
 
 

1 

 

 

 

 

  

 پیمان

 

 یو خارج یداخل یوارهاید یاجرا

 با برند .......... ازیملزومات مورد ن و یسبک بتن های پانل با استفاده از 
 

 

 

 

  2پروژه بنفشه 

 شهر جدید اندیشه 4فاز واقع در  پروژه مرکز شهر Dو  Cقطعات 

 



 
 

2 

 

 پیمان

شرکت بین د، میشوه نامید پیمانین پس و ازاست ارقابل تفکیک که یک مجموعه غیآن لحاقیاارك یگر مداه دفقتنامه به همراین موا

به  411111863484دي قتصااکد و  10103074333به شناسه ملی و  269170ثبت ره به شما انمسکن تهراري سرمایهگذ

ین در اکه ه دیرعضو هیئت مو مدیرعامل ان بهعنوري حیده علی شاه و ئیس هیئت مدیررنائب ان بهعنوي قدیرس عبان قایاآنمایندگی 

و  ........................شناسه ملی و  ........................ ثبتره به شما .......................................... شرکت ویکسو د از میشوه نامید کارفرمان پیما

در که  ...........................به عنوان  ...............................و  .......................به عنوان  .............................به نمایندگی ......................................  ديقتصااکد 

 ید.دست منعقد گره اشددرج پیمانین ارك امدد و سنادر ایطی که اشررات و طبق مقر، یگري دسود از میشوه نامید پیمانکار پیمانین ا

 عوضوـم( 1ده ما

با برند  ازیو ملزومات مورد ن یسبک بتن يبا استفاده از پانل ها شهیپروژه مرکز شهر اند Dو  Cقطعات  یو خارج یداخل يوارهاید ياجرا

 شامل: 2مطابق با مشخصات فنی و ضوابط مندرج در مدارك موضوع ماده .............. و 

 و با هماهنگی مشاور طراح و دستگاه نظارت اساس نقشه معماريکف بر روي واریکردن امتداد د ادهیپهاي شاپ و تهیه نقشه -1-1

ها در برابر زلزله استاندارد ساختمان ینامه طراح نییششم آ وستیپ شیرایو نیمطابق با آخر وارهاید يمهاربندو  وال پست ها ياجرا -1-2

 ( يمعمار يسازه ا ریغ ياجزا يو اجرا يلرزه ا ی)طراح 2800

 درگاه و ساب فریم جهت نصب درب و پنجره ها نیاز نباشد.جره ها بصورتیکه به اجراي نعلاجراي کالف دور دربها و پن -1-3

 درگاه و ساب فریم جهت نصب درب و پنجره ها نیاز نباشد.اجراي کالف دور دربها و پنجره ها بصورتیکه به اجراي نعل -1-4

 الزمقطعات، اتصاالت و ملزومات  همراه سایر به نوار درزبند ، چسب مخصوص،، پیچ و پرچمیخاجراي پانل ها با استفاده از  -1-5

 الزمقطعات، اتصاالت و ملزومات اي با استفاده از اي و غیر سازهاتصال دیوارها به سیستم سازه -1-6

هاي تأسیساتی و اجراي زیرسازي فلزي مناسب در محل نصب شیرآالت، کابینت و پیش بینی تمهیدات الزم در محل عبور لوله -1-7

 نظایر آن 

 سطوح فلزي غیر گالوانیزهاجراي یک دست ضد زنگ روي تهیه و  -1-8

گونه اضافه پرداختی بابت آیتم هاي فوق قابل پرداخت هزینه تمامی مراتب فوق در ردیف هاي پیمان پیش بینی گردیده و هیچ: 1تبصره 

 نخواهد بود.

کامل کسب نموده است،  یکار آگاه فیاز کم و ک يعمارم هاينقشه ینموده و ضمن بررس دبازدی دقت به هااز محل پروژه پیمانکار: 2 تبصره

 نخواهد بود. رفتهیخصوص پذ نیدر ا یادعائ چگونهیلذا ه

 پیمان( مدارک و اسناد 2ماده 

 :است ریشامل اسناد و مدارك ز پیمان نیا
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 نامه حاضرموافقت -2-1

 کشور يجار یفن يو استانداردها دستورالعملهای عمومی، نشریات، ساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -2-2

 (1شماره  وستی)پی الیبرآورد ر -2-3

 ابالغ خواهد شد. پیمانکار، بصورت تدریجی کتباً به پیمانپس از مبادله معماري که  يهانقشه ي ازسر کی -2-4

 (2)پیوست شماره  الزامات و مشخصات فنی -2-5

 (3شماره  وستی)پ HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  چک لیست -2-6

 (4 شماره وستی)پ پیمانکارو مدارك اسناد  -2-7

 (5شماره  وستیاسناد مناقصه )پ -2-8

جزو  زین گرددیمبادله م پیمان نیطرف نیب ای شودیابالغ م پیمانکاربه  ،پیمان يمنظور اجراکار و به ياجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -2-9

صورت اسناد ممکن است به نیشود. ا هیته پیمانك در چارچوب اسناد و مدار دیاسناد با نی. ادیآیبه شمار م پیماناسناد و مدارك 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یمشخصات فن

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارك اولو گریبر د موافقتنامه نیاسناد و مدارك، ا نیب ی( در صورت وجود دوگانگتبصره

 واسناد  گریبر د 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  يو اگر مربوط به بها  ی عمومینمشخصات فو  مقررات ملی ساختمانباشد  یمشخصات فن

 دارد. تیاولو مانیمدارك پ

 پیمان( مبلغ 3ماده 

برابر  بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ، بصورت ناخالص وپیمانکارپیشنهادي و توافق با  قیمتبر اساس  پیمانمبلغ اولیه  -3-1

 .باشدیم( ریال ................................................................)..................... ..............با 

و  شده اجرا گیري سطوح دیوارهاياندازه بر اساس یموقت و قطع يهاتیوضعصورت کارکردتقریبی بوده و  بصورتمبلغ فوق  -3-2

هاي  بازشومحاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت.  1پیوست شماره  رج درناي فهرست بهاي مندبر مب و صورتجلسات تأئید شده

 .گرددمی مترمربع از کل مساحت اجرا شده کسر یک از بیشتر با مساحت

  .باشدیمي پرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

از و پس  ينگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضعصورت نیمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 5 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -3-4

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

 گیرد.هیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، مابه التفاوت و غیره تعلق نمی پیماناین به  -3-5

 التفاوت ابالغ گردد، مابه پیمانکارها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به چنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -3-6

 .فق طرفین محاسبه خواهد شدها با تواهزینه

 باشد.یا کاهش می شیافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25با نرخ واحد تا سقف  پیماناین  -3-7
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ل مستندات مربوطه قاب ، ارائه اکتور رسمی وثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-8

 پرداخت خواهد بود.

 اي انجام نخواهد شد.هاي تجهیز کارگاه در قیمت پیشنهادي پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت پرداخت جداگانهکلیه هزینه -3-9

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 ن نافذ است.آاز تاریخ مبادله  پیماناین  -4-1

 باشد:می به شرح ذیل ( ماه شمسیچهار) 4 پیمانمدت  -4-2

-از تاریخ مبادله قرارداد می ( ماه شمسی)چهار 4پروژه مرکز شهر اندیشه   Cمدت زمان الزم جهت اجراي دیوارهاي قطعه  -

 باشد.

 باشد.از تاریخ مبادله قرارداد می ( ماه شمسیدو) 2پروژه مرکز شهر اندیشه  Dمدت زمان الزم جهت اجراي دیوارهاي قطعه  -

 بود. کارفرماهر طبقه از هر بلوك پروژه، مطابق با برنامه زمانبندي مورد نظر  دیوارهاياي مدت زمان الزم جهت اجر -

 پیمانکاراز سوي  راتیتأخبا ارائه دالیل توجیهی و الیحه  پیماندر مدت مذکور، مدت  پیماندر صورت عدم اتمام عملیات موضوع   -4-3

 قابل تمدید خواهد بود. ان تأخیرات مجاز و غیر مجازو مشخص شدن میز پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط کارفرما در

براي شروع عملیات، در  شدهنییتعمانکار متعهد است از تاریخ باشد. پیصورتجلسه تحویل جبهه کاري میتاریخ شروع کار، تاریخ  -4-4

هیز کارگاه جزء مدت تعیین انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. مدت تج منظور بهنسبت به تجهیز کارگاه  ( روز)ده 10مدت 

 باشد. می 2-4شده در بند 

 ( تضمین انجام تعهدات5ماده 

 5به میزان  تضمین مورد قبول کارفرماتضمینی در قالب  ستبایپیمانکار میاز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم يو برا پیمان يموقع امضا

و تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با ارائه  موضوع پیمان تعهداتاز اتمام  این تضمین پس. دیکارفرما نما میتسل ،پیمان هیمبلغ اولدرصد 

  خواهد شد.به وي مسترد  و منوط به احراز تراز مالی مثبت پیمانکاردرخواست کتبی از سوي 

با یافته و اهش به تناسب کبا ارائه درخواست کتبی  هر بلوك و تحویل موقت ییاجرا اتیپس از خاتمه عمل تعهدات انجامتضمین تبصره: 

 جایگزین خواهد شد.تضمین تقلیل یافته 

 ( نحوه پرداخت6ماده 

 گیرد.هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی پیمانبه این  -6-1

دستورکارها و  ،ییاجرا يهارا طبق نقشه خیانجام شده از شروع کار تا آن تار يکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع پیمانکار -6-2

محاسبه کرده و آن را  1شماره  وستیمندرج در پ حاتیو جداول و توض پیمانرست و اسناد منضم به ها، براساس فهمجلسصورت
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 یکسر عل ،قانونیاعمال کسورات  نیو همچن تیصورت وضع یینها دییو تأ یدگی. پس از رسدینمایم کارفرما میدر آخر ماه تسل

 منظور خواهد شد. پیمانکارابل پرداخت به حساب بستانکاري مانده ق ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر يالحساب ها

 و مسئولیتهاي دوره تضمین سپرده حسن انجام کار( 7ماده 

 پیمانکاري سوو از تعیین  )شش( ماه 6ت به مداز تاریخ تصویب صورتجلسه تحویل موقت ، پیمانع موضوت عملیا تضمیندوره  -7-1

 .ددتضمین میگر

ي نیمی از تضمین آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداري می عنوانبهانکار به پیم پرداختده درصد از هر  -7-2

ارائه نتایج آزمایشگاهی و  ،ارائه مفاصا حساب بیمه سازمان تأمین اجتماعی ،تصویب صورتجلسه تحویل موقتمذکور پس از 

یت قطعی و باقیمانده آن پس از سپري شدن دوره تضمین از سوي پیمانکار و تصویب صورت وضع گواهینامه فنی مرکز تحقیقات

 آزاد خواهد شد.

از  شدهنییتع، نواقصی در کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت موقتدر طول مدت اجراي پروژه و یا پس از تحویل  کهیدرصورت -7-3

درصد، از  15 اضافهبهي آن را هانهیهزام و نسبت به رفع نقص اقد رأساًسوي کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما 

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و  دینمایمي خودکارسازمحل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع 

 نمود. ساقط

 ر( نظارت بر اجراي کا8ماده 

معرفی  پیمانکارخواهد بود که کتباً به کارفرما نمایندگان فنی ده به عه پیمانطبق اسناد و مدارك  پیمانکارنظارت بر اجراي تعهدات  -8-1

 خواهند شد.

ي عملیات هاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهنظارت بر صحت اجراي عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -8-2

با  نیمابیفرا طبق اسناد و مدارك  موظف است کلیه کارها پیمانکارکنترل خواهد شد و  پیمانساختمانی و مدارك منضم به این 

 رعایت کامل اصول ایمنی، فنی و استانداردهاي مربوطه اجرا نماید.

ی  عملیات موضوع ، مشخصات فنی عمومی و خصوصهانقشهدر اجراي صحیح و مطابق  پیمانکارحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت  :تبصره

 .پیمان نخواهد بود

 پیمان( شرایط فسخ 9ماده 

روز با پست سفارشی به  5اخطار کتبی به فاصله  2با ارسال و صرفاً  قضاییبدون نیاز به تشریفات قانونی و  تواندمی کارفرمار موارد ذیل د

 نماید:یکطرفه فسخ  بصورت را پیمان ،14آدرس مندرج در ماده 

 نبنديمطابق با برنامه زما طبقه از هر بلوك پروژههر روز در اجراي  10تأخیر بیش از  -9-1

 پیمانضوابط استاندارد و مقررات مرتبط با موضوع صات فنی عمومی، اجرا مطابق با مشخدر اثبات انطباق روش  پیمانکار توانائیعدم  -9-2

 در زمان مقرر و مقتضی اجرااز انجام دستورکارهاي صادره از سوي کارفرما یا تأخیر در رفع نواقص  پیمانکاراستنکاف  -9-3
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 کارفرماشخاص ثالث بدون موافقت کتبی به شخص یا ا پیمانانتقال  -9-4

 عمل نماید. پیمان، با کیفیت و کمیت موضوع خودنتواند به تعهدات  پیمانکار صورتیکهدر  -9-5

ساختمان  یمقررات مل 12و مبحث  مانیپ یعموم طیشرا 21و  17کار طبق ماده و بهداشت یحفاظت فن ،یمنیمباحث ا تیعدم رعا -9-6

 HSEکارگاه و الزامات  یمنیعملکرد ا ستیل( و چکاجرا نیو حفاظت کار در ح یمنی)ا

حق خواهد داشت تا  کارفرماضبط گردیده و به نفع کارفرما  پیمانکار حسن انجام کاردر این صورت تضمین انجام تعهدات به همراه سپرده 

 .کسر نماید هاي ويمطالبه یا از محل مطالبات، تضامین و سپرده پیمانکاررا از  13ماده وجه التزام به شرح 

 ( حـل اختالف 10ماده 

، موضوع اختالف بدواً در کمیسییونی مرکیب از نماینیدگان (9ماده  )بجز پیمان این در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجراي

آراء  اتفاقبیهور ساعت کتباً معرفی خواهند شد مطرح و هر تصیمیمی کیه کمیسییون میذک 48مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

ي داور رأارجیاع و  نیالطیرفیمرضی. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضیوع بیه داور خواهد بود االجراالزماتخاذ نماید، براي طرفین نافذ و 

 .باشدیمقطعی خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، پیمانکار موظف به اجراي تعهدات خود 

 پیمانکارتعهدات  (11ماده 

سازمان استاندارد،  ضوابط ملی ساختمان، مشخصات فنی عمومی،  مقررات هیکه از کل دنماییاقرار م پیمان ياز امضا شیپ پیمانکار -11-1

 داند،یآنها م تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یآگاه پیماندر ارتباط با موضوع  ربطیذ يمباد ریو سا یسازمان آتشنشان

 .باشدمیاز مفاد فوق بر عهده پیمانکار  یاز عدم آگاه یاشوارده به کارفرما ن انیز هیللذا جبران ک

 تحت نظارت ، سازمان استاندارد و نظام مهندسی دیتأئ مراحل موضوع پیمان را مطابق با ضوابط موردموظف است تمام  پیمانکار -11-2

اخذ تأئیدیه از سازمان آتشنشانی در صورت نیاز بر عهده  .دینما انجام هاي اجرائی کارفرماو مطابق با چک لیست کارفرما ندهینما

 ار خواهد بود.کپیمان

داراي مجوز و گواهینامه فنی معتبر صادره از مرکز تحقیقات برند مورد استفاده نماید که پیش از امضاي قرارداد اقرار می پیمانکار -11-3

 پیمانباشد و خود را ملزم به تمدید آنها در طول مدت میپیمان در ارتباط با موضوع  راه، مسکن و شهرسازي و سایر مدارك فنی

 باشد.می پیمانکارناشی از عدم صحت یا تمدید مفاد فوق بر عهده  کارفرماداند، لذا جبران کلیه زیان وارده به می

از مرکز تحقیقات راه، مسکن و مجوز و گواهینامه فنی معتبر صادره تبصره: چنانچه پیمانکار اقرار نماید که برند مورد استفاده، 

اقدام نموده  مجوز و گواهینامه فنی معتبر صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازيرا ندارد لیکن نسبت به اخذ  شهرسازي

کتباً به  مربوطه اقدام و مراتب را مجوز و گواهینامهبایست حداکثر تا پایان مدت اولیه پیمان نسبت به پیگیري، اخذ و ارائه است می

)ده(  10قرارداد، میزان  7تواند عالوه بر کسورات موضوع ماده همراه مستندات به کارفرما اعالم نماید. در غیر اینصورت کارفرما می

درصد از کلیه صورت وضعیت هاي ناخالص تأئید شده را به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر نماید. این جرائم قطعی بوده و 

 نماید.حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می پیمانکار
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را در  پیمانموضوع  اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیآالت، ملزومات، ابزار و تجه نیمصالح، ماش هیگردد کل یمتعهد م پیمانکار -11-4

مورد  لیآالت و وسا نی، ماش زاتیهگونه مصالح، تج چیه گرددیو متعهد م دیهنگام ورود و خروج در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نما

 .دیکارفرما از محل پروژه خارج ننما یمجوز کتب دوناستفاده در کارگاه را ب

کارفرما بر عهده پیمانکار  دییو طبق نظر و تأ يبا برنامه زمان بند پیمان ازیو ملزومات مورد ن تجهیزات، ماشین آالت هیکل هیته -11-5

 .باشدیم

به  و طبقات در کارگاه یی آنهاو جابجا جهت اجرا ازیمورد ن ملزوماتو  زاتیتجهماشین آالت، لیه کبارگیري، حمل و باراندازي  -11-6

 باشد. یعهده پیمانکار م

 باشد.حمل کلیه پانل ها و ملزومات مورد نیاز از نزدیک ترین انبار یا دپوي کارگاه به طبقات مورد نظر بر عهده پیمانکار می -11-7

 ،یانسان يرویعوامل )شامل ن هیکل ریخود را با درنظر گرفتن تأث ي، برنامه زمانبندپیمانز مبادله روز پس ا 5موظف است  پیمانکار -11-8

 MSPدر قالب برنامه پروژه و طبق نظر و فرمت مورد قبول کارفرما  يآالت و ابزار( مطابق با برنامه زمانبند نیماش زات،یتجه

به  يریگیرا جهت پ يو اعمال نظر، برنامه زمانبند ی. کارفرما پس از بررسدینما میکتباً به کارفرما تسل یو جهت بررس میتنظ

تواند برنامه مورد نظر خود را به پیمانکار ابالغ نماید و پیمانکار حق هیچگونه در غیر اینصورت کارفرما می .دنماییپیمانکار ابالغ م

 اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

و  ساتیآالت و ابزار، تأس نیماش زات،یاز مصالح، تجه يموقت مسئول حفظ و نگهدار لیتا تحوکارگاه  لیاز روز تحو پیمانکار -11-9

 ق،یو حفاظت از آنها در مقابل حر يانجام اقدامات الزم جهت نگهدار تینظر و مراقبت او قرار دارد و مسئول ریکه ز باشدیم ییبناها

 باشد. یپیمانکار م دهعه بر و ... يسرقت، عوامل جو

مقررات ملی  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم -11-10

( بر عهده 3)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچکساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 .باشدیمپیمانکار 

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیکل پیمانضوع موظف است در حدود مو مانکاریپ -11-11

دچار  گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود يقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیو چنانچه در اثر عدم رعا دینما

رابطه  نیدر ا یتیمسئول گونهچیهو کارفرما  باشدیم مانکاریده پبه عه ییو جزا ی، حقوقیعواقب مال هیسانحه شوند، جبران کل

مناسب،  يهادستکشکار،  می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا لیساونخواهد داشت. 

 است. سایر لوازم ایمنی مربوطه و نکیماسک، ع

لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  ماهه هراجتماعی پیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین  -11-12

نهایی و پرداخت  حسابهیتسوارسال و پرداخت نماید. پس از خاتمه پیمان، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و 

 باشید.قطعی پس از اخذ مفاصا حسیاب بیمه می تیوضعصورت

کارکنان، پرسنل و پیمانکاران جزء تحت در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بکارفرما نبا هماهنگی موظف است  مانکاریپ -11-13

از  یدر برابر خطر حوادث ناش و مستحدثات هم جوار هینقل طیاشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،پوشش خویش
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 حوادث تمام خطر مهیب با هماهنگی کارفرما نسبت به اخذاقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف است  مانیموضوع پ اتیعمل ياجرا

براي کلیه مستحدثات، اقالم و  (و سایر کلوزهاي مد نظر کارفرما حوادث و سوانحشامل صاعقه، سیل، انفجار، آتش سوزي و سایر)

 .دیکارفرما نما لیرا تحو هانامهمهیاقدام و اصل ب مانیموضوع پ اتیتا اتمام عمل تجهیزات نصب شده

 قویف حریش هیب خطر متما ادثحو بیمه یا مدنی مسئولیت بیمه تهیه از ئیاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه -11-14

 يریباالس صددر15 بحتساا با را مربوطه هزینه و امقدا زنیا ردمو يبیمهنامهها خذا به نسبت ساًرأ ندامیتو فرمارکا ورزد، فتنکایسا

 .نماید رمنظو رپیمانکا ريدهکایب بایحس هیب

عنوان سرپرست بهرا  سال سابقه کار پنج حداقل با ابنیهکارشناس نفر  کیپروژه موظف است،  حیصح يمنظور اجرابه مانکاریپ -11-15

 یحضورداشته باشند. چنانچه پس از مدت رگاهوقت در کاصورت تمامبه ستیبایکه م دینما یو کتبًا به کارفرما معرف نییکارگاه تع

سرپرست  رییموظف است بالدرنگ نسبت به تغ مانکارینباشد پ یکارفرما کاف ندهینما صیسرپرست کارگاه به تشخ یفن ییتوانا

 . دیاقدام نما نیگزینفر جا یمعرفو  کارگاه

اقالم و تجهیزات نصب  ،مستحدثات همجوار کارهاي اجرا شده، ،به تأسیسات زیربنائیاجرائی چنانچه پیمانکار در حین عملیات  -11-16

 باشد.سیبی وارد نماید، مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده بر عهده ایشان میآ شده

و ...  بر ایی کارکنان و کارگران پیمانکار اتاق کارگري، ایاب و ذهاب، تأمین وعده هاي غذ و تجهیز هتجهیز و برچیدن کارگاه، تهی -11-17

 داشت. عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد

 خصوص انجام نخواهد شد. نیدر ا یو اضافه پرداخت دهیلحاظ گرد متیق شنهادیفوق در پ يخدمات مندرج در بندها یارائه تمام نهی: هزتبصره

 کارفرما( تعهدات 12ماده 

 6پرداخت صورت وضعیت پیمانکار مطابق با ماده  -12-1

 پیمانهاي الزم در ارتباط با موضوع نجام امور اداري و پیگیريمعرفی یک نفر به عنوان نماینده بصورت کتبی جهت ا -12-2

 در اختیار گذاشتن زمین و ساختمان مناسب جهت دپو و نگهداري قطعات، تجهیزات، ملزومات -12-3

و در قبال ارائه  پیمانکه پس از مبادله  مکانیک در صورت آماده بودن( و هاي برق)و نقشهمعماري  يهانقشه ي ازسر کیارائه  -12-4

 ابالغ خواهد شد. خواست کتبی به پیمانکاردر

  به صورت تراز به پیمانکار معماريکف  تحویل -12-5

 نسبت به محل اجراها و ملزومات مورد نیاز به نزدیک ترین انبار یا دپوي کارگاهی  حمل و تخلیه پانل -12-6

 گاهتأمین آب و برق مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه و انجام عملیات اجرائی در یک نقطه از کار -12-7

 مجاز ( تأخیرات غیر13ماده 

تواند به ازاي هر روز می کارفرما، نصب و اجرا نمایدهاي تحویلی را به موقع پانلهر طبقه نتواند تمام یا قسمتی از  پیمانکاردر صورتیکه 

 نماید.پیمانکارمنظور می مربوطه را به حساب بدهکاريطبقه ( درصد از صورت کارکرد یک) 1در انجام تعهدات، به میزان  غیرمجاز تأخیر
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 ( نشانی طرفـین14ماده 

شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران،  تلفن  – 3پالك  – 21انتهاي خیابان  -خیابان گاندي –میدان ونک  –نشانی کارفرما: تهران  -14-1

62-88885561 

 ..................................و تلفن : ............................................................ .................................................................:  پیمانکار ینشان -14-2

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعًا  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغي مذکور هاینشانتبصره( کلیه مکاتبات به 

 اطالع دهند.

 فرماکار پیمانکار

 )شرکت سرمایه گذاري مسکن( (............................................شرکت )

 عباس قدیري علی شاه حیدري ................. .......................

 ئیس هیئت مدیره()نایب ر )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( (........................) (......................................)
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 1پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی 
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 الف: برآورد ریالی

 بهاي کل )ریال( بهاي جزء )ریال( مقدار  واحد شرح ردیف

1 

دیوارهاي داخلی با استفاده از پانل  اجراي

به همراه با برند ........ هاي سبک بتنی 

 1به شرح ماده  ملزومات و اتصاالت کلیه

   23.200 متر مربع

2 

اجراي دیوارهاي خارجی و بین واحدها با 

با برند  پانل هاي سبک بتنی استفاده از

ملزومات و  کلیهبه همراه براي  ..............

 1به شرح ماده  اتصاالت

   34.800 متر مربع

                بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال( بصورت ناخالص و جمع کل
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 2وست شماره پی

 

 یالزامات و مشخصات فن
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 3پیوست شماره 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

 

 H.S.Eالزامات 

پیمانکار متعهد است عالوه بر رعایت و عمل به مقررات اختصاصی سایت محل احداث موضوع پیمان، ضمن هماهنگی کامل با  -1

 ازجملهي افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEمل ضوابط و مقررات مسئولین مربوطه نسبت به رعایت کا

ي اجتماعی و یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط به نوع خدمت، عدم استفاده از نیروي انسانی بدون هاتیصالح( یا افراد معتاد

فاقد معاینه  آالتنیماشي ریکارگبه، عدم منیناامکانات مستعمل، معیوب و تجهیزات ایمنی انفرادي یا شغلی، عدم استفاده از ابزار و ا

استاندارد ، عدم انجام کارهاي خطرناك مانند  دیتائهاي مورد هاي ارت از شرکتچاه هیدییتأفنی و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی، اخذ 

و سعی در حفاظت از  ستیزطیمحکارفرما، جلوگیري از تخریب  قبلی دیتائو نظایر آن بدون اخذ مجوزهاي قانونی و  انفجارتحفاري، 

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام  کاريپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستیزمنابع طبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEکار در ساعات غیرعادي بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت  HSEي الزم را براي جلوگیري از وقوع حوادث مصرح در قوانین هاینیبشیپت کلیه پیمانکار متعهد اس -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم  48هاي شغلی ، و نظایر آن ظرف مدت بروز هرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماري

جانی و هرگونه نقص عضو  رمنتظرهیغدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه گزارش مکتوب به کارفرما و سایر مراجع ذیصالح اق

بر عهده پیمانکار  کالًموضوع پیمان  درانجاماحتمالی و کلیه خسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه 

 باشد.می

( و شرکت کاربهداشتي حفاظت و هانامهنییآ ازجملهر و امور اجتماعی )پیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کا -3

ي هاهیابالغو  هابخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دینمایم دیتائو با امضاء پیمان موکدأ  باشدیمسکن تهران ي مگذارهیسرما

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را  به عهدهامل ک صورتبهرا  هاآنمرتبط با آن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به 

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوي کارفرما در این خصوص می هادستورالعملمتعهد به رعایت کلیه 

ن بکارگیري افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فاقد مجوزهاي قانونی جهت کار در ایران ممنوع می باشد، لذا چو  -4

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات کارفرما اخطارهاي الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچ

 ، جزایی و کیفري عدم رعایت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهده پیمانکار می باشد.قانونی، مالی

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ،  انجام دري پرسنل شاغل ریکارگبهن کار را در مقررات قانو هیکل دینمایمپیمانکار تعهد  -5

خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع این  نیتأمحوادث و... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهدهپیمان را 

پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردي مناسب براي نفرات  پیمانکار موظف است قبل از شروع -6

بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید. در راستاي خود متناسب با شغلشان اقدام نماید. پیمانکار می

 صورت نیاباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائمتناسب و مورد  حصول این مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردي

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتي از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجراي نموده و هزینه  طوربهکارفرما 
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رابط، یا نماینده یا مسئول  عنوانبهنفر یا بیشتر  میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک تناسببهپیمانکار موظف است  -7

HSE  ي مرتبط هادورهداراي مدارك مرتبط یا گذراندنHSE مدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می

HSE  دام نماید.بایست نسبت به معرفی جایگزین اقفرد مذکور ، پیمانکار می دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

  HSEتخصصی( قرار داده و آنان را با اصول اولیه-)مقدماتی HSEي الزم هاآموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -8

 کهیدرصورتخطرات شغلی آشنا نماید و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید 

باالسري از  %15ي مربوط را پس از اعمال هانهیهزتواند این موضوع را انجام داده و ي الزم انجام ندهد کارفرما میهاآموزشپیمانکار 

 باشد. پیمانکار می به عهدهمسئولیت انجام تعهد مذکور  درهرحالپیمانکار کسر نماید  تیوضعصورت

خودداري نماید.  ندینمایمي نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ي افرادي که مواردریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

 ي زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد. هادورهپیمانکار موظف است در 

تی براي کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و ي موجود بایسهادستورالعملي طبق ادورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداري و به کارفرما ارائه گردد.

ي موجود توسط هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آورانیزي عوامل ریگاندازهانجام  -11

 ائه گردد.پیمانکار صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ار

هاي ی خوابگاهپاشسمتهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و  -12

 ي بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.هاسیسروکارگري و تهیه 

اختصاص دهد ، مبلغ فوق  HSEبخشی از مبلغ پیمان را مطابق با ردیف هاي مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  تسیبایمپیمانکار  -13

 ي، آموزش( گردد.سازفرهنگ)وسایل حفاظت فردي،  ازیموردناقالم  نیتأمباید صرف 

بیهاتی شامل تذکر، توقف تخطی نماید کارفرما مختار است تن HSEپیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  کهیدرصورت -14

 ي پیمانکار ، جریمه نقدي را در نظر گیرد.هاپرداخت

 مانکاریپ نی. همچنباشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -15

 .باشدیکارفرما م پروژه و ارائه آن به ياجرا HSE PLAN یو طراح نیمتعهد به تدو

 نفر به عهده پیمانکار است. 5تأمین کفش و کاله ایمنی براي دستگاه نظارت به تعداد  -16

 دینما تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیکل پیمانحدود موضوع موظف است در  مانکاریپ -17

دچار سانحه  گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود يقصور کارکنان و ایو  مانکاریار توسط پک یمنیا طیشرا تیو چنانچه در اثر عدم رعا

رابطه نخواهد داشت.  نیدر ا یتیمسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل

و  نکیمناسب، ماسک، ع يکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنیا وسائل

 ..... است .
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باشد و چنانچه در اثر عدم پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -18

ثالث، پیمانکار یا کارکنان وي دچار حادثه شوند کلیه عواقب رعایت قوانین و مقررات توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وي، افراد 

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . گونهچیهحقوقی و مالی به عهده پیمانکار است و کارفرما 

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   

                                                                                                .................................................... 
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