل به انجام رساند: را به همراه ضوابط ارایه سیدهطرح ر

ماینـد. ارایـه ن بـه مـدیرطرحهای بازرسی را جهت بررسی از تاریخ موثر شدن قرارداد رویه  هفته  3بایست ظرف مدت  می  پیمانکار-2-18

دات جـزء تعهـ  مـدیرطرحپـس از بررسـی    سناد یاد شده بایستی جامع، کامل و با رعایت ضوابط سازنده کال تهیه شده باشد. این اسـنادا
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 قراردادی پیمانکار خواهد بود.

مـایش( و/یـا )خطـوط راهنمـا بـرای  بازرسـی و آز مـدیرطرحنباید از انجام بازرسی یا آزمایش خواسته شده طبـق نظـر  پیمانکار-3-18

ن اخذ تأیید ودکارفرما توافق شده است را ب  ای الزامی مشخص شده توسط سازندگان مربوطه یا سایر موارد را که باآزمایشات و بازرسی ه

 مـدیرطرحموظف است یک نسخه از نتایج و گزارشات بازرسی را به    پیمانکاراعراض و صرفنظر کند.شایان ذکر است    مدیرطرحمکتوب از  

 ماید.ارایه ن

وی   دومفروشندگان یا پیمانکاران دسـت  یا هر یک از    پیمانکارانجام بازرسی توسط یا از طرف کارفرما، رافع مسئولیت و تعهدات    -4-18

 به موجب مفاد قرارداد نخواهد بود.  

ح را انجـام بازرس مـدیرطرهماهنگی ها جهت حضور  ،تجهیزاتکلیه اقالم و پیمانکار موظف است تا اخد تایید نهایی کیفی برای   -5-18

 نجام خواهد شد(کیفی مورد تائید مدیریت طرح ا)این بازرسی ها منطبق با رویه های   داده و در هزینه های خویش لحاظ نماید

اجرا  کارفرما-6-18 مدت  نمادراقر  یدر  توسط  بداند  لزم  که  موقع  هر  بازرس  یمانکارپ   یاتلمع خود،    یندگاناد  پ لذ  یکند،م  یرا    رایمانکا 

 د.رآو ارت را بعملظن   هاستگ و دزرس لت کار بالزم جهت سهو یطارش یهکلت اس ظفمو

که همزمان    ییاجرا  یو روشها  اهملعلدستورااستانداردها،    ی،نفنقشه ها، مشخصات    قببر طرا  رداد  موضوع قرا  یلاک  تموظف اس  پیمانکار

  سو پ  ین ح  ینف  ی ها  ه ییدیتا  داده و   رحمالک طظارت و  اه ن، دستگ مارفر کا  یلوحت  ردند، گیابالغ م  یون به  از آپس    یا   و   دادرارق  ین ابا ابالغ  

 . یدنما یل( تحوامکارفرطبق فرمت مورد نظر ) یموقت و قطع  یلحوت سهرت جلئم صوبه عنوان ضما  و هدکار را اخذ نمواتمه خاز 

  یهاوالعملرفرما و دستنظر کامطابق  ت  تس  و   یریگ  ه اندازه نجام هر گونم جهت ازل  یداتتمهدن  ومنراهم  ملزومات و ف  یهکل  یهته-7-18

 . می باشد  یمانکارپ   ر عهدهبدارد استان یهانسارتل موضوع قرارداد طبق لیتحو و  ی،دات فننتسمو  یبازرس

  یهگوا   د یمدذ و تو اخ  یرهو غ مترها    رک ت  ی،بردارشه  قن  ی ها  نیشده منجمله دورب  یبرهکال  یریو اندازه گ  ی لرتو ابزار کن  یزاتتجه  امینت

کارفرما    یکتب  هییدیتا  و اخذمعتبر    وناسیربیلکا  یارائه گواه  ازپس    تنها  یابزار  یننچ  زا  دهفا. استباشد  ی م  ریمانکابر عهده پ   نبراسیو یلکا

 باشد.  یم ریسم

ل قب  تسیاب  یم  یمانکارپ .  می باشد   ITP  یترعا  منوط به  یبعد  هلر مرحو مجوز شروع کا  یفن  یها  ییدیهها، صدور تا   یسرانجام باز-8-18

مستندات و    یازاده سآم ه  ت بنسبم داده و  اجناود  خ  ی بازرس  یمط تتوس  ل راکام  یزرسبا  ،ترنظا  دستگاه  ا و کارفرم توسط    یازرسنجام باز ا

 . یدااقدام نم دستگاه نظارتو کنترل مجدد بازرس و  یتجهت رو طهمربو ی فرم ها یلتکم

و    دباش می    مدیر طرحده  هبع  است  ل نمودهآن تقب  ستیوو مدارک پ اسناد  داد و  ارقر  ینا  د افبر طبق م  یمانکاره پ ک  ی تعهدات  یبر اجرا  رتاظن

آن در   یندهنما  یاکه دستگاه نظارت    ییدستورات و روشها  قبر طب  ینو همچن  یاصول فنو    دادرارق قطبر  کارها را ب  تسا  ظفمو  یمانکارپ 

 کند.  اجرا هددیاد ارائه مقرارد ستویدارک پم  و  دانسصات احدود مشخ

ز  آغازاز    ییاجرا  یاتعملصحت    تلیوئسم تتا  به  یعطق  یلحومان  پ شکل  هر    تماما و  اه  ، دستگبازرسم حضور  و عد  هدوب  اریمانکبر عهده 

 نخواهد بود.  یمانکارپ  یتلرافع مسئو ،در هر مقطع ییدیهگونه تا  اخذ هر یانظارت و 

 . دی نما کارفرما  یلرا تحوقرارداد  یرک فن دام یهلکد ادرراوع قضمو یقدق یرل و بازرسمنظور کنتاست به  د هتعم رانکامیپ -9-18

 دنااس  یتمانه و مالکمحر  عاتاطال-19ماده

پ   یاو    یردگ  ی قرار م  یمانکارپ   یارقرارداد در اخت  ینا  یاکه در اجر  یرکمدا  د و اسناو  اطالعات    هیکل-1-19   ، دگرد  یم   یدولت  یمانکارتوسط 

به    یا  ءزجرت  وآنها )بص  قرار دادن  یاردر اخت  یا  احق افشن  اونع   یچه  تتح  کارانیمپ   شود و  یم  محرمانه محسوب و    یقیص حقاشخاکل( 

 رد. دانرما رفکا  یکتب زهجابدون ا ار لثثا یحقوق

اطال یکل-2-19 پ   هک  یعات و گزارشات و مدارکه  ایتوسط  تهیمانکار بموجب  بلعتود م شیه مین قرارداد  باشرما  ارفه ک ق  پ   د می  کار مان یو 

 رح ط  ایدر اجراز آنها    میقستر میا غ یم و  یقمست  بطورتواند  یم   امرفکار  ل دهد و یوه آنها را به کارفرما تحیلوژه کپر  نایدر پا  است  موظف

 تلف استفاده کند. مخ یها
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 ی منع قانون-20ادهم 

  ی ها  ت یمسئول و    ترخسا  یهلرت  کصو  ینا  یردر غ   ،می باشد معامله ن  ما نجا  یبرا  ی منع قانون  یچگونهکه مشمول ه  ینمایدم  یدتائ  رایمانکپ 

 .د بود اهاز آن را عهده دار خو یناش

 ها غیه  سازمانی و ابال  تارخاس   ی، اقامتگاه قانونین،  طرف  آدرس-12دهام 

ترک  ییراتتغ  ینآخر  تسیبایم  رنکایما پ -1-20 تغ  بیدر  جمله  از  شرکت  ساختار  س  ییراتو  صاحبان   یران،مد  یاسهام    نیزام  ایهام  در 

 ند. برساما  رفراک عاطالبه  یمجاز را به صورت رسم  یاان امضدارندگو   رایمانکپ   یندگانامبازرسان و ن

است و در    یده داد درج گردراکه در مقدمه قر  می باشد  نرداد هماراق  ین فطر.(  ..  س و فک  یمیل،ا  ی،رس پستدآ)  اسو اطالعات تم  نشانی

  ی م   ی مکاتبات بعد  یهع دهد و کلالرما اطه کارفب  ابتصله کافبالرا    دخو  یدمحل جدمتعهد است    یمانکارد پ نک  ییرتغمحل    ینکه ا  یصورت

  یمانکارآدرس پ   که از طرف کارفرما به  یا  مهند هر ناعمل نک  دخود  تعه  ینبه ا  یمانکارپ   یکهتورص  ارسال گردد. در  ها  یشانن  ینبه ا  تسیاب

 خواهد شد.  یلق ت هغ شدقرارداد ارسال شود ابال یندر ا

 تداعهدر ت  یریتأث  ینچکترن کوعنوا  یچت هحت  ،رنکایما پ   یندگانبازرسان و نما  یران،مد  یاهام  س  نازیم  یا  مبان سهاحدر صا  ییراتتغ-2-20

 اندگ ینامن  هموارو ه  یدنما  ینم  یجادتباط با قرارداد حاضر ا ار  در  یرهو غ    یفیک  یی،اجرا  ی،زمان  ی،لما  یثح   زا  چه  کاریمانپ   یتهایو مسئول

 باشند.  ی آنها م یه اجرا موظف بو  لوت مسئاد تعه یهلکدر قبال  ارپیمانک  ی قانون

 ت فاالاختحل  -22ماده

موضوع از ،  یند و فصل نما  از راه توافق حلتالف را  خع انتوانند موضو  نیرفچه طانچنپدید آید،    انکارمیپ   و  کارفرما   ینب  یفاتالتاخ   یکهورتدرص

 . شد خواهد حل و فصلن هوری اسالمی ایرامج لتود انونی مراجع ذیصالح ق یقطر

و در    د یا نمارد اجره داهدا( به ع فرمکار  یرستف  بر طبقاد )موجب قراردکه ب  را  یداتتعه  حل اختالف،  یجهحصول نتتا  ه  ت کسم الزم  راکپیمان

 عمل خواهد نمود.  یمانکارخود نسبت به پ  یصشخداد به ترقراکارفرما طبق  تینصورا یرغ 

 ارداد قر خسن-32دهما

که در   یددله گردمباو    یمنظواحد ت  راب ته اع المتن و بسخه متحد  در سه نآن     یها  یوستپ   هیلکه  ره کصتب  21و    ماده  32در    حاضرقرارداد  

واهد  خوب  سحم  فتهای  یذتنف  ینء طرفمضا ا اب  و  یدرس   ینطرف  یامضا  به  مجتمع جهان فولد سیرجان ت  شرک  یزتر مرکدفر  تهران و دهر  ش

مگر   اقط استجه اعتبار سدر   زا  ده شونوشت آن    یلذه  و هرآنچباشند    ی آن م  یـانونق  و  یع شرات  هج  یعجم  یتم به رعالزم  ینشد و طرف

 د. دء گراامضو  دییتأ مجاز ینطرفتوسط  مجددا

 

 

 

 پیمانکار  کارفرما 

 مجتمع جهان فولد سیرجانشرکت 

   گی:ادنونام خانام و 

  :تمس

   م و نام خانوادگی:ان

  سمت:

 ............. ....... ....  شرکت

   گی:دانوام خانام و ن

  :سمت
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 دقراردا  و الزامات  یطسایر شرا   -کی  هراشم  تسویپ

 ار کمانیعهدات پت -1 ماده

 باشد. د قرارداد می به رعایت کلیه مفاعهد و ملزم  پیمانکار مت (1-1

کارها    یبودن اجرا   یرپذ¬ نسبت به امکان  یزگذارند و ن  یرثمبلغ قرارداد تأ  یاکار و    یکه بر اجرا   یموارد   یف و کم و ک  یطاز تمام شرا  یمانکارپ   (1-2

در محل    ارک  یروین  میعمو   یتکارگاه و وضع  یکل  یتاست از جمله وضع  یدهگرد  یحکه در قرارداد مشخص و تشر  یو ضوابطبر اساس مفاد  

  های ¬یمتتام و کامل کسب کرده و ق  یاطالع و آگاه  یابند،قرار است در آنجا نصب و استقرار    یمیدا  یکه کارها   یدر محل  یعنیکارگاه،  

  ای مجاز به ادعا بردا  بع  یجهکرده است، در نت  یینفوق تع  های¬یتو وضع  یطخود نسبت به شرا  یدگاهخود را بر اساس نظر و د   یشنهادیپ

د  یامبلغ    یافتدر موارد  یشترب  یگریپرداخت  بجز  البته  بود؛  نخواهد  قرارداد  مبلغ  د  یاز  نحو  به  موضوع  قرارداد  حتا  صرا  یگریکه  در 

ول  کسب شده باشد مسئ  یقیکه به هر طر  یاطالعات نادرست  یاهر گونه استنباط    یافتدر قبال در  یمانکارپشده باشد. مضافاً    بینی¬یشپ

 خواهد بود.  

ای کار به شرح  نسبت به کلیه شرایط و اوضاع و احوال موثر بر قیمت قرارداد، و همچنین نسبت به امکان اجر  ر می نماید کهپیمانکار اقرا (1-3

  بینی نشده در سایت و شرایط عمومی نیروی کار در سایت محل استقرار دائمی کاراع و احوال عمومی و پیش موصوف در قرارداد، و اوض

های خود را براساس برداشت خود از این شرایط تنظیم نموده است، و هیچ گونه وجه دیگری به  وده و قیمتموضوع قرارداد اقناع حاصل نم 

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

اطالعات مندرج در قرارداد است که به هر طریق بدست آمده باشد. کارفرما مسئول هیچ    جملهات غلط، منتعبیر یا اطالع  وء یا هرگونه سو  

که    ییصحت اطالعات و داده ها  یتهای مندرج در قرارداد نمی باشد. مسئولنه اطالعات و داده اشتباه در رابطه با صحت یا فقدان هرگو  گونه

پاز طرف کار به  م یم فرما  داده  با کارفرما م  یاو    شود  یانکار  قرارداد ذکر گردد  داده   یدر  اطالعات دریافت شده توسط  باشد. هرگونه  یا  ها 

اپیمانکار   منبع دیگر، موجب  از هر  یا  قرارداد  از کارفرما  اجرای کارهای موضوع  و  و مهندسی  زمینه طراحی  پیمانکار در  سقاط مسئولیت 

  یمانکار با پ  یو مهندس  یطراح  یها   یتمسئول  یهتصریح شده باشد و کلبه گونه دیگری    در متن قرارداد  کهنای مواردی  نخواهد بود. به استث

 باشد.   یم

تصم  دی با  یمانکارپ (1-4 اساس  بر  را  رو  یریتمد  توسط  شده  ابالغ  دستورات  و  ها¬دستورالعمل  یمات،کارها  در  که  دهد  انجام    ی ابالغ  یهطرح 

 شده است.   یینتب  یهماهنگ

  یلاجرا و تکم  ی،طراح  یضوابط لزم برا   یۀکل  یزقرارداد و ن  یاجرا   ی برا   یمانکارپ  های¬یتدات و مسئولعهت  یۀکل  ۀقرارداد پوشش دهند  لغمب (1-5

 آن خواهد بود.  یبکارها و رفع معا  یو مقتض  یحصح

رعایت  وط به های مربباشد و هزینهرداد می پیمانکار ملزم و متعهد به رعایت و الزامات )تعهدات پیمانکار( و شرایط فنی خصوصی منضم به قرا (1-6

موارد در قیمت عبارت دقیقاین  به  است،  لحاظ شده  انجام کار  و  های  رعایت  بابت  از  اینکه  این  تر  مندرج در  و شرایط  اجرای مشخصات 

 خواهد شد. بینی شده است پرداخت ن( این قرارداد پیش5از آنچه در ماده )  قرارداد، هیچگونه هزینه جداگانه و اضافه

ین انجام  بق قرارداد به عهده گرفته است، مشتمل بر اجرای کلیه عملیات موضوع قرارداد تا خاتمه آنها و همچنر بر طتعهداتی که پیمانکا (1-7

خدمات و وظایف به طور صریح در قرارداد و  باشد، اعم از آن که ضرورت انجام این عملیات و  تعهدات مربوط به دوره تضمین قرارداد می

 ف اهل فن ناشی از اجرای تعهدات موضوع قرارداد باشد. حسب عرمائم آن مشخص گردیده و یا بر  ض

را در نظر گرفته و بعداً حق    این قراردادهای ناشی از مفاد  مام هزینهت، سود مورد نظر خود و تنماید هنگام پیشنهاد قیممی   اذعان  پیمانکار (1-8

های لزم و کافی را انجام  هنگام تسلیم پیشنهاد، بررسیید که  نماتایید می  پیمانکارحال    هره  ، باضافه پرداختی نخواهد داشت  هیچدرخواست  

 اً در مورد آن، استناد به جهل خود نماید. داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعد

کارگاه را  سرپرست    پروژه و  یر و مشخصات مد  ی( هفته پس از موثر شدن قرارداد اسام1)   یکظرف مدت حداکثر    یدبا  یمانکارپ (1-9

ل و  پروژه و سرپرست کارگاه )سرپرست کارگاه به طور کام  یر. مدیدارسال نما  ی به و  یرطرح مد  یید اخذ تأ  ی وب برابه طور مکت

در    ید بایست در کارگاه حضور داشته باشد(، باکه نماینده کارفرما تشخیص دهد می   اییهمدیر پروژه در مواقع الزم و در زمان 

کارگاه   کارها  ییجا  نییعمحل  است  قرار  نصب    یمی اد  یکه  آنجا  استقرار  در  هر    یابد،و  و  داشته  کار حضور  در طول ساعات 

  یمانکار ابالغ کند در حکم ابالغ آن به پ یمانکارسرپرست کارگاه پ یاپروژه    یربه مد  یرطرح مدکه    ی دستورالعمل احتمال  یا دستور  

تا اخذ  شد)تا  معرف  یید قلمداد خواهد  مد  یمانکار پ  یاز سوشده    ینفرات  صطر  یریت از  وضعح  نخواهد    یید تا  یت قابل  یتورت 
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  پرست و سر  یرپروژهنه محدود به مد  یکه شامل ول  ییدپرسنل کل  یبرا  یرطرح از مد  ییدمکلف است تا اخذ تا  یمانکارداشت و پ

 ( یداقدام نما یدنفرات جد ی نسبت به معرف یمال ی است بدون ادعا  یمانکارکارگاه پ

) هماهنگ کننده    یدیو مشخصات پرسنل کل  یپروژه و سرپرست کارگاه خود فهرست اسام  ریمد  یبه همراه معرف  یستیبا  اریمانک پ  ضمناً (1-10

و تدرکات،    یدخر  کننده  هماهنگ  –(  یت و سا  یکنترل پروژه )دفتر مرکز   ی،و مهندس  یطراح  یپلیندس  هر  لمسئو  –  یو مهندس  یطراح

آلت کارگاه، مسئول تدارکات و انبار کارگاه (    یناشل مسئوکارگاه ، م  یمنیول اه، مسئکارگا  QC  ئولو ساخت، مس  یمسئول واحد بازرس

 کند.   هیارا  یرطرحبه مد  یزقرارداد را ن  یاجرا   یخود برا 

  ح یرطر و مکتوب مد  ی قبل  ییدخود را بدون تا   یدیپرسنل کل  یاپروژه، سرپرست کارگاه و    یرقرارداد مد  یحق ندارد در طول دوره اجرا   پیمانکار (1-11

 .یندنما  یضتعو

 وده است: لحاظ نم  یتمحدود  یدرا از جمله و بدون ق  یرز   یها  ینههز  یهکل  یشنهادی،که در مبلغ پ  یدنما  یم  ییدتا  ان واذع  یمانکارپ (1-12

 قرارداد  موضوع اجرای بر  مدیریت  های هزینه کلیه  -1

 باشد  می مربوط قرارداد این به  نوعی  به که هایی   مسئولیت  و ها   مخاطره هزینه -2
 قرارداد به متعلقه  مالیات  و ها بیمه کلیه شامل قانونی کسورات کلیه  -3
 پیشنهادی پیمانکار و غیره  و عمق  و ارتفاع در کار پراکندگی،  صعوبت، ای، منطقه کارگاه،  برچیدن و تجهیز  بالسری،  شامل ضرایب کلیه -4
رای موضوع قرارداد  تا  اج  جهت  ازین  مورد  آلت  ماشین  و  مصالح  ت،تجهیزا  اقالم،   بیمه  و  حمل  بندی،  بسته  به  مربوط  های  هزینه  کلیه -5

 محل نصب تجهیز یا مصرف در پروژه 
ماشین آلت اضافه که  همچنین  و   قرارداد  این   به  ربوطین آلت مماش  و  تجهیزات  ابزار،  مصالح،   مواد،  تامین  به  مربوط  های   هزینه  کلیه -6

 برداری از آنها برای اجرای موضوع قرارداد   باشد ، حمل ، استقرار و بهره جهت انجام کار موضوع قرارداد مورد نیاز می 

 خود   آلت ماشین و  ها دستگاه تجهیزات، ابزار، از نگهداری  و حفاظت -7
ل )در صورت بروز حوادث ؛ محاسبه و اعما  کارفرما  مصالح  و  ابزارآلت  ها،  دستگاه   آلت،  ماشین  تجهیزات،  تاسیسات،  از  فیزیکی  حفاظت -8

 اب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد( خسارت با نظر کارفرما به حس
 )در صورت نیاز(آنها نگهداری  و تعمیر و  یدکی لوازم و روغن و سوخت تامین پیمانکار،  به قمتعل  آلت ماشین خواب هزینه -9

 ها  تست  و ها  بازرسی ها،  آزمایش به مربوط  های هزینه  کلیه  -10
 باشد  می  پیمانکار هد عت در که  خدماتی و فنی  تیبانیشپ  امور کلیه هزینه -11
 . دوش پیمانکار متوجه ماده  این چهار تبصره اجرای اساس بر که اضافی  هزینه هرگونه -12
 . باشد یم زیاضافه ن  یهافتیقرارداد( شامل اجرا و کار در شب و ش وستیقرارداد )پ   نیمندرج در ا  یهامتیق -13
 باشد.  مرتبط قرارداد به نوعی  به که  هایی هزینه و موارد  سایر و آن های پیوست قرارداد، در رجمند تعهدات کلیه هزینه -14
و غیره بر اساس    تشیف  قح  سنوات،  کار،  اضافه  مزایا،  و   حقوق   شامل  آن  به  مرتبط  موارد  لیتمسئو  و   انسانی  نیروی  گونه  هر  تامین -15

 نقص عضو و سایر عوامل مرتبط  ایمنی ، لوازم ایمنی ، فوت ، مشاغل ، مسکن ، ایاب و ذهاب ، غذا ، طرح طبقه بندی 
 پرسنل  نیاز مورد های بیمه کلیه  به مربوط های هزینه -16
 شاغل  نیروهای سرپرستی و  ها هماهنگی  کلیه و  انسانی نیروی خدمات یاجرا بر مدیریت -17

 تامین و توزیع کلیه لوازم ایمنی مورد نیاز پرسنل -18

 لزم آن داتیها و تمه یمربوط به بازرس یها نهیهز هیکل -19

     مانکار یمصالح به عهده پ   هیکل  یبراهای مرتبط  و سایر آیین نامه  ها ی قرارداد    نامه نیمطابق آئ  یاجبار  شات یآزما  هیانجام کل  نهیهز  -20

قرارداد(   )مندرج در ماده سه  مانکاریپ  یادشنهیپ   متیمربوطه در ق  یها نهی( و هزشاتی)انجام آزما  تیفعال  نیا  ترقیبه عبارت دق  باشد،یم

 و لحاظ شده است.  ینیبشیپ 

مندرج   متیموارد در ق  نگونهیا  نهیهز  هی کل  گریو به عبارت د  شودیمبه صورت جداگانه پرداخت ن  یمبلغ  چ یهمصالح    هیاز بابت پرت کل-21

 باشد.  ی م مانکاریدر قرارداد لحاظ شده و به عهده پ
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به انجام نرسد و یا خدمات آنها مورد تائید دستگاه    قرارداد  یمات مندرج در پیوست هاور پیمانکار و یا کارکنان وی خددر صورتیکه در اثر قص (1-13

 فرما می تواند مبلغ صورت وضعیت پیمانکار را متناسب با قصور پیمانکار کسر و یا پرداخت ننماید. نظارت نباشد، کار

مهر و امضاء    یم،در پنج نسخه تنظ  یکمشخص و به تفکانجام شده را به طور    یکارها  یتصورت وضع  بایستیم  یمانکاردر آخر هر ماه، پ (1-14

 .یدنما  یم( تسلیمطرح )دستگاه نظارت مق  یریتبه مد  یید،تا  عدم  یا  ییدو اظهار نظر، تا  ینموده و به منظور بررس

 ود. ارائه شده خواهد ب  هاییترت وضعبه تعداد صو  یزها ندر پنج نسخه ارائه خواهد شد و تعداد لوح   هایتصورت وضع  کلیه (1-15

 اعتبار انجام خواهد شد.   ینپس از تام  یمانکار،ها به پپرداخت   کلیه (1-16

  ی هاکه بدون نقشه  هایییتچون ساخت خواهد بود، صورت وضع  یهابه انضمام نقشه   یمانکارتوسط پ  شده  یهته  هاییتصورت وضع  کلیه (1-17

 ییدو مورد تا  یدهکه به اتمام رس هایییت فعال  یبرا چون ساخت    یهاخواهند شد. )نقشه ن  یدگی( ارائه شده باشند رسAs Builtچون ساخت )

 شد(   خواهد  یهته  یمانکارشد، توسط پبای دستگاه نظارت م

 ارائه خواهد شد.   یتصورت وضع  یوستعدد لوح فشرده به پ  یکافزار اتوکد در  نرم   یلچون ساخت در قالب فا  هاینقشه (1-18

چون    یهابه همراه نقشه  یلخواهد بود که عالوه بر نسخه چاپ شده، اصل فا Excel ینرم افزار  یله به صورت فاارائه شد هاییت وضع صورت (1-19

 وح فشرده ارائه خواهد شد. عدد ل   یکدر قالب    یزساخت ن

متراژ و احجام   ریگخواهد بود، به عبارت د  ییشده توسط کارفرما به صورت موقت بوده و مالک، محاسبات نها  ییدتأ  هاییتت وضعصور  کلیه (1-20

 . یرفت ها بر اساس آن صورت خواهد پذصورت مجالس بوده و پرداخت   یممالک تنظ   یوستیپ  یهابا نقشه   یینها

 ط بر اساس کار انجام شده خواهد بود.  مالک پرداخت، فق (1-21

 . باشد یمربوطه م  ایهینامه تست و گواه  یجاصالت مصالح و ارائه نتا  ی(، منوط به ارائه گواههایت ها )صورت وضعپرداخت   کلیه (1-22

 . شدبای م  یمانکارپ  یاز سو  یاحتمال   یراداتطرح و رفع ا  یرمد  ییدو تا  یلها، مشروط به تحوپرداخت   کلیه (1-23

واهد  نماید که هنگام امضای قرارداد از کیفیت و کمیت قرارداد کامالً آگاه بوده و عذر عدم اطالع رافع مسئولیت ایشان نخعان میپیمانکار اذ  (1-24

 بود. 

ها و مشخصات مربوط به  های موضوع این قرارداد اطالع کامل داشته و کلیه نقشهکار در کارگاهر متعهد است که از محل و شرایط  پیمانکا (1-25

  را رویت نموده و امکانات کار از طرف وی از هر جهت مورد بررسی قرار گرفته است )به عبارت دیگر کلیه جوانب و مسائل اجرای   اجرای کار

اجرایی( نظر دستگاه نظارت مالک عمل    –ها مشخص نشده است )فنی  ردی که در نقشهد مشاهده و لحاظ شده است( و مواکلیه مفاد قراردا

 گردد. ونه موارد جزء قرارداد منظور شده و مبلغ اضافه دیگری پرداخت نمیخواهد بود و هزینه اینگ

وضعیت زمین و شرایط کارگاهی ارداد، آب و هوا )نزولت جوی(، خصوصیات موضوع قر پیمانکار کلیه جوانب اجرای کار از جمله مشخصات و (1-26

های تامین مصالح و حمل به محل اجرا را در  اولیه و کلیه هزینهوذهاب و حمل بار، وضعیت بازار و قیمت مواد  های دسترسی و نحوه ایاب راه 

 الی و اجرایی معتذر باشد. دم آگاهی به آن در خصوص مسایل متواند به استناد ع ب  بعداًنظر گرفته و نکته مبهم و نامفهومی باقی نمانده که  

اطالع    ئاًمطالعه نموده و از مفاد آن کالً و جز  به طور کاملرا  های موضوع قرارداد  کلیه اسناد و مدارک و نقشه باشد که  پیمانکار متعهد می  (1-27

است  کرده  علیحاصل  می،  اذعان  ایشان  تمامایحال  فعالیتنمایند که  مندر ی  وهای  اطالع  با  را  قرارداد  این  در  و    ج  مفاد  به  کامل  اشراف 

 این قرارداد( مطالبه نخواهند نمود.   4ماده  جزئیات آن به انجام خواهد رساند و مبلغی به جزء مبلغ مندرج در این قرارداد )

تایید می  (1-28 نامه پیمانکار  آیین  استانداردها و  مقررات،  از تمام ضوابط،  با موضوع  هانماید  مرتبط  اقتصادی و محدودی  های  یت قرارداد، شرایط 

کلیه جوانب و مسائل اجرای کلیه مفاد    مربوطه اطالع دارد و از بابت این موارد، حق مطرح نمودن هیچگونه ادعایی ندارد. به عبارت دیگر

 ن معتذر باشد. مانکار( از بابت آقرارداد مشاهده و لحاظ شده است و هیچ نکته مشکوک و مبهمی وجود ندارد تا ایشان )پی

رت کتبی و با جزئیات  های فنی لزم را به کارفرما ارائه نماید، این موارد بایستی به صوباشد در کلیه مراحل کار، مشاوره یپیمانکار متعهد م (1-29

 لزم باشد. 

 اد را دارد. های فنی و قانونی لزم جهت انجام موضوع قرارد نماید مجوزها و صالحیت پیمانکار اذعان می  (1-30

 باشد: ورت خالصه به شرح ذیل میت پیمانکار در این قرارداد به صتعهدا (1-31

 های مربوطه. سایر عوامل فنی و اجرایی و اکیپ معرفی مدیر پروژه و رییس کارگاه و   (1-31-1

 تجهیز کارگاه  (1-31-2

 . سی و طراحید مهن (1-31-3

 (. Shopهای کارگاهی )تهیه نقشه (1-31-4
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عالیت بایستی حداکثر طی مدت دو هفته پس از ابالغ قرارداد  اقالم و تجهیزات مصرفی. )این ف  مصالح ومتره کامل و دقیق کلیه   (1-31-5

 تهیه و به کارفرما ارائه گردد( 

( و صورت جلسات. )این فعالیت بایستی  Permitهای اولیه گزارش روزانه، ماهانه و مجوز شروع کار هر مرحله )ئه فرم تهیه و ارا  (1-31-6

 سمی قرارداد صورت پذیرد( ابالغ رلغایت سه روز پس از  

 ( Vendor Listلیست کامل تولیدکنندگان مصالح به کارفرما. )ارائه   (1-31-7

 های مربوطه برای مباحث کنترل کیفیت.ائه گواهی تهیه مصالح و اقالم و انجام آزمایشات و ار (1-31-8

 بارگیری، حمل و تخلیه. (1-31-9

 اجرای موضوع این قرارداد.   (1-31-10

 اجرای فاز یک. (1-31-11

 اجرای فاز دو   (1-31-12

 اندازی راه  (1-31-13

 انجام کارهای تکمیلی.  (1-31-14

 تاچ آپ.  (1-31-15

 مربوطه.   Certificateهای مربوطه و صدور  انجام آزمایشات حین ساخت و بازرسی (1-31-16

 های چون ساخت. تهیه نقشه (1-31-17

 ها.مجالس کارکرد فعالیت تهیه صورت (1-31-18

 های ماهانه. تهیه صورت وضعیت (1-31-19

 پیشرفت عملیات. تهیه و ارائه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه و گزارش   (1-31-20

 . Final Bookهیه  ت (1-31-21

 تحویل موقت.  (1-31-22

 چیدن کارگاه. بر (1-31-23

 تحویل قطعی.  (1-31-24

اذعان می  (1-32 اختیار    زاتیابزار، کلیه ماشین آلت و تجه  نیتهیه و تأمزات لزم  نماید تجهیپیمانکار  انجام عملیات در  در تعهد خود را جهت 

 این بابت نخواهد داشت. تعهدی از    گونهچیداشته و کارفرما ه

 .باشدیعهده پیمانکار م ه  ب  آلت  نیو ماش  زاتیو ابزارکار و تجه  لیوسا  ه یکل  نیتأم (1-33

ه و تولید کننده را اخذ نموده و تحویل کارفرما  سازند  Certificateی کلیه اقالم و مصالح و قطعات تحویلی،  باشد برا پیمانکار متعهد می  (1-34

ها و مدارک فنی و مرکی )گواهی مبدا و ترانزیت کال( و سایر گواهینامه ، مدارک مثبته واردات و اسناد گنماید. )ارایه تاییدیه اصالت کال

 کیفیت کال الزامی است( 

که انجام و تامین آنها به عهده وی بوده است را از طرف کارفرما دریافت    باشد چنانچه تامین مصالح، خدمات یا امکاناتیکار مطلع می پیمان (1-35

 وز به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. های رآنها را براساس قیمت  ینهنماید، هز

وظف به جبران  پیمانکار با مشخصات ذکر شده در این قرارداد، پیمانکار م   در صورت عدم انطباق مشخصات مصالح و اقالم تامین شده توسط (1-36

 باشد. های وارده به کارفرما از این بابت میکلیه خسارت

گردد که کارهای موضوع قرارداد را برابر  باشد و متعهد میتحویل به موقع کار، کامالً مطلع می   العاده مهماهمیت و حساسیت فوق   پیمانکار از (1-37

 ر موعد مقرر شروع و به اتمام برساند. ای دگونه عذر و بهانه  ا و مشخصات ارائه شده و بدون هیچهنقشه

 . دارد  اریدر اخت  تی فیها و کنترل کنقشه  هیاز جمله ته  فیرا در ارتباط با انجام وظا  یعوامل و امکانات فن  گرددیمتعهد م  پیمانکار (1-38

آنرا به مدیریت طرح    nativeو فایل های  افزارهای تخصصی را داردی مدلسازی در یکی از نرمهای لزم برانماید توانایی پیمانکار اذعان می (1-39

 ارائه خواهد کرد. 

 به عهده پیمانکار است. رای انجام موضوع قرارداد  ب  اکیپ متخصص  و فنی و  گران سادهارنیروی انسانی اعم از ک  تامین (40-1

عد از اتمام و تحویل مفاد اجرای  جلسه وارد کارگاه نماید، بری خود را طی یک صورتباشد کلیه تجهیزات و ابزارآلت کاپیمانکار موظف می (1-41

 لسه ورود به کارگاه وجود داشته باشد. جماید که در لیست ورودی و صورت قرارداد، فقط تجهیزاتی را خواهد توانست از کارگاه خارج ن

 ها اقدام نماید. آناشته باشد که با اصول فنی نسبت به دپو و چیدمان  باشد انبار مجزایی برای اقالم خود د پیمانکار متعهد و ملزم می  (1-42
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ابزارآلت کاری و غیرکار (1-43 گونه  باشد و کارفرما هیچیی پیمانکار به عهده خود ایشان ممسئولیت حفظ و حراست و نگهداری از تجهیزات و 

 باشد. دار نمیمسئولیت و تعهدی جهت این مسایل عهده 

های مربوطه از صورت  ا اقالم( تهیه شده توسط کارفرما، هزینهخراب شدن وسایل و ابزارآلت )تجهیزات یا مصالح یدر صورت آسیب دیدن و   (1-44

 د گردید.%( کسر خواه30ال ضریب بالسری )وضعیت کارکرد پیمانکار با اعم

 شده توسط پیمانکار بایستی از لحاظ کیفیتی مورد تأیید کارفرما باشد های به کار گرفته  اکیپ (1-45

بر  فراد معتاد به مواد مخدر )از هر نوع( در هر شرایطی پرهیز نماید و در صورت اطالع کارفرما  باشد از به کارگیری اپیمانکار متعهد و ملزم می (1-46

رفرما  باشد بالفاصله و با اولین اخطار کادر کارگاه، توسط یکی از پرسنل کارفرما، پیمانکار موظف و ملزم می مصرف مواد اعتیادآور و مخدر  

 ح اقدام نماید. نسبت به اخراج آن فرد و جایگزینی فرد ذیصال

ید. در صورت عدم صالحیت  الحیت فنی و اخالقی استفاده نما باشد جهت اجرای موضوع قرارداد از افراد ماهر و واجد صپیمانکار متهعد می  (1-47

 باید نسبت به اخراج آنها اقدام نماید.   فنی و اخالقی آنها با اولین اخطار کارفرما پیمانکار بدون هیچ درنگ و ادعائی

به تعداد نماید و در صورت نیاز کارفرما    باشد تعداد افراد )استادکاران و کارگران( خود را متناسب با نیاز کارفرما تنظیممتعهد می  پیمانکار (1-48

 مورد نیاز اقدام نماید.   ها، نسبت به فراهم آوردن و استخدام تعداد افرادافراد بیشتر و تسریع در انجام برخی فعالیت 

حمل قطعات  بندی مصوب )مطابق توضیحات مندرج در قرارداد( نسبت به تهیه، حمل و ساخت و  بق برنامه زمان پیمانکار متعهد است مطا (1-49

 اقدام نماید. 

انع اجرای سایر عوامل  ر متعهد است تعهدات خود را طبق برنامه پیشرفت کار )مدت زمان اولیه قرارداد( به نحوی انجام دهد که مپیمانکا (1-50

 د ایشان نشود. کارفرما یا ضایع شدن کارکر

، ایجاد  اهی مدیریت طرح()با تایید نظارت کارگافی کارگاه بایستی بالفاصله پس از تحویل محل کارگاه نسبت به تجهیز مناسب و کپیمانکار   (1-51

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

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

 باشد و از این بابت هزینهموضوع قرارداد )تأمین مصالح و اجرای آن( به عهده پیمانکار می  اه به صورت کامل جهت اجرای مفادتجهیز کارگ (1-52

 باشد( . )تامین آب و برق نیز به عهده پیمانکار می بینی شده است پرداخت نخواهد شدداگانه از آنچه در قرارداد پیشاضافی و ج

قانون کار   یساختمان  یهاکارگاه   ینامه حفاظت  نیمطابق آئ  یو  یحت سرپرستو افراد ت  مانکاریشده به پ  ل یحوحفظ و حراست محل کارگاه ت (1-53

  ی وزارت کار و امور اجتماع   1372/ 27/6و مصوب مورخ  یحفاظت فن یعال یشورا  1372/ 19/5جلسه مورخ  هیدییتأ رانیا  یاسالم  یجمهور

  نکه یمضاف بر ا ،باشدیم شانیعهده خود اه ب زین مانکاریپ زاتیاظت و حراست اموال و تجهحف  تیمسئول نی. همچنباشدی م مانکاریعهده په ب

  اتیعمل ریسا  ی اشغال فضا  ایسد معبر و    ،ینظمی و موجب بروز ب  رفتهی کارفرما صورت پذ  یهنگبا هما  ستیبای م  زاتی تجه  نیو استقرار ا انبار

 .و به انبار خود انتقال دهد  یرار خود را در سطح کارگاه جمع آوهر روز ابزار ک  ان یپاموظف است در    مانکارینگردد. پ

 ای پیمانکار در خصوص تعهدات بند فوق نخواهد بود .وجود و حضور حراست متمرکز در مجتمع از سوی کارفرما ؛ رافع مسئولیت ه (1-54

بت به  باشد، نس  یمستعد صدمه و خسارت ماز کارها که    یبخش  یاهر واحد    یموقت ، برا   یلتحو  یموظف است تا زمان صدور گواه  اریمانک پ (1-55

از کارها در    یبخش  یااظت هر واحد  حف   یلزم را برا  یو منطق  یاطیاحت  یرپوشش و حفاظت مناسب و لزم، اقدام کرده و تمام تداب  ینتأم

 به عمل آورد.  یاز هر علت  یصدمه و خسارت ناش  آمدنمقابل وارد  

شرکت سازنده آن به   یو لوازم براساس دستور العمل ها  یمواد مصرف  یزات،مواد و تجه  یدار و انبار  یموظف است نسبت به نگهدار  یمانکارپ (1-56

 باشد ¬یم  یبر عهده ومربوطه    هاینه یو هز  یتو مسئول  یداقدام نما  ینحو مناسب ومقتض

تأم  یمانکارپ (1-57 م  ینمسئول  به  و  ن  ی کاف  یزانمناسب  و  حفاظت  جهت  تجه  یگهدار انبار)ها(  و  تاس  یزاتمواد    یالت تسه  ی،ساختمان  یساتو 

 یعنی محل کارگاه    در  یدلزم در ارتباط با کارها که با  یساتخدمات و تأس  یربرق، سوخت، مخابرات و سا  یره،هی، آب شرب و غرفا  ی،بهداشت

 .باشد ¬یم  یافت،در آنجا نصب و استقرار خواهند    ایمید  یکه کارها  ییجا

 مجزا فراهم نماید.رسنل فنی و کارگری خود به صورت  پیمانکار موظف است تجهیزات و محل مناسب جهت اسکان پ (1-58

از این بابت  دکار و...( به عهده خود ایشان می غذای کارکنان پیمانکار )کلیه کارکنان اعم از فنی و غیر فنی و کارگری و استاتهیه   (1-59 باشد و 

 شود. ای پرداخت نمی هزینه جداگانه 

وع قرارداد تامین گردد )طبق  انجام و تحویل مفاد موض  خود را به تعداد کافی به نحویکهباشد تعداد پرسنل کاری  پیمانکار متعهد و ملزم می  (1-60

ده و به کار گیرد. )درخواست کارفرما مبنی بر افزایش پرسنل کاری )استادکار و کارگران( و  بندی منضم به قرارداد( استخدام نموبرنامه زمان 
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یمانکار لزم الجرا خواهد  به روز شده مصوب برای پ بندیاخیرات، مطابق برنامه زمان همچنین تجهیزات و ماشین آلت مربوطه برای جبران ت

 بود( 

ب (1-61 از بابت شیفت شب و یا دو شیفته بودن  پیمانکار در صورت نیاز )طبق نظر کارفرما(  ایستی از شیفت شب نیز در کارها استفاده نماید و 

ی پیمانکار لحاظ شده است.  مواردی در قیمت پیشنهاد و یا به عبارتی هزینه چنین گرددی نمای پرداخت اضافه بها و یا مبلغ جداگانه  هاپیاک

های مندرج در  های مربوطه در قیمت باشد و هزینه رای شیفت شب به عهده پیمانکار می )تامین امکانات و تجهیزات از جمله روشنایی و... ب 

 هد بود( اضافه قابل پرداخت نخوا  بابت این فعالیت مبلغ جداگانه وتر اینکه: از  این قرارداد لحاظ شده است، به عبارت دقیق

پیم (1-62 سایر  با  لزم  همکاری  و  هماهنگی  است  موظف  ایشان  اکیپ  و  و  پیمانکار  تداخل  بروز  از  تا  آورده  عمل  به  پروژه  در  مشغول  انکاران 

 ناهماهنگی جلوگیری به عمل آید. 

نظارت )نماینده کارفرما( به  ی و دستورات فنی دستگاه  ی موضوع قرارداد را طبق اصول فنباشد کلیه موارد اجرایپیمانکار متعهد و ملزم می  (1-63

 ده استفاده نماید. نحو احسن اجرا نماید و از افراد و کارکنان آزمو

سوی کارفرما  پیمانکار ملزم به انجام دستورهای صادره از سوی کارفرما در خصوص نحوه و میزان انجام کار بوده و دستورات کتبی صادره از   (1-64

 قراردادی خود تلقی نماید.  را باید به عنوان تعهداتدر چارچوب قرارداد  

شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما با  ها و مشخصات ارائه  را برابر نقشه  که کارهای موضوع قرارداد  دینمایمپیمانکار تعهد   (1-65

 موده استفاده نماید. ام دهد و از افراد و کارکنان آزتأیید دستگاه نظارت )ناظر مربوطه( به نحو احسن انج

  ینکه است. اعم از ا  یمشخصات ارائه شده به و  یرسا  و  ها¬در نقشه  یافتادگ ¬از قلم  یامسئول وجود هر گونه تعارض، تناقض، اشتباه    یمانکارپ (1-66

 .شود.  یحتصح  یمانکارپ  ینۀزبه ه  یدنشده باشد؛ با  یاشده    ییدکارفرما تأ  یندهنما  توسط  مشخصات  و  ها¬گونه نقشه  ینا

از سوی کارفرما )دستگاه    شده  یمعرف  ی فیو کنترل ک  ینظارت  میتهمچنین  و  و تیم فنی ایشان  لزم با کارفرما    یملزم به همکار   نکاراپیم (1-67

 .باشدی م  نظارت(

ابق  ط وارد در اسرع وقت خواهد بود )مدر صورت مشاهده ایراد و اشکال کاری در موارد اجرا شده توسط ناظر مربوطه، پیمانکار ملزم به رفع م (1-68

ایجاد خسارت  در صورت  و همچنین  قرارداد(  به  استانداردهای منضم  یا  نظارت(  )دستگاه  ناظر  مهندس  قبیل    نظر  از  کاری  غیر  و  )کاری 

باشد، مبلغ خسارت توسط کارفرما محاسبه   ایشان  عوامل کاری  یا  و  پیمانکار  آن  باعث  از صورت  تأسیسات موجود در کارگاه( که  و  شده 

 ان کسر خواهد گردید. شوضعیت کارکرد ای

  یی اجرا  اتیموظف است شروع و خاتمه عمل  ارمانکیاست. پ  یالزام  یهای کاردر هر بخش از جبهه  اتیجهت شروع عمل  یکسب مجوز کتب (1-69

  است قبل از شروع هر مرحله جدید   )پیمانکار موظف  .برساند)دستگاه نظارت(    و یا نماینده ایشان  هر بخش به اطالع کارفرما  یخود را برا 

 اقدام نماید(   نسبت به اخذ تأییدیه مرحله قبلی از ناظر یا نماینده کارفرما 

 رج از مفاد قرارداد، نیاز به تایید قبلی کارفرما دارد، درغیر این صورت قابل محاسبه نخواهد بود. انجام هرگونه عملیات خا (1-70

کامل    اریاخت،  در چارچوب این قراردادو    کار  طیا با توجه به شرااز کار را نخواهد داشت و کارفرم  یبخش  ایدر کل    رییحق هرگونه تغ  مانکاریپ (1-71

بالفاصله ملزم به انجام آن    مانکاریمورد نظر خود را ابالغ نموده و پ  رییهرگونه تغ  مانکاریبه پ  یکتب   دارد که در طول مدت قرارداد با ابالغ

 . باشدیم

 به   پیمانکار موظف   ،کار تغییر نکند  اصلی  ماهیت  کهتغییر نماید به طوری  جزئیات  ی هااز نقشه  یهایقسمت   لییدل   هکار ب  اجرای   حین  چنانچه  (1-72

 و یا درخواست  قرارداد  تغییر مدت   ادعای   برای   الذکر دلیلیفوق  از تغییرات  یک  و هیچ   جدید بوده  جزئیات  هاینقشه  طبق  تعملیا  اجرای 

ی )ناظر  نظارت کارگاه  مانکار،یو توسط پ  میو صورت مجالس در چهار نسخه تنظ  یکارگاه  یهاعمل دستورال.  از قرارداد نیست   ارج خ  هزینه

فذ و قابل  نا  موارد  صورتنیاغیر  در    خواهد شد،  ابالغ  ای به پیمانکارنامه   یطکارفرما،    بیو پس از تصوخواهد شد  کارفرما امضاء  و    مربوطه(

 .نخواهد بود  هات یت وضعمحاسبه در صور

 ها خواهد بود. )دستگاه نظارت و نماینده کارفرما( مطابق نقشه  مدیر طرحار منوط به تأیید  تحویل ک (1-73

 خواهد بود.   و مورد تایید سازمان محیط زیست  اجرا و تحویل کار مطابق استانداردهای موجود  کلیه موارد   (1-74

های مربوطه به  ز از ناظر یا نماینده کارفرما کلیه هزینهو اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوناشی از قصور پیمانکار    کاریدر صورت بروز دوباره  (1-75

 باشد. عهده پیمانکار می 

کارفرما و یا    مورد تایید  موضوع قرارداداز    یاتیعمل  و یا هر مشخصه فنی،  ها و دستورکارهانقشه  حیصح  یعدم اجرا  که به علت  یدر صورت (1-76

  ب یملزم به رفع معا  مانکاری، پکاری را فراهم نمایدموجبات تخریب و دوباره   و  نباشدیا ناظر مربوطه(    میت مقدستگاه نظارینده ایشان )نما
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 ی مقتض  که   بیو نواقص را به هر ترت  بی، کارفرما حق دارد معانمایدمسامحه    ایقصور ورزد و    فهیدر انجام وظ  مذکور خواهد بود و چنانچه

ادعا و    گونهچیحق ه  مانکاریبرداشت کند و پ  مانکاریپ  یهاسپرده   ایدرصد از محل مطالبات    30عالوه    هآن را ب  نه یبداند رفع نموده و هز

 .نخواهد داشت  یاعتراض

کار انجام شده  از    ی که بخش  یو در صورت  دینما  افتیناظر را در  نی تایید مهندس  موضوع قرارداد  اتیعمل  هیظف است در مورد کلمو   مانکاریپ (1-77

. )در صورت خسارت به اموال کارفرما و  دینما  اصالحخود آن قسمت از کار را    نه یه هزموظف است ب  مانکاریناظر نباشد پ  نیمورد تایید مهندس

% از صورت وضعیت پیمانکار  30ی  بالسر   بیضرهای مربوطه محاسبه شده و با اعمال  تامین شده توسط کارفرما، هزینهاز بین رفتن مصالح  

 کسر خواهد شد( 

 . دیوارده را جبران نما  یاحتمالموقت حفظ کرده و صدمات    لیرا تا زمان تحود  موضوع قراردا  ییاجرا  اتیاست عملموظف    مانکاریپ (1-78

 کار و تجهیزات خود از کارگاه اقدام نماید. ندارد بدون اجازه کتبی کارفرما نسبت به خروج مصالح پای تواند و حق  پیمانکار نمی  (1-79

روز از    10ر  متعلق به خود را ظرف مدت حداکث  زاتیو تجه  لیوسا  هیبا کارفرما کل  یو هماهنگموقت    لیموظف است بعد از تحو  مانکاریپ (1-80

 . محل کار خارج کند

 
رییس کارگاه مجزایی را استخدام و  باشد برای هر شیفت  های اجرایی، پیمانکار متعهد و ملزم میدر صورت دو شیفته شدن اکیپ (1-80-1

 کارگیری نماید. به  

 ار پیمانکار خواهند بود. الختیهای پیمانکار دارای اختیارات کامل بوده و نماینده تامهر کدام از رییس کارگاه  (1-80-2

نسخه   3وطه طی  باشد در پایان هر روز کاری نسبت به ارائه گزارش روزانه به ناظر مرب ارگاه پیمانکار متعهد و ملزم میرییس ک (1-80-3

 رسد در نزد خود نگه دارد.مانده و نسخه دیگر که به تأیید نماینده کارفرما می ه آن نزد کارفرما باقی اقدام نماید که دو نسخ

 ابه بایستی با رایانه تهیه و ارائه گردد. گزارشات مربوطه و سایر موارد مش  (1-80-4

ت، آمار مصالح و تجهیزات ورودی  کارگری(، تعداد تجهیزات و ابزار آل  کاری )استادکار وگزارش روزانه پیمانکار شامل تعداد پرسنل  (1-80-5

الببه کارگاه، متراژ و موقعیت کارهای انجام شده به صورت تقریبی با انضما  ته مقادیر و متراژ و  م کروکی محل کار خواهد بود، 

 ایجاد نخواهد نمود. تعداد پرسنل مندرج در گزارش روزانه تعهدآور نبوده و هیچ حقی را برای پیمانکار  

مختلف  ارائه شده از سوی رییس کارگاه پیمانکار و تعداد افراد و پرسنل فعال و مربوط به پیمانکار در روزهای    های روزانهگزارش  (1-80-6

ها بار حقوقی نخواهد داشت  های روزانه از بابت مطالبات و پرداخت ایحال گزارش ها نخواهد بود، علیت مالک و مبنایی برای پرداخ

باشد، همچنین بایستی گزارشات مربوطه و  بندی میو کیفیت اجرای کار و برنامه زمانفقط مالک و مبنایی برای کنترل نحوه    و

 رایانه تهیه و ارائه گردد.  سایر موارد مشابه با

ما، کنترل پروژه به  باشد اکیپ دفتر فنی مجرب و توانمندی را به کار گیرد و در صورت درخواست کارفر انکار متعهد و ملزم می پیم (1-80-7

 تقر گردد.  صورت تمام وقت مس

ملزم می  (1-81 و  متعهد  و سرعتپیمانکار  بررسی کیفیت  برای  قرارداد تشکی  باشد شخصاً در جلسات هفتگی کارفرما که  مفاد موضوع  ل  اجرای 

 شود حضور داشته باشد. می

بندی  قدام نماید، برنامه زمان بندی اد، نسبت به ارائه برنامه زمانباشد حداکثر لغایت یک هفته پس از ابالغ قرارداپیمانکار متعهد و ملزم می (1-82

 شرح زیر است( تفصیلی و به هنگام کردن آن، به  ارائه شده بایستی طبق شرایط ذیل باشد: )جزئیات روش تهیه برنامه زمانی  

باشد و  مت از فصول مختلف کار میجزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفضیلی و به هنگام کردن آن، شامل جزئیات اجرایی هر قس (1-82-1

نگام شده قابل مقایسه  باید به نحوی تهیه گردد که در پایان هر ماه احجام و مبالغ ریالی کارهای انجام شده با برنامه تفصیلی به ه

 اشد. و کنترل ب

نیروی   (1-82-2 مکانیکال(،  و  برق  تاسیسات  معماری،  )سازه،  اقالم  و  مصالح  تامین  شامل  باید  تفصیلی  و    برنامه  آلت  ماشین  انسانی، 

یز مشخص  بندی تدارک و تهیه آنها نورد نیاز پروژه بوده و عالوه بر آن مقدار مصالح لزم برای اجرای عملیات و زمان تجهیزات م 

 باشد.  

یم و تهیه شود قبل از اقدام به تنظجویی در وقت و انرژی پیمانکار و عوامل ایشان توصیه میکاری و صرفهدوباره  برای جلوگیری از (1-82-3

ای با عوامل فنی کارفرما یا نماینده ایشان )دستگاه نظارت( برگزار شده و توالی، تقدم و تاخر اجرای هر  ه بندی، جلسبرنامه زمان 

ایحال  ای که قرار است تهیه شود منکعس شده و لحاظ گردد، علی عیناً همه موارد در برنامه ها مشخص گردد تا  دام از فعالیت ک
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های کاری کارفرما تهیه و مشخص خواهد شد.  به درخواست و نیازمندی و اولویت   ها با توجهد تقدم و تاخر فعالیتگردتاکید می

 ها، در هر حالت نظر کارفرما مالک عمل خواهد بود( و تاخر آن ها و تقدم  و نحوه اجرای فعالیت )در کلیه موارد مربوط به روند  

اجرایی و با توجه به ضوابط مربوطه و هماهنگی با    قرارداد را به صورت خطی و کامالًبندی دقیق عملیات  پیمانکار برنامه زمان  (1-82-4

و قدرت ماشین( و مصالح ماهیانه  تلف و ماشین آلت )تعداد و نوع  های مخمهندس مشاور کارفرما تهیه و لیست پرسنل با مهارت 

مهندس مشاور کارفرما  دارد به  شاور کارفرما دریافت می های مربوطه که از مهندس م بندی را بر روی فرم مورد نیاز برنامه زمان 

 نماید. پیشنهاد می 

فراهم بوده و هیچ خلل و  ها  م برای شروع و انجام فعالیت های لز بندی فرض خواهد شد کلیه مقدمات و زیرساخت در برنامه زمان  (1-82-5

 ها وجود ندارد. نقصی در این فعالیت

 آیتم به آیتم مشخص گردد. کاری نیز به صورت مجزا و    هایبرای هر فعالیت منابع انسانی و اکیپ  (1-82-6

 ( خواهد انجامید. CPMنی )های عمده مشخص و برجسته گردد که نتیجه این امر به مشخص شدن مسیر بحراپیش نیاز فعالیت  (1-82-7

 گردد. ارسال می  بندی با مهر و امضای مشاور کارفرما و از طریق ایشان جهت بررسی و تصویب به کارفرماه از برنامه زمان سه نسخ (1-82-8

ید که  نماهای لزم و تایید، دو نسخه از برنامه تایید شده را به مهندس مشاور کارفرما و پیمانکار ابالغ می س از بررسیکارفرما پ (9-82-1

پیشرفت عملیات برای کارفرما    مالک کنترل  گزارشات مهندس مشاور کارفرما که  پیمانکار که در  با عملکرد  مقایسه  و  اجرایی 

زمانی مناسب نیز برنامه به روز شده تا میزان پیشرفت عملیات در باقیمانده زمان بصورت  ردد خواهد بود و در فواصل  ارسال میگ 

 دقیق تر روشن شود. 

الجرا  وق، پس از اصالح و تایید و تصویب کارفرما )و یا نماینده ایشان( قطعی و لزمبندی با توضیحات و شرایط فزمان برنامه   (1-82-10

ها بایستی با  های فعالیت باشد که تمامی زمان ی مصوب خواهد بود، لزم به توضیح میبند ه تاخیرات برنامه زمانبوده و مالک کلی

فعالیت  کارفرماسایر  جاری  مت  های  نیز  پیمانکار  و  باشد  میهماهنگ  اکیپ عهد  تعداد  برنامه  باشد  اساس  بر  را  خود  کاری  های 

 اید. بندی فوق و نیازمندی کارفرما تنظیم نمزمان 

ه و مجوز انجام  های گزارش روزانه، هفتگی، ماهانباشد لغایت سه روز پس از ابالغ رسمی قرارداد نسبت به تهیه و ارائه فرمپیمانکار متعهد می  (1-83

 جلسه اقدام نماید. های صورت ( و فرم Permit)و اجرای عملیات  

باشد قبل از اقدام  الجرا خواهد بود و پیمانکار ملزم میصوب و لزمماینده ایشان( مهای مذکور پس از اصالح و اعمال نظرات کارفرما )یا نفرم  (1-84

نموده و پس از اخذ تایید و امضای آن، نسبت به    ماینده فنی و ناظر عملیات ارائه( شروع آن فعالیت را به نPermitبه هر فعالیتی، مجوز )

نحو هر  به  )کارفرما  نماید.  اقدام  موارد  نمودن  بداند    اجرایی  ایشان  که صالح  نظارت  ولی  نمود،  خواهد  نظارت  قرارداد  موضوع  عملیات  بر 

از بابت پاسخگو بودن به  نبایستی وقفه اینکه: کارفرما متعهد خواهد بود  قیقها ایجاد نماید، به عبارت د Permitای در عملیات اجرایی  تر 

Permit های صادره از سوی پیمانکار طی همان روز پاسخ داده شود ) 

زمان  تیبایس  مانکاریپ (1-85 برنامه  برنامه   یلیتفص  یبندبراساس  زمان مصوب،  هفتگهای  هفتگ  ای  یبندی  تشخ  یدو  مهندس    ایکارفرما    صی)به 

های  کند. شکل و فرمت برنامه   هیمهندس مشاور( را ته  ایکارفرما و    صی)به تشخ  یا دوره  و   یهفتگ  شرفتیهای پگزارش   نیمچنمشاور( و ه

 برسد.   مهندس مشاور کارفرما  دییبه تأ  دیکار با  شرفتیپ   یهاها و جدول رش بندی و گزازمان 

مربوطه را با    ی هاو هزینه  مآنها اقدا  هیتواند رأساً نسبت به تهیفرما مکار  مانکار،یپ  یهای مذکور از سواز گزارش   کیدر صورت عدم ارائه هر   (1-86

 . دیکسر نما  مانکاریاز مطالبات پ%  30  یاحتساب بالسر 

پا  رمانکایپ (1-87 در  است  کامل  انیموظف  گزارش  ماه  کارها  یهر  ته  یاز  را  ماه  آن  در  شده  ادینما  هیانجام  شام  نی.  درصد    لگزارش  احجام، 

انجام شدهفعالیت برنامه زمان  ریتأخ  ای  عیو تسر  شرفتیپ  زانیدر هر بخش، م  های  اجرا  بندینسبت به    زانینوع و م  ،ییمصوب، مشکالت 

موجود، تعداد پرسنل متخصص مستقر   و تجهیزات آلت نیانجام شده، نوع و تعداد ماش یهاش یآزما جیجدول نتا مصالح وارد شده به کارگاه، 

 . خواهد بود  گریدو موارد لزم    یجو   طیشرا  ،در کارگاه

باشد قبل از اقدام  ی مندرج در این قرارداد خواهد بود، لذا پیمانکار متعهد و ملزم م  صالح موضوع این قرارداد مطابق مشخصاتکلیه اقالم و م (1-88

ید بدون اخذ مجوز از  ایحال اقدام به خربه تهیه و خرید هر یک از اقالم و مصالح نسبت به استعالم و کسب مجوز از کارفرما اقدام نماید. )علی

 عایی برای ایشان ایجاد نخواهد نمود( کارفرما اد

ساخت و نصب را کنترل نموده و یک نسخه از گزارشات مربوطه  ین  های کیفیت محصول در حشاخص باشد کلیه  پیمانکار متعهد و ملزم می (1-89

 را به کارفرما ارائه نماید. 
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می  (1-90 ملزم  و  متعهد  بازپیمانکار  خود،  هزینه  به  لباشد  آزمایشات  و  ساخت  مراحل  از  دستورالعمرسی  و  بخشنامه  بر  منطبق  را  و  ل زم  ها 

)دستگاه نظارت( در محل کارخانه وکارگاه انجام و نتایج آزمایشات را به همراه سایر   دستورکارهای ابالغی از جانب کارفرما و یا نماینده ایشان

)هزینه  QCمدارک   دهد.  کارفرما  نماینده  فتحویل  این  قیمتهای  در  پیماعالیت  پیشنهاد  است های  شده  لحاظ  قرارداد  این  در  که    نکار 

 بینی شده است( پیش 

 های موضوع این قرارداد به شرح ذیل خواهد بود: های شاپ و متره و برآورد ساختمان وال تهیه نقشهر (1-91

از ابالغ رسمی قرباشد حداکثر ظرف  پیمانکار متعهد و ملزم می (1-91-1 ارائه نقشهمدت یک ماه پس  های شاپ   ارداد، نسبت به تهیه و 

 صورت خواهد پذیرفت.   Auto Cadافزار  نرم های شاپ در  موضوع این قرارداد اقدام نماید، تهیه نقشه

( اقدام  Shopهای کارگاهی )اجرایی، نسبت به مطالعه دقیق و تهیه نقشه  باشد قبل از اقدام به عملیاتپیمانکار متعهد و ملزم می (1-91-2

 های شاپ توسط دستگاه نظارت خواهد بود. ، شروع عملیات اجرایی پس از تایید نقشهنماید

های  ه نقشه باشد حداکثر لغایت یک هفته پس از ارائده کارفرما( و یا دفتر فنی کارفرما نیز متعهد و ملزم میدستگاه نظارت )نماین (1-91-3

 اعالم نظر نماید. برآورد، نسبت به بررسی اقدام و  شاپ و کارگاهی و همچنین متره و  

ضروری تشخیص دهد باید پیش از اقدام نسبت به تهیه، ساخت یا نصب و  درصورتیکه پیمانکار تغییر در برخی جزییات و یا مشخصات را   (1-92

 یری مجاز نخواهد بود. ید، در غیر اینصورت هیچگونه تغیکتبی از کارفرما )و یا دستگاه نظارت( اقدام نمااجرا، نسبت به اخذ تایید  

های مختلف   ، تهیه اقالم و کالها و مصالح برای فعالیت (Vendor Listکنندگان مورد تایید کارفرما ارائه نشده است )، لیست تولید چنانچه (1-93

 پذیرفت: به شرح ذیل صورت خواهد  

باشد و تغییر در برند و  مورد نظر می   ای آن مشخص شده است، همان برند،بر   Vendor Listمواد و مصالحی که در این قرارداد   (1-93-1

 ا موافقت مدیر طرح امکان پذیر میباشد. و فقط ب  کارخانه تولیدکننده به هیچ وجه مورد تایید نخواهد بود

 های موضوع این قرارداد، بایستی دارای مشخصات ذیل باشد: مان کلیه مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت (1-93-2

مرتبط با موضوع  های نامه که در آیین مواد و مصالح تجهیزات و ی انتخاب مشخصاتالزامات و جزییات فنی برا رعایت (1-93-2-1

 باشد. الجرا می مشخص و تاکید شده است برای پیمانکار لزم قرارداد  

و با    نوع درجه یکهای موضوع این قرارداد، از  های مختلف ساختمان استفاده در فعالیتکلیه مواد و مصالح مورد   (1-93-2-2

 شد. بامی  کیفیت عالی

( باشد.  Certificateایستی دارای گواهی تایید معتبر )کلیه مواد و مصالح مورد استفاده در  موضوع این قرارداد، ب (1-93-2-3

های موضوع این های مختلف ساختمان د استفاده در فعالیتباشد کلیه مواد و مصالح مورمی  )پیمانکار متعهد و ملزم

های داخلی و مرجع  نامه آیین( بوده و کلیه آزمایشات اجباری مندرج در قرارداد دارای گواهی استاندارد )دارای اعتبار

ایحال فقط یه معتبر را اخذ نموده باشد(، عل)داخلی یا خارجی( را نیز گذرانده باشد )پاس نموده و گواهینامه مربوط

 .استفاده از مصالحی مجاز خواهد بود که دارای گواهی تایید باشد

واهی تایید برای کلیه آزمایشات اجباری و مرجع  ده در موضوع این قرارداد، بایستی دارای گمواد و مصالح مورد استفا (1-93-2-4

 لح باشد.  )مندرج در استاندارد مرجع مربوطه( برای آن نوع مصا 

باشد،  دارای گواهی استاندارد و همچنین گواهی تایید آزمایشات اجباری آن نوع مصالح نمی  استفاده از مصالحی که (1-93-2-5

 باشد. مجاز نمی  به هیچ عنوان

نس (1-93-2-6 پیمانکار  صورتیکه  تولید در  لیست  ارائه  به  تعلل بت  فوق(  در  مندرج  توضیحات  و  مشخصات  )مطابق  کنندگان 

کننده مدنظر  اقدام نموده و پیمانکار ملزم به تهیه از آن تولید   اً نسبت به معرفی تولید کنندگاننماید، کارفرما راس 

 کارفرما خواهد بود. 

باشد، استفاده از  مرتبط    محیط زیستسازمان    مشخص در یک  Vendor Listی از مصالح دارای  در صورتی که برخ (1-93-2-7

 . برای پیمانکار الزامی خواهد بود  Vendor Listآن  

می پیما (1-93-2-8 ملزم  و  متعهد  مطابنکار  زمان باشد  برنامه  شد(  ق  خواهد  ارائه  و  تهیه  و  تنظیم  پیمانکار  توسط  )که  بندی 

پیش  ماه  یک  موعدحداقل  از  ارائه  تر  به  نسبت  خاص،  فعالیت  یک  اجرایی  عملیات  لیست    شروع  معرفی  و 

 ( اقدام نماید. Vendor Listتولیدکنندگان )

کنندگان، نسبت به بررسی و اصالح و  ست تولید ظرف مدت یک هفته پس از ارائه لیباشد  کارفرما متعهد و ملزم می  (1-93-2-9

 اعالم نظر یا تایید اقدام نماید. 
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دار )تایید صالحیت  های تایید صالحیت پیوستی، بایستی در آزمایشگاه های  نامه در این قرارداد و یا آیین   های مندرجکلیه آزمایش  (1-93-3

 د. شده از اداره استاندارد( صورت پذیر

های  ( و فرمPermitرم گزارشات )روزانه و هفتگی و ماهانه و...( و فرم مجوز شروع عملیات اجرایی )تاخیر در ارائه هر کدام از ف (1-93-4

های شاپ و متره و برآورد و همچنین تهیه و ارائه لیست  بندی، تهیه و ارائه نقشهزمان   مجالس و همچنین تهیه و ارائه برنامهصورت

 غیرمجاز محسوب شده و ادعایی برای پیمانکار از بابت تاخیرات نخواهد داشت. ( و... جزو تاخیرات  Vendor Listکنندگان )تولید 

ایشان میباشد که طراحی فعالیتکار متعهد میپیمان (1-94 تعهد  انجام داده و فایلهایی که در  این قرارداد(،    های  باشد )مطابق مفاد مندرج در 

(native)    ه کارفرما و یا نماینده فنی ایشان )دستگاه نظارت( ارائه نماید: طراحی را جهت بررسی و تایید ب 

مدت یک هفته پس از ابالغ رسمی قرارداد، نسبت به انجام طراحی موارد مشروح در این    د ظرفباش پیمانکار متعهد و ملزم می (1-94-1

 ها اقدام نماید. قرارداد  و تهیه نقشه

ی فاز دو، نسبت به متره و برآورد کامل )با جزئیات کامل( اقدام نموده و به دفتر  هاباشد همزمان با ارائه نقشهپیمانکار ملزم می  (1-94-2

تغییرات احتمالی آتی و پیرو آن تغییرات مبلغ  ماید، این برآورد پس از بررسی و تایید کارفرما مالک و مبنای لیم نفنی کارفرما تس

 هد بود.قرارداد در اثر این تغییرات خوا

ل  باشد روا می وع قرارداد شامل ساخت، حمل و نصب به شرح و روال زیر خواهد بود و پیمانکار متعهد و ملزم  روال کیفیتی عملیات موض  (1-95

 مندرج در این قرارداد را جاری نموده و به تمامی موارد عمل نماید: 

دستگاه   (1-95-1 توسط  را  ساخت(  )مراحل  اجرایی  عملیات  کلیه  است  موظف  بازرسیپیمانکار  و  کنترل  مورد  خود  و    بازرسی  قرارداده 

 آزمایشات کنترل کیفیت مصالح را خود انجام دهد. 

، ثبت  )مطابق با توضیحات مندرج در این قرارداد(   در کارگاه ساخت  یفینظام کنترل ک  یر برقرا  و  QC Planارائه    ملزم بهپیمانکار   (1-95-2

بایستی به تایید    QC PLAN)  .ودکارفرماخواهد ب   دییمورد تأ  یفن  یروها ین  یریکارگدر مراحل مختلف به  یفیو انجام کنترل ک

 دستگاه نظارت برسد( 

های دستگاه نظارت برای ایشان لزم الجرا بوده و دستورکارهای صادر شده از  ه ات و ابالغیباشد، دستورپیمانکار متعهد و ملزم می  (1-95-3

 سوی دستگاه نظارت بدون اتالف وقت اجرا گردد. 

 باشد. بلی کار توسط مهندس ناظر کارگاهی )نماینده کارفرما( میدید کاری منوط به تایید مرحله قشروع هر مرحله ج  (1-95-4

باشد، در هر حالت پیمانکار ملزم  گاه نظارت )نماینده کارفرما( به معنی پذیرش نهایی نمی و تایید دستکنترل کلیه موارد و تحویل  (1-95-5

ل نظارت و نماینده کارفرما( به هزینه مرحله )حتی بعد از تایید و تحویباشد در صورت بروز و حدوث اشتباه در هر  و مکلف می

 خود، نسبت به رفع ایرادات و نواقص اقدام نماید. 

 .موضوع قرارداد را مطابق اسناد و مدارک آن به عهده دارد  یکارها   یکامل حسن اجرا   تیلمسئومانکار  پی (1-95-6

الجرا خواهد بود و در صورت عدم تبعیت و  دهای مربوطه برای پیمانکار لزم های مبتنی بر استاندارگردد انجام کلیه روال تاکید می (1-95-7

% هزینه بالسری از فاکتور پیمانکار  30و هزینه کلیه موارد به عالوه  انجام شده    اجرا، کلیه موارد توسط کارفرما و دستگاه نظارت

 کسر خواهد شد. 

ی و مباحث بیست و دوگانه مقررات  یات سازمان مدیریت و برنامه ریز ی ساخت و نصب بایستی حداقل الزامات نشرهای روادار کلیه  (1-95-8

 د. ملی ساختمان را فراهم ساز

قبول  د  و توسط دستگاه نظارت مور  کنندینمو مشخصات پیوستی مطابقت    هانقشه اد و  کارهایی که با مفاد مندرج در این قرارد  (1-95-9

نگرفته  توقرار  باید  باشد،  مردود شده  به طور کلی کار  و  بدون  اند  پیمانکار  بدون    ریتأخسط  اضافی عودت داده شود و  و  هزینه 

 گردد.   نیتأمجایگزین مناسب  

 

 Primavera)  یماورابر پر  ی( در بستر مبتنPMISپروژه )   یریتجامع مد  یستمو استقرار س  یساز  یکپارچهبه    یدکارفرما تأک  ینکها  با توجه به (1-96

P6 EPPM and Primavera Unifierیمانکاران، طرح، پ  یرانه )مشاوران/ مدطرف قرارداد و ارکان پروژ  ی رکتهاش  یه( دارد لذا کل  

و    یو قرارداد   یمال  ی،مدارک فن  یهارسال کل  یشرفت،گزارشات پ  ی،و ارائه برنامه زمانبند   یهنسبت به ته  سازندگان( موظف و متعهد هستند

ها مربوطه در    ینه هز  یه و کلانجام دهد    PMISرفرما و در بستر  مورد نظر کا  یها ¬ورالعمل و فرمتمکاتبات پروژه را مطابق با دست  ینهمچن

و اقدام لزم، توسط کارفرما انجام   یخصوص پرداخت نخواهد شد و در صورت عدم همکار  یندر ا  یا  ینهنه هزیچگوقرارداد منظور و ه  یمتق

توسط   یستبا یکه م یمنظور خواهد شد. اقداماتطرف قرارداد  یبه حساب بدهکار یدرصد بالسر  30مربوطه با احتساب  یها ینههز یهو کل
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اسناد، مدارک    یه شامل ارائه و ثبت کل  یردفوق صورت پذ  یستم سازندگان( در س  یمانکاران،طرح، پ  یرانطرف قرارداد )مشاوران/ مد  یشرکتها 

 . است که در قالب قرارداد موظف به ارائه آن خواهند بود  یو مستندات

ی و یا های آن ارائه شده است )کلی و یا جزئهای پیوست، جزییات یا نقشهباشد که در نقشههایی میها و آیتماین قرارداد شامل کلیه فعالیت (1-97

اشاره شده   مورد  آن  به  دقیق حتی  عبارت  به  و صریح است(،  یا  تر  و  فنی خصوصی  یا مشخصات  و  قرارداد  در  آیتمی که  و  فعالیت  هر  تر: 

باشد، عدم تخصیص ردیف خاص برای یک فعالیت دلیلی بر عدم  شده است جزو تعهدات پیمانکار می  ای منضم به قرارداد به آن اشارههنقشه

ف آن  وانجام  بود  نخواهد  پیمانکار  برای  فعالیت   عالیت  )تمامی  نمود.  نخواهد  ایجاد  پیمانکار  برای  ادعایی  یا  یا  و  قرارداد  این  در  که  هایی 

های پیوست به قرارداد، جزییاتی برای آن ارائه شده است جزو تعهدات پیمانکار  ر نقشهوصی به آن اشاره شده است و یا دمشخصات فنی خص

 محسوب می شود 

 

 ارفرما ک هدات تع -2 ماده

متعک-1-2 ازا کگردد    یم  ده ارفرما  بودن  ر  کاانم پی  یحساب ها داد صورت  راع قرموضوانجام خدمات    یه در    ندات، مستدر صورت تکمیل 

   .دت نماید.وی عو  شده را به  red-markسخه  ن  یک  و  یبررس

 یمانکار شده پ  ییدتا  یهاپرداخت وجه صورتحساب -2-2

  در   یمانکارپبابت تردد کارکنان    یازن  مورد  یها مجوز  ت اخذ  جه   ،تی سا  در  یمانکاررات پنف  ع استقرارشروهفته از    یکا به مدت  کارفرم -3-2

به  ود  خ   یانسان  یرویقبل از ورود ن  یسه روز کار  یبایستم  راک انمیر پمنظو  یند داد. بده ام خوانجالزم    یها  یگپروژه هماهن  یرا جا  حلم

لزم جهت اخذ مجوز    یهاییگیرپ  یهدت کلم  ینا  زپس ااست    یهی. بدیدم نماال عا  کارفرمابه  را    یروهاخصات کامل نو مش  یمساا  ی برت کتصو

 .دریانجام گ  یمانکارپ  یندهنما  توسط  یبایستمآلت و ...    یناشم  و  لنتردد پرس  یاه

  کس انکن ی، تأمدهد یر مقراار کمان یار پیاه، در اختکارگ یزجهتمربوط و  یها تیلفعا یاجرا  یرا برا یارفرما بنا به صالحدید خود محلک-4-2

   .دشبا   یار مکن امیبار موقت بر عهده پو اننان  کارکقرار  هت استجینر  کانتو  

که   یتالیتسه  رگونه امکانات وه   ینهزت، هشده اس   ردهذاگ  ه کارفرماده عهب  ادد رر موضوع قراصراحتا د  که  یاز تعهدات  ریه غب  یلطور کب-5-2

سر  ک یمانکارپ یها یتعت وضصور ز ا ی% درصد بالسر 20افه به اض دریگ قرا رنکایماپ یاردورات در اختدر انجام کار و در حد مق یعجهت تسر

 شد.   واهدخ

ه بر آن  و عال  .شدبا  ده پیمانکار میهبر ع  زنیا  شعابات مورده و کلیه اندی شل وحویت در یک نقطه  پیمانکار  هیز کارگاه  ت تجق جهو برآب  -6-2

 بینی نماید  را نیز پیشرق  ا بآب ی  ع قطعواقد نیاز جهت م تمهیدات مورپیمانکار میبایست  

 

 

 ر پیمانکا کارفرما 

 ........................... شرکت 

   :گی دوانام و نام خان

  سمت:

   ادگی:خانوو نام م نا

  سمت:

 ...................  رکتش

   گی:ادنام و نام خانو

  مت:س
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  یت فنار و مشخصاکرح  ش  -وست شماره دویپ

 ی، دستور العمل ها  یبهره بردار  ی،دستور العمل ها یریحمل و بارگ یها ،دستورالعملها ی،گارانت یطراح یکد ها ،انداردها است

،آموزش کارکنان کارفرما،وندور لیست مورد یعملكرد یها یشآزما و روش  یقادیر تضمین شده عملکرد ، م یو نگهدار یرتعم

 ، تایید

 شرح کار

 هـایدسـتور العمـل  ،  قـراردادشـده در  د ذکر  ارمو  و همچنینخصات فنی پروژه  ساس مشبر اقرارداد  موضوع  ص  خصوشرح کار پیمانکار در  

 باشد:   میدود به موارد زیر شامل و نه محو   اجرایی 

 

   ،استانداردها 

 ،  یطراح یاکد ه

 ها ،  یگارانت

 ، یری حمل و بارگ یدستورالعملها 

 ،   یبهره بردار یدستور العمل ها

 ، یو نگهدار یرتعم یل هادستور العم

 ،ی عملكرد یها یشو روش آزما  یمقادیر تضمین شده عملکرد  

 آموزش کارکنان کارفرما،

 MCERT یا  TUVاستاندارد   یدارا یستل  وندورو، یستز یطکارفرما و مح  ییدمورد تا تیسوندور ل ،وندور لیست مورد تایید
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  متیق  کست و ش   زیآنال  جدول  -ه سهرت شماوسیپ

تقری ااربی کبراورد  از  ف  شرح  به  جام کارحفرما  پ پیمانکار مبوده و    وق جدول  ایبایست  از  ارد دقیاورب  ،الغ کار بس  را مق  ناد  اس  ابقطحجام 

 . لحاظ نمایدبندی رما در برنامه زمان  دیه کارفتایی خذز اا جام داده و پس رداد انقرا

 

 

 

 

 

 طراحی و مهندسی  )شامل ریز قیمت(  مت قی جدول تفکیک .أ

 )شامل ریز قیمت(اصلی جدول تفکیک قیمت تجهیزات و لوازم  .ب

 یمت()شامل ریز ق،راه اندازی  اجرا ، جدول تفکیک قیمت نصب  .ج

 زات و لوازم یدکی جدول تفکیک هزینه حمل تجهی .د

 آموزشجدول تفکیک برآورد هزینه های نظارت و  .ه

 (بصورت مبالغ مشروط ) یدکیازم و لو زاتیتجه متیق کیجدول تفک .و

شماره   یگر  ختهیکارخانه ذوب و رعملیات راه اندازی سامانه اندازه گیری ذرات  معلق غبار گیر دودکش    قیمت    کیجدول تفک .ز

 ( option )بصورت کی

 میباشد.     زیست و سایر سازمانهای مرتبطتاییدیه های لزم از سازمان محیط های فوق منوط به تمامی هزینه 
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 یی را اج ینقشه ها:  چهار اره شمست یو پ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  29 هصفح

 

 یلیصو تف   یلک  یدنبنمابرنامه ز  -  نجپ  وست شمارهیپ

 

 گانت چارت :  ➢

 نصب تجهیزات و   و حمل تامین و ساخت  دگانت چارت  فراین

 توضیحات  دوره زمانی ) روز(  عالیت شرح ف ردیف

 شروع از ابالغ قرارداد  روز   يالامین متریه و تته 1

   روز اجرا  2

   تست 3

   راه اندازی و تحويل 4

   روز جمع کل 

 اشد. مالک می بغ قرارداد تاريخ ابال از فرايندشروع 

➢  
 

 

 

 

  برنامه زمانیندی:  ➢
 

اتانجام  مان  ز  مدت  مماو  قراردم  تار  ماه  ( هشت)  8  ادوضوع  با  قرارداد  قبولی  ابالغ  یخاز  پ می  موظک مانیشد،  برنار  است  زمان اف   یدنبمه 

 د. ینماائه رما ارارفکو به  هیتهرا  یلیتفص

 
 

 

و  )ظرف یک هفته(ابالغ قرارداد رداد بالفاصله پس ازقرا تفضیلی  دی بنزمانارائه برنامه  هپیمانکار متعهد ب

 می باشد. چارت قرارداد  انتچوب گرادر چاول ده از طرف اخذ تایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  30 هصفح

 

 یی رااج  نمانکارایپ  HSEستورالعمل  د  -شش  ارهمست شوپی

 

 HSEمقررات 

شاوران کارفرما در حوزه مرتبط با موضوع قرارداد و  پرسنل خود، پرسنل کارفرما، ناظران و م یهکل یبرا یمنا یطشرا یجادمسئول ا یمانکارپ 

ارداد از  قر یکارفرما به محل اجرا یص تشخ  یاو   یفکارفرما( که به موجب شرح وظا  یگرد یمانکارانپرسنل پ از  یرمجاز )غ   یدکنندگانبازد

 یتو امن یمنی ا یندر جهت تأم  یداهد بود و باخو باشند، یم یفهر آنجا مشغول انجام وظد یاوارد شده و  یمانکار کارگاه پ   یانکار و یماپ  یسو

 HSEدستورالعمل "قرارداد مربوط به  ین ا 6شماره  یوستموارد ذکر شده در پ  یهمل آورده و کلرا به ع  یاقدامات ضرور یهکل یشان،ا

.  1ارداد، نسبت به ارائه موظف است تا دو هفته پس از ابالغ قر  اریمانکپ  ین. همچنیدنما  یکرده و جار یترعا را "ییاجرا مانکارانیپ 

 HSEچارت واحد  یکه دارا  ی کارگاه  HSE Plan. 3کارگاه خود  نییممسئول ا ی . معرف2 یمانکاریپ  یمنیا یتصالح ینامهگواه

و قرارداد   ینا 9-9و مقررات ذکر شده در بند  ینقوان یهاز کل یرویو پ یساز یجار ایت، موظف به رع  مانکار ی. پ یدباشد اقدام نما یمانکارپ 

 . باشد¬یکارفرما م HSE های¬یهرو

کارگران دچار صدمه شوند و مراجع   یلی،به هر دل یا و  HSEموجود در حوزه  یشورو مقررات ک ینقوان  یتچنانچه به علت عدم رعا-1

  یتثر محکوماست که کارفرما در ا ی و مبالغ ها¬ینههز یهت کلمسئول پرداخ یمانکارپ  یند، را بابت صدمه فوق محکوم نماکارفرما  یی قضا

 .  یدکسر نما یمانکاراز مطالبات پ یمامستق ی،ردرصد بالس 15و کارفرما حق دارد مبالغ فوق را با  شود¬یفوق متحمل م

بر اساس   یاعمال جرائم مال  یاکار و   لیکارفرما راساً اقدام به تعط  ید،ننما  یت کار رعا یا اجر ینرا در ح HSE ینمواز  یمانکارچنانچه پ -2

. در نماید¬یم یگیریپ  یمانکاررا از پ   یمننااکرده و رفع موارد  "HSEجرائم در موارد مرتبط با   ینحوه اجرا "ارفرما با عنوان نامه ک  یینآ

 ینمواز   یتپروژه به خاطر عدم رعا یبند   یاز برنامه زمان یاحتمال یراتتاخ  یجادر و ااز توقف کا یناش های¬ینههز یههر صورت جبران کل

HSE باشدیم  اریمانک، بعهده پ . 

کار بوده و تنها   یندر ح HSEاصول و مقررات  یت منوط به رعا یمانکارپ یاز سو یارسال های¬یتصورت وضع یهدرصد از کل 5پرداخت  -3

 ابل پرداخت خواهد بود. کارفرما، ق HSEواحد  ییدپس از تا 

و اگر در اثر سهل   یدبه اموال مجاور اتخاذ نما یبآساز وارد شدن خسارات و  یریجلوگ یلزم را برا  یرمتعهد است که تداب یمانکارپ -4

 . باشد یمسئول جبران آن م یمانکارپ  ید،محصول آنها وارد آ یا مجاور و  یساتامالک و تاس به اموال، یاو خسارت یانگار

  یاقرارداد و   یناز ا یناش یتلموجود در محوطه فعا  یربنائیز یساتاجرا کند که به تاس یموضوع قرارداد را به نحو   یاتعمل ید با یمانکارپ  -5

مانند   نماید،¬یاز آن تردد م یخود به نوع  ی به محوطه کارگاه یجهت دسترس انکاریمکه متعلق به کارفرما بوده و پ  یی محوطه ها یرسا

وارد شود،   یتشده صدما  یاد یساتبه تاس  یمانکاروارد نشود. هرگاه در اثر عمل پ  یبیآس ینها،گاز، مخابرات و مانند ا برق، ب،خطوط آ

 ینسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لزم و فور   یمانکارزد. هرگاه پ مجدد آنها را بپردا یو برقرار یمترم  ینهمتعهد است که هز یمانکارپ 

درصد به  15آن را به اضافه  ینهرفع نقص و خسارت اقدام کند و هز یکه مصلحت بداند، برا یقبه هر طر تواند یما مکارفر، یاورد به عمل ن

 ندارد. یتراضاع  یچگونهبابت، حق ه یناز ا یمانکارمنظور کند و پ  یمانکارپ  ی حساب بده

به  گیرد، ¬یقرار م یو یارکه از طرف کارفرما در اخت  یاموال ریخود و سا یزاتو تجه آلت¬ینماش  یل،وسا یهموظف است از کل یمانکارپ  -6

 ینامهگواه یدارا یآلت صنعت ینو ماش  یزاتموجود، از تجه یکشور ینمقررات و قوانو حراست نموده و با توجه به  ینحو مناسب نگهدار

و   یمنیا یدستورالملها یهکل یتداد، رعا قرار  یناز ا یناش یتدر محوطه فعال ین. همچنیداستفاده نما یصالحاز مراجع ذ عتبرم  یسالمت فن

 . باشد¬یم  یالزام یمانکارپ  یکارفرما برا یحفاظت

انجام شده، مصالح،   یکارها یگهدارموضوع قرارداد، مسئول حفظ و ن یاتموقت کار عمل یلکارگاه تا روز تحو یلروز تحو از یمانکارپ -7

منظور، لزم است   یننظر و مراقبت او قرار دارند و به هم یرکه ز باشد¬یم یی و بناها یساتراهها، تاس ینها،زم ت،آل¬ینماش یزات،تجه

آب   یانطغو  یلمانند س  یعی طب یایبال  ی،آنها در داخل کارگاه و مقابل عوامل جو یو نگهدار جهت حفاظت یازن داقدامات مور



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  31 هصفح

 

را به عمل   ینها و مانند ا یقسرقت، حر ی،خرابکار زین ی عوامل حادثه ساز انسان ینو همچن ه یرطوفان و غ  ین، زم رانش زلزله، ها،¬رودخانه

 . باشد¬یم  یمانکارران آن تماماً بر عهده پ کامل جب یتآورد و در صورت بروز هرگونه خسارت مسئول

از   یقرارداد، در حوادث ناش یناز ا یناش  یتد شده به شخص و اموال ثالث در محوطه فعالوار یمسئول جبران خسارتها یمانکارپ -8

بوده و در هر حال، کارفرما  در جهت موضوع قرارداد خود  یازدر رابطه با تدارکات مورد ن یتهایفعال یا موضوع قرارداد و  یات عمل هاییتفعال

 ندارد.   یتیمسئول یچگونهه دمور یندر ا

 یموضوع قرارداد برا در رابطه با  یستز یطبهداشت و مح  یمنی،موجود در حوزه ا یو مقررات کشور ینقوان یهاز کل یرویو پ  یتا رع  -9

وزارت کار، تعاون و   یاز سو یو مقررات ابالغ  ینقوان ار، یمانکشرکت پ  یو مقررات الزام آور برا ین. از جمله قوانباشد¬یم  یالزام یمانکارپ 

 یطکشور؛ سازمان مح یوزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان نظام مهندس  ی؛داشت درمان و آموزش پزشکزارت بهو تماعی؛رفاه اج

 ین. همچنباشد ¬یم  یمانکاراد پ موضوع قرارد یتدر حوزه فعال یصالحذ ی نهادها و ها¬و مقررات ارگان ینقوان یرسا ینکشور و همچن یستز

بوده و در صورت  یو الزام یاجبار یمانکارشرکت پ  یبرا یزن یمانکارکارفرما به پ  ی ابالغ  ی داخل های¬یهو رو یناز قوان یرویو پ  یترعا

موارد ناقض مقررات و تا زمان رفع   یمانکارپ  یتدستور توقف کار و فعال تواند¬یو مقررات، کارفرما راساً م  ینقوان  ینا یترعامشاهده عدم 

به پروژه بوده و حق  ی و مال ی خسارات وارده به لحاظ زمان یهمسئول جبران کل  یمانکار،الت پ ح  ین. در ایندکارفرما را صادر نما  یتجلب رضا

 اثر توقف کار را ندارد.  مطالبه خسارت در

به اموال مجاور کارفرما و شخص ثالث  یبه خسارت و آساز وارد شدن هرگون یریلزم به منظور جلوگ یرمتعهد است که تداب یمانکارپ -10

 . باشد¬ یم یمانکاررت وارده تماماً بر عهده پ موده و جبران خسارا اتخاذ ن

موجود در کارگاه، مانند خطوط آب، برق، گاز،   یربنایی ز یساتاجرا کند که به تاس ینحوموضوع قرارداد را به  یاتعمل  یدبا یمانکارپ -11

متعهد است   یمانکاروارد شود، پ  یماتصد  یادشده یساتبه تاس یمانکاروارد نشود. هرگاه در اثر عمل پ یبیآس ینهامانند اسوخت، مخابرات و 

 یاورد، را به عمل ن یشده اقدام لزم و فورنسبت به جبران خسارات وارد  یمانکارپ  مجدد آنها را بپردازد. هرگاه یو برقرار یمترم ینهکه هز

به   یدرصد بالسر 15ضافه آن را به ا ینهرفع نقص و خسارت اقدام کرده و هز یکه مصلحت بداند، برا یقهر طر از تواند ¬یکارفرما م

 را نخواهد داشت. یاعتراض چگونهیبابت حق ه یناز ا یمانکارو پ  نماید¬ی کار منظور میمانپ  ی حساب بده

  یو رفاه  یبهداشت  ی،اقامت یالتتسه یجادنسبت به ا یکشور یجار یها ¬نامه یینمقررات و آ ین،موظف است مطابق با قوان یمانکارپ -12

  یها¬نامه  ینو آئ ینبر اساس قوان یساتو تاس یالتتسه ینا یات. جزئیدنما یموده و به نحو مناسب از آنها نگهدارپرسنل خود اقدام ن یبرا

 کارفرما برسد.   ییدبه تا  ید بخش بوده و با ینموجود در ا یکشور یجار

تاممو  یمانکار پ   -13 به  ا  ینظف  تاس  یالتتسه  یجاد و  و ش  ی درمان  یساتو  پرسنل خود  تعداد  به  توجه  قوان  یطرابا  اساس  بر  و   ین،پروژه 

 ی از سو   یبه مراکز درمان  یمارانو ب  یدهسانحه د  امکانات انتقال افراد  یننرابطه بوده و همچ  یندر ا  یکشور   یجار  یها¬نامه  یینمقررات و آ

 کارفرما برسد.  ییدو به تا  یدهگرد  یجادا ید با یمانکارپ 
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      : تاريخ

 قرارداد: 
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 53 از  32 هصفح
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 قرارداد: 
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 53 از  33 هصفح
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 قرارداد: 
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 53 از  34 هصفح
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 53 از  35 هصفح
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 53 از  36 هصفح
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 53 از  37 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  38 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  39 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  40 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  41 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  42 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  43 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  44 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  45 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  46 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  47 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  48 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  49 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  50 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  51 هصفح

 

 



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  52 هصفح

 

 

 

 

 

 : وست شماره هفت  پی



و  یرکت خدمات فنشطرح و مشاور:  یرمد

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان   مس  ی و معادن کان یع صنا یمهندس
 

  ر: پيمانکا
   : قرارداد  شماره 

 

      : تاريخ

 قرارداد: 
  یگر ختهیو کارخانه ذوب و ر  ری کارخانه  نورد بردس یروجخ یو بر خط گازها ی لحظه ا  شیاحداث کامل سامانه پا

 ( EPC)بصورت   رجانی س مجتمع جهان فوالد کیشماره 

 

 53 از  53 هصفح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها   یس نو  یشپ اطالع شرکت  ارائه شده صرفاً جهت  در    یقرارداد  پحاضر  و در صورت مشخص شدن  بوده   یمانکار،مناقصه 

 گردد.   ی مشابه، قرارداد منعقد م   ی پروژه ها  یرجهت عقد قرارداد با شرکت برنده مناقصه، بر اساس عرف سا

 

 


