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کد  و 10630161649 شناسه مليو  3191شماره ثبت  به رجانیمجتمع جهان فوالد سبین شرکت حاضر، قرارداد 

از به و .............................. دارندگان حق امضای مج علي عباسلوآقایان  به نمایندگي 8343-7736-4113اقتصادی 

 86084633شماره تلفن:  2الکپ -کوچه ژوبین-ن شهیدیخیابا -بزرگراه حقاني -چهارراه جهان کودک -تهران :نشاني

 به شماره ............................................طرف و شرکت .......... نامیده مي شود از یک "كارفرما" که منبعد در این قرارداد

و شماره  ..................................... شناسه ملي و موسسات غیرتجاری وثبت شرکتها در اداره  .......................... ثبت

......... .................................................................................................................................... :به نشاني ............اقتصادی ........................

 ...  که منان ...................... و  ......................آقای گيبه نمایندو  ........................... :تلفن شمارهبه  .............................کدپستي 

ا قبول شرایط و گردد و طرفین بنامیده مي شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد مي "پیمانکار"بعد در این قرارداد 

 ردند.گ، متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد این قرارداد ميآنبا امضاء  وتعهدات مندرج در متن قرارداد 

 موضوع قرارداد  -1ماده 

 وردنکارخانه  620عدد غلتک  12و  550عدد غلتک 16، 340عدد غلتک  80 ریدخ از موضوع قرارداد عبارت است

مطابق با شرح  هزار تني 005کارخانه نورد  ،بردسیر ابتدای جاده کرمانشهرستان  -در استان کرمانواقع  بردسیر

 .مشخصات فني پیوست که جز الینفک قرارداد مي باشند خدمات و

 اسناد و مدارك قرارداد -2ماده 

ي از این قرارداد به عنوان جزئ ،و مدارک ذیل که در موارد مقتضي مورد استفاده و استناد قرار خواهند گرفت اسناد

 مي باشند: تلقي شده و درصورت بروز هر گونه اختالف بین اجزاء قرارداد، به ترتیب زیر مقدم

 متن قرارداد حاضر  1-2

 ها وستیپ  2-2

 (1شماره  وستی)پ متهایق زیجدول ر -

 (2شماره  وستی)پ یزمانبند برنامه -

 (3های بهره برداری )پیوست شماره و دستور العمل استانداردها، هانقشه ،مدارک -

 (4ی )پیوست شماره عملکرد یها شیو روش آزما یمقادیر تضمین شده عملکرد -

 ( 5شماره  وستی)پ مانکاریپ يو پیشنهاد فني و مالو مدارک مناقصه  اسناد -

جرای اسند دیگری که حین اجرای کار و به منظور  نوع هر و العملهادستور یا و هاصورت مجالس، موافقتنامه 2-3

. آیدمي شمار به پیمان مدارک و اسناد جزو نیز گرددمي مبادله پیمان طرفین بین یا شودپیمان، به پیمانکار ابالغ مي



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  3صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

استاندارد،  فني، مشخصات بصورت است ممکن اسناد این. شود تهیه پیمان مدارک و اسناد چارچوب در باید اسناد این

 رکار، برنامه تفصیلي اجرائي، صورت مجلس و . . .  باشد.دستو نقشه،

 و مدت قرارداد  كار تنفیذ، شروع  – 3ماده 

 :دیخواهد گرد موارد زیر نافذ اجرایاین قرارداد پس از   3-1

 کارفرماقرارداد توسط  ابالغامضاء و  -

 پیمانکارپیش پرداخت و انجام تعهدات از سوی  هاینامهضمانتتسلیم  -

 پیمانکارپرداخت مبلغ پیش پرداخت به  -

. در باشديم یقرارداد نیهفته پس از ابالغ قرارداد موظف به ارائه تضام یکحداکثر ظرف مدت  پیمانکارتبصره: 

 ه خواهد شد.نظر گرفت در کارشروع تاریخ تنفیذ و ابالغ قرارداد به عنوان  خیتار ن،یدر ارائه تضام ریصورت تاخ

بالفاصله پس از دریافت پیش پرداخت بوده که مطابق برنامه زمان بندی شده ، (ساخت عملیات) شروع کار  3-2

 اقدام نماید.بت به عملیات اجرایي ساخت غلتک ها تحویل، میباشد و پیمانکار متعهد میگردد که از تاریخ ذکر شده نس

 دیقابل تمد نیفمدت با توافق طر نیبوده و ا وستیپ يماه مطابق برنامه زمان 3 ذیتنف خیمدت قرارداد از تار  3-3

 .باشديم

 پرداخت د، پیش پرداخت و نحوهمبلغ قراردا -4ماده 

 بهو(یور/ریال)... ......................................................... عدده ب مبلغ کل قرارداد  4-1

مطابق جدول ریز  و(یور/ریال)... .................................................................................................................................حروف 

بي ییچگونه تعدیل یا ضرابه آن ه و است رییتغ رقابلیقرارداد ثابت و غ انپای ، که تامي باشد (قرارداد)پیوست  قیمتها

 از قبیل باالسری، تعدیل، صعوبت کار و غیره تعلق نخواهد گرفت.

معادل  داختو پرمبنای محاسبه عدم امکان پرداخت ارزی از سوی کارفرما، عقد قرارداد ارزی و در صورت  تبصره: 

  ود.بدر روز پرداخت خواهد  مرکزیی بانک سامانه سنافروش اسکناس در بر اساس نرخ  مبالغ قرارداد ریالي

 و باشدمي پیمانکار عهده بر "هرگونه مالیات عملکرد که طبق مقررات جاری به این قرارداد تعلق گیرد، کال تبصره:

 شرایط احراز از پس افزودهارزش بر مالیات. بود نخواهد کارفرما متوجه خصوص این در ایهزینه و تعهد هیچگونه

 .باشدمي کارفرماور فروش قابل پرداخت از طرف فاکت در نمودن منظور و پیمانکار
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قرارداد  یها% مبلغ قرارداد را عیناً مطابق با قیمت 25معادل  پیمانکاربه  يبا ابالغ کتب یتواندم کارفرما تبصره:

حاصل شود. در این حالت به تناسب مبلغ  یواحد موضوع قرارداد تغییر یافزایش و یا کاهش دهد بدون آنکه در بها

 کاهش خواهد یافت. ای شیتعهدات متناسبا افزا انجام نامهکاهش یافته ضمانت ایافزایش و 

درصد مبلغ کل قرارداد پس از انعقاد قرارداد بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت  50 : پیش پرداخت  4-2

 . ارایه نمایدبه کارفرما  را معتبر و مورد قبولضمانتنامه شود و پیمانکار موظف است مي

شده و پس از  ، در قالب صورت وضعیت توسط پیمانکار ارائهپس از تحویل کاالمبلغ قرارداد  نحوه پرداخت:  4-3

تعلقه و جرائم بررسي و تایید دستگاه نظارت، مشاور و کارفرما و کسر نسبي پیش پرداخت، کسورات قانوني و عوارض م

 احتمالي قابل پرداخت خواهد بود.

 خریدبخش 

کارخانه  حل مدر  کاالو تحویل  )قبل و بعد از مونتاژ( ، پس از انجام بازرسییيقرارداد خریدبخش مبلغ %  90 -

 خواهد گردید. کارفرما، پرداخت

ید مبلغ بخش %  10 - ئه  قرارداد پس از  خر هایي  مدارک ارا به  Final Book) ن خت خو    (  کار پردا مان هد  پی ا

 گردید.

 كسورات قانوني   -5ماده

این  %50نجام کار کسر خواهد شد. ا)ده درصد( به عنوان سپرده حسن  %10صورت وضعیت  نهایياز مبلغ   5-1

ین سپرده به اباقیمانده پس از تحویل قطعي به پیمانکار مسترد خواهد شد. مبلغ  %50سپرده بعد از تحویل موقت و 

 ي باشد.قبول کارفرما م مورددرخواست پیمانکار و تایید کارفرما قابل تبدیل به ضمانتنامه 

 یيحساب نها هی. تسوگردديسر مک مانکاریاز پ مهیبعنوان سپرده ب يبرطبق مقررات قانون پرداختمبلغ هر   5%  5-2

 وضعیت رتصو نیخواهد بود. پرداخت آخر مانکاریبعهده پ ياجتماع نیتأم مهیمسائل مربوط به ب هیو حل و فصل کل

 .باشديم مانکاریتوسط پ ياجتماع نیتأم مهی، منوط به ارائه مفاصا حساب ببیمهو سپرده 

حساب بیمه تامین اجتماعي را روز پس تایید صورتحساب نهایي، مفاصا 90پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت 

حساب را ارائه ننماید، کارفرما از اخذ نموده و به کارفرما ارائه نماید، چنانچه پیمانکار ظرف مدت تعیین شده مفاصا
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ها و تضامین پیمانکار راسا اقدام به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعي و اخذ مفاصا حساب نموده و محل سپرده 

 پیمانکار هیچگونه ادعایي نسبت به آزاد سازی سپرده بیمه نخواهد داشت.

مربوط به مالیاتها نین کند که از جمیع قوانین و مقررات اداره کار، بیمه های اجتماعي و قوا: پیمانکار تایید ميتبصره

اخت کلیه مالیاتها .کلیه کسورات قانوني این قرارداد، پرد و عوارض مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت نماید

ین و مقررات باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانبیمه کارکنان پیمانکار، بعهده پیمانکار مي و عوارض و 

 هد بود.الذکر متوجه کارفرما نخوافوق

 ضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و نحوه آزادسازی آنت -6ماده 

اد از سوی پیمانکار در وجه همزمان با عقد قرارد معتبر و مورد قبولضمانتنامه مبلغ قرارداد بصورت  % 5 معادل  6-1

گردد، این ضمانتنامه باید قابل تمدید برای دوران اجرای قرارداد تودیع مي پیش پرداختکارفرما به عنوان تضمین 

 ي گردد.م صادرپرداخت  شیمبلغ په قبل از پرداخت این ضمانتنام که باشد تحویل کاالزمان موضوع قرارداد تا 

عقد قرارداد از سوی پیمانکار در وجه  همزمان با معتبر و مورد قبولضمانتنامه % مبلغ قرارداد بصورت  5معادل  6-2

گردد، این ضمانتنامه باید قابل تمدید برای دوران اجرای کارفرما به عنوان تضمین انجام تعهدات قرارداد تودیع مي

مه انجام ضمانتنا قراردادی در صورت انجام کلیه تعهداتموضوع قرارداد تا تصویب صورتمجلس تحویل موقت باشد. 

 ت آزاد خواهد شد.تعهدا

 خدمات پس از فروشو  ويل موقت و قطعيدوره تضمین و تح- 7ماده 

کار تضمین ماه از طرف پیمان 12کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت حسن انجام   7-1

 تجهیزب و نقایصي در به تشخیص کارفرما در دوره تضمین معای شود. اگرگردد. این مدت دوره تضمین نامیده ميمي

ف است آن عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن مصالح بد یا نامرغوب باشد پیمانکار مکل مشهود شود که ناشي از

و محل آنها کتبا به  معایب و نقائص را به هزینه خود رفع کند برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص

ب شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طي مرات روز بعد از ابالغ 7کند و پیمانکار باید حداکثر پیمانکار ابالغ مي

 شود رفع نماید. کارفرما معین مي رضایتمدتي که با 

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را رأسا و 

از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و  %15ضافه یا به هر ترتیب که مقتضي بداند رفع کند و هزینه آن را به ا

 . نمایدسپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت 
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نصب شده مربوطه و  تجهیزات هیموضوع قرارداد و راه اندازی کل اتیتحویل موقت عبارت است از تحویل عمل  7-2

در صورت مشاهده  .گرددتایید کلیه موارد توسط دستگاه نظارت که پس از آن صورتجلسه تحویل موقت تنظیم مي

شده توسط کارفرما و حصول موارد  نیمدت مع يرسانده و پس از رفع نواقص ط مانکاریو نقص، موارد به اطالع پ بیع

 موقت صادر خواهد شد. لیتحو يگواه ر،یز

 (Final Book) یيارائه مدارک نها -

 ارائه فرمهای تایید شده تکمیل نصب -

 حصول نتیجه تستهای عملکردی مطابق با استانداردها و مشخصات فني -

 رفع عیوب و نواقص نصب تجهیزات -

ه پس از دوره تضمین( از تحویل موقت و تایید دستگاه نظارت کماه )12از گذشت  تحویل قطعي عبارت است  7-3

 صورتجلسه تحویل قطعي تنظیم مي گردد.آن 

سال بعد از تاریخ تحویل به کارفرما خواهد بود .  5خدمات پس از فروش: مدت خدمات پس از فروش به میزان   7-4

 پیمانکار در طول ایام مذکور موظف به تأمین قطعات و خدمات مربوطه بوده و از این بابت پاسخگو خواهد بود.

را انجام داده و  گردد مگر آنکه پیمانکار کلیه تعهدات مندرج در قراردادیافته محسوب نمي : قرارداد تکمیل1هتبصر

 کارها بنحو رضایت بخش تکمیل و هر گونه عیبي بر طبق قرارداد اصالح شده باشد.

 طرفینتعهدات  -8ماده 

طابق نقشه های موضوع پیمان را ممنظور اجرای کامل ه و اقدامات الزم ب عملیات اجرایيکلیه  دیپیمانکار با  8-1

ا در نظر گرفتن باجرایي، دستورالعملها ، استانداردها ، مشخصات عمومي و اختصاصي و بطور کلي کلیه مدارک پروژه و 

  انجام دهد. به هزینه خود بطور کامل يکلیه شرایط ایمن

 موقت موارد وبعهده پیمانکار بوده  ني، تهیه و ساخت و ایجاد شرایط کمکي برای اجرای موضوع پیمانبیپیش  8-2

 اهد شد.این بابت وجهي اضافه و جداگانه به پیمانکار پرداخت نخو پس از اتمام کار برچیده شوند و از دیبا

کارفرما جهت  وپیمانکار موظف به ارائه برنامه زمان بندی مي باشد که پس از بررسي و تائید دستگاه نظارت   8-3

 ابالغ خواهد شد.اجرا به پیمانکار 
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و آب و برق  برای انجام موضوع پیمان و . . . تهیه و تامین ماشین آالت، ابزار، مواد و مصالح مصرفي و مورد نیاز  8-4

 ، بعهده پیمانکار بوده و باید جهت اجرای صحیح کار در زمان مناسب تهیه و تامین گردد.مصرفي

مقابل کارفرما  پیمانکار مسئول کلیه ضرر و زیان و خسارات ناشي از قصور یا اشتباه یا سهل انگاری خویش در  8-5

 سپردهرا از محل  و دیگر اشخاص حقیقي و حقوقي در رابطه با این قرارداد مي باشد. )کارفرما مي تواند خسارات وارده

 .(منقول پیمانکار تأمین و وصول نماید مطالبات و اموال منقول و غیر تضامین، ،حسن انجام کار

ي نماید. این نماینده پیمانکار موظف است برای اجرای قرارداد حاضر نماینده ای تعیین و کتباً به کارفرما معرف  8-6

 در تمام اوقات کار باید در دسترس کارفرما باشد.

پیمانکار در  بر کارکنان هکلیه حوادث واردپیمانکار مکلف است کلیه کارکنان خود را بیمه نماید. مسئولیت   8-7

 د.پیمانکار موظف است که کلیه کارکنان خود را بیمه مسئولیت نمای بوده وحین کار بر عهده پیمانکار 

حق هرگونه  ، کارفرماموردیچنین  انجامبه غیر را ندارد و در صورت  قراردادموضوع پیمانکار حق واگذاری   8-8

 به صورت تام االختیار خواهد داشت.اقدام را به هر شکل و 

ماید و در صورت نپیمانکار متعهد مي گردد در اجرای این قرارداد کلیه قوانین دولت جمهوری اسالمي را رعایت   8-9

از قصور پیمانکار  تخلف از قوانین و مقررات، کارفرما در قبال هرگونه دعاوی و هزینه ها و مخارج و مسئولیتهای ناشي

 مبری مي باشد.مصون و 

باشد ه خود او ميچنانچه پیمانکار موازین ایمني را در حین اجرای کار رعایت ننماید عواقب ناشي از آن بعهد  8-10

نماید و در این يو دستگاه نظارت پس از دریافت اعالم امور ایمني نسبت به رفع موارد نا ایمن و تعطیل کار اقدام م

 باشد.ار ميمورد خسارت وارده بعهده پیمانک

انات، برای تأمین نیروی انساني مورد نیاز، محل سکونت مناسب، آب آشامیدني، روشنایي کافي و دیگر امک  8-11

مل آورد. همچنین تهیه آنها به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید برای تدارک دائمي آذوقه کارگران، اقدامات الزم به ع

 ، بر عهده پیمانکار مي باشد.جام کارکلیه لوازم و تجهیزات الزم برای ان

موظف است کلیه حق و حقوق  چنانچه پیمانکار شخص یا اشخاصي را در رابطه با این قرارداد بکار بگمارد،  8-12

آنان را برابر قوانین کار و امور اجتماعي پرداخت نماید و بهرحال مسئولیت تسویه حساب با آنان حتیي بعد از اتمام 

 پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتي را در این خصوص نخواهد داشت. قرارداد بعهده
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جمع آوری تمام مواد زائد اجرای موضوع پیمان و حمل آن به محل تعیین شده توسط کارفرما، بر عهده و   8-13

 هزینه پیمانکار مي باشد.

جسمي و  کاهش قیمت و هر گونه خسارتخسارت ناشي از کسر و انکسار، ایراد، نقص و  لیت هر گونهئومس  8-14

بت هیچ مسوولیتي جاني به افراد در مرحله تحویل و تحول اقالم بر عهده پیمانکار مي باشد است و کارفرما از این با

 ندارد.

 ،رسال نمایدا دستگاه نظارتساعت قبل از شروع عملیات مجوز مربوطه را تهیه و به  48پیمانکار موظف است   8-15

 در دست داشتن تاییدیه شروع عملیات برای شروع به کار هر عملیات الزامي است.

ه صورت بخود و ماشین آالت  تجهیزات ،پیمانکار موظف است حداکثر یک هفته قبل از ورود نیروی انساني  8-16

 جهت اخذ مجوز ورود اعالم نماید. خود را ، تجهیزات و ماشین آالت کتبي اسامي کامل نیروها

ه کارفرما را تهیه و ب قرارداد Final Bookو  عملیات اجرایي Built-Asهای یه نقشهپیمانکار موظف است کل  8-17

را از  ستنداتممدارک و ارایه نماید. در صورت عدم ارایه، کارفرما محق خواهد بود ضرر و زیان ناشي از عدم ارایه 

 نماید.ق هرگونه اعتراضي را از خود سلب ميمطالبات و تضامین پیمانکار کسر نموده و پیمانکار ح

هفته قبل از شروع  2پیمانکار باید برنامه زمانبندی دقیق ساخت، نصب و تحویل تجهیزات موضوع قرارداد را   18-8

کار به کارفرما ارایه نموده و آن را بطور مستمر کنترل نموده، گزارش هفتگي پیشرفت کار را ارایه نموده و کوشش الزم 

در جهت رعایت آن بعمل آورد. در این خصوص انجام یا عدم انجام بازرسي و نظارت توسط نماینده کارفرما رافع را 

تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار نخواهد بود. بدیهي است در صورت تاخیر و عدم پذیرش دالیل ارائه شده پیمانکار از 

 .سوی کارفرما، طبق مفاد مواد پیمان عمل خواهد شد

 دهد.قرار  فرماکار اریدر اخت راتمام متعلقات  يمشخصات فن، ساخت پیمانکار متعهد میگردد مستندات  8-19

نبوده و کلیه عوارض  مشمول کاالی قاچاقیا بخشي از آن پیشنهادی  زاتیپیمانکار اذعان دارد که تجه  8-20

 مربوطه را پرداخت نموده و خواهد نمود.

الغ تایید شده صورت وضعیت پیمانکار محل اجرای موضوع قرارداد و پرداخت مبکارفرما موظف به تحویل   8-21

 باشد.مي
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 جريمه تاخیر  -9 ماده

رارداد اقدام قنسبت به انجام موضوع برنامه زمانبندی انجام کار پیمانکار موظف است در مدت زمان تعیین شده در 

 ار باقیماندهک)دو درصد( مبلغ  %2نماید و در صورت عدم تحویل به موقع به ازای هر هفته تاخیر در تحویل، معادل 

ق دارد تمام مبلغ حبه پیمانکار تعلق خواهد گرفت و کارفرما  مبلغ قرارداد( %10)تا سقف حداکثر  بعنوان جریمه تاخیر

غیر منقول پیمانکار  مین وی کسر نماید و در صورت عدم تکافو از اموال منقول واز مطالبات پیمانکار و یا تضجریمه را ا

شد و در  این قرارداد در صورت صالحدید کارفرما فسخ خواهدشود،  ماه 1چنانچه تاخیر بیش از برداشت نماید. 

 جریمه تاخیر را وصول خواهد نمود.  اکثرد، حاینصورت کارفرما ضمن فسخ قرارداد

 حل اختالف -10 ماده

ه بیني نشده و اختالف بین طرفین که ناشي از تفسیر و اجرای هر یک از مفاد این قرارداد باشد کهرگونه موارد پیش

ته ي یک هفط، ابتدا نسبت به تعیین داور مرضي الطرفین در حل و فصل نگردد بین طرفین قراردادبوسیله مذاکرات 

راجع موضوع به م . در غیر این صورتحل و فصل خواهد شد نیالطرف يداور مرض قیموضوع از طراقدام نموده و 

پیمانکار  نیهمچند. و رأی صادره برای طرفین الزم االجرا خواهد بو هدیگردارجاع  شهرستان سیرجان  ذیصالح قانوني

 نجام دهد.مکلف است تا اخذ تصمیم نهائي داور، تعهدات ناشي از این قرارداد را بدون وقفه و با کمال جدیت ا

 فورس ماژور -11ماده 

داد خارج حیطه و کنترل هر یک از طرفین قرار اطالق مي شود که جلوگیری آن ازفورس ماژور به وقایعي   11-1

ن غیرممکن باشد. بوده و وقوع آن قابل پیش بیني و یا پیش گیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقي برای مقابله با آ

رف مقابل اعالم طهریک از طرفین قرارداد که مدعي وقوع فورس ماژور مي باشد موظف است بالفاصله مراتب را کتباً به 

 اید.نم

فورس ماژور،  عدم توانایي در انجام تعهدات متقابل از ناحیه هریک از طرفین قرارداد به علت وجود شرایط  11-2

ز طرفین بعنوان نقض تعهدات و شرایط قرارداد محسوب نگردیده و چنین شرایطي هیچگونه حقي را برای هیچ یک ا

رایط قرارداد شو یا تعدیل قیمت قرارداد که طبق مواد و  نتیجه ایجاد صدمه قرارداد در مورد طرح ادعای خسارت در

 تعیین گردیده است ایجاد نخواهد کرد.

با وقوع هر گونه پیش آمد که فورس ماژور محسوب شود و اجرای کار را غیرممکن سازد، مطابق شرایط و   11-3

توافقي حاصل نشده است هر دو طرف  ضوابط قانوني مربوطه و یا با توافق طرفین عمل خواهد شد و تا زماني که چنین
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اگر شرایط فوق به  شود.متعهد و موظف به انجام تعهدات خود هستند. نوسانات اقتصادی فورس ماژور محسوب نمي

 .ادامه داشته باشد هر یک از طرفین مي تواند قرارداد را فسخ نمایداز زمان قرارداد  يمینمدت 

  فسخ قرارداد -12 ماده

 اطالع دهد:  کارفرما در موارد زیر مي تواند بدون اعالم قبلي قرارداد را فسخ و مراتب را به پیمانکار  12-1

 پنجم مدت قرارداد کیاز  شیب ریو تاخ یعدم انجام تعهدات قرارداد -

 در صورت ورشکستگي پیمانکار.  -

یا تخفیف یا  حق العمل یا پاداش ههر گاه ثابت شود که پیمانکار بمنظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوط -

 هدایائي داده است و یا آنها و یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. 

 در صورت انحالل شرکت پیمانکار.  -

 واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئي بدون اطالع و تاکید کتبي کارفرما به غیر -

 تگاه نظارت. نجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دسعدم توانائي مالي یا فني پیمانکار برای ا -

فع نواقص و در صورت عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد و یا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بمنظور ر -

 .تجدید یا اصالح کارهای انجام شده معیوب در مهلتي که برای پیمانکار تعیین مي کند

تعهدات خود و شرایط قرارداد عمل ننماید و یا از انجام تمام یا قسمتي از موضوع قرارداد  کار بهنچنانچه پیما   12-2

های پیمانکار، نسبت به وصول خسارات و هزینه امینخودداری کند، کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و ضمن ضبط تض

 خود اقدام نماید.

واند فسخ تشخیص کارفرما در موارد فسخ قرارداد مالک عمل خواهد بود و پیمانکار به هیچ عنوان نمي ت  12-3

 قرارداد را بعنوان یکي از موارد اختالف تلقي و تقاضای رسیدگي مرجع حل اختالف را نماید. 

البات و یا سایر تضامین، مط تبصره: خسارات وارده به کارفرما ناشي از فسخ قرارداد توسط کارفرما محاسبه و از محل

 اموال منقول و غیر منقول پیمانکار وصول خواهد شد. 

 خاتمه قرارداد-13ماده 

اعالم با  ر یا تقصیری متوجه پیمانکار باشدکارفرما مي تواند هر زمان که خواست به تشخیص خود و بدون اینکه قصو

به این قرار داد خاتمه دهد. در این صورت مراتب به پیمانکار اعالم مي شود و پیمانکار موظف  کتبي یک هفته قبل

کارهایي که انجام داده و هنوز مبلغ آنها را دریافت نکرده است تهیه و به کارفرما تحویل  وضعیت ظرف یک هفته صورت
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ظرف یک هفته پس از تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود و نسبت به آزاد سازی  وضعیت دهد. این صورت

 متناسب تضامین وی اقدام مي گردد.

 

 قصور و مسامحه -14ماده 

در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هر عنوان سبب وارد آمدن  پیمانکاردر صورتیکه 

 و پیمانکار هایاز محل تضمین ياضاف نهیهز %15حق دارد خسارت وارده را باضافه  کارفرماشود،  کارفرماخسارتي به 

مراجعه  ایو  ينزد او دارد مستقیماً و بدون احتیاج به اقدامات اداری و حقوق پیمانکار که ایسپرده و مطالبات نوع هر یا

 برداشت نماید. يبه مراجع قضائ

 

 واگذاری به غیر   -15ماده 

 صورت در ،نماید رواگذا غیر به را قرارداد موضوع از قسمتي یا تمام کارفرما کتبي موافقت بدون تواندپیمانکار نمي

 د مانع از پیشرفت کار طبق برنامه زماني تحویل گردد.نبای ،ریکارفرما واگذاری به غ کتبي موافقت

کار مسئول و در هر صورت پیمان کاسته نشدهني از مسئولیت و تعهدات پیمانکار واتحت هیچ عندر صورت واگذاری 

 .خواهد بود پیمانکاران دست دوم خودجبران خسارت ناشي از قصور و مسامحه خود و 

 

 نظارت براجرای كار -16ماده 

 باشد.مي ردسیربمجتمع  مدیر عهده راجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما ب نظارت بر

 

 قانون حاكم بر روابط طرفین  -17 ماده

 یران خواهد بود.اقانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمي 

 نسخ قرارداد  -18ماده 

 ا دارند.رحکم واحد  همه نسخنسخه تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضاء  4ماده و در  18این قرارداد مشتمل 

 پیمانکارنماينده                                                    كارفرمانماينده 
 ........................شرکت                              رجانیمجتمع جهان فوالد سشرکت 
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 سمت :               سمت :
 

 نام و نام خانوادگي :             نام و نام خانوادگي : 
  سمت :               سمت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  13صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 (1جدول ريز قیمتها )پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  14صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 (2شماره  وستی)پبرنامه زمانبندی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  15صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 (3های بهره برداری )پیوست شماره و دستور العمل استانداردها، هانقشه ،مدارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  16صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  17صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  18صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

 (4ی )پیوست شماره عملکرد یها شيو روش آزما یمقادير تضمین شده عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیمانکار:  کارفرما:

 
 شرکت

 

  رجانیمجتمع جهان فوالد س نورد بردسیرکارخانه 
 نورد کارخانه 620و  550، 340غلتک های ریدخ

 ماره قرارداد:ش
 19از  19صفحه 

 

         

        و تعهدآورنام، نام خانوادگی، سمت و امضای مجاز 

 گزارمحل مهر مناقصه     گرمحل امضاء و مهر مناقصه                 

 

  (5)پیوست شماره  مانکاریپ يپیشنهاد فني و مال اسناد و مدارك مناقصه و

 


