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 ..................مهندس  یجناب آقا

 ..................عامل محترم شرکت  ریمد

 با سالم و احترام؛

صورت را بهخود ین پروژه نگ میانی بلوک یاسکلت بتن یدستمزد یاجرادر نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذسرمایه گشرکت 

زمانبندی  فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه یاز توانمندبرخوردار  حقوقیحقیقی و  اشخاصبه  نقدی

 د.ینیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمانسبت به تکم مناقصه،

  وضوع مناقصه:ـم -1

 اجرائی هایمطابق با نقشهری شهرد باآلت دومترمربع واقع در  3,000با زیربنای حدود  ینپروژه نگ میانی بلوک یاسکلت بتن یدستمزد یاجرا

 شامل: یاسناد مناقصه و مشخصات فن یمهضم

 ی زیو بتن ری ، آرماتوربندیقالب بند ی بتن مگر، عملیاتاجرابستر،  و رگالژ زدی فونداسیون شامل تسطیحاجرای دستم -1-1

سقف،  و دال ، دیوارهای بتنیرهایت ی ستونها،زیو بتن ر ی، آرماتوربندیقالب بند ی عملیاتاجرااجرای دستمزدی اسکلت بتنی شامل   -1-2

 ینقشه ها نیبر اساس آخر 3به شرح مقادیر پیوست شماره  تا تکمیل و پایان اجرای اسکلت ...متصل به آن و  رمپ، راه پله و سایر اجزای

 و دستگاه نظارت.صادره از طرف کارفرما  یو دستورها یغابال

ادعایی در  موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیچ گونه گرمناقصه: 1 تبصره

 خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.

اجرای بتن مگر بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت پرداخت سانتیمتر و تسطیح جهت  15رگالژ بستر بصورت دستی یا ماشینی تا : 2تبصره 

 م نخواهد شد.اای انججداگانه
 

 نگینوژه پرس(، قدرراه هیمی )چهاابراشهید ن نبش خیابا، دیجروشهید برار بلوری، شهر :محل اجرای کار -2

 شمسیماه ( چهار) 4 مدت اجرای کار: -3

 عام( ی)سهام تهرانی مسکن گذارهیرماشرکت س :کارفرما -4

 )سهامی عام(تهران مسکن  یگذارهیسرماشرکت  ار:دستگاه مناقصه گز -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:حقوقی واجد شرایط ذیل می حقیقی و اشخاص

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمند از برخورداری -6-1
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 متر مربع  10.000داشتن حداقل دو نمونه کار مشابه اجرا شده یا در دست اجرا با زیربنای حداقل  -6-2

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

ریال را بصورت یک یا ترکیبی از  300.000.000ناقصه مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در م بایستمیمناقصه گر  -7-1

 موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

 گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. مناقصهیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم پ

ی مسکن گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حسابشمارهبه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

 تهران.

زد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای ن 440080004607شماره  حساببهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرمابه نام 

بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که می درخواستنامه  -د -

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  ر عاملمدی

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت  %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-2

نماید. در غیر  مربوطه اقدام و نسبت به امضای قرارداد تحویل ایشانبابت تضمین انجام تعهدات به  مناقصه گزارتضمین مورد قبول 

بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون معامالت،  مناقصه گزاراینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و 

 تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.

اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  برندهبا  در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد شرکتتضمین  -7-3

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بندزمان -8

 یرتصو)و ارائه  رس پست الکترونیکیمعرفی نامه با درج آدهمراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت دربه -8-1

روزهای 17الی  8ی هاساعتدر  برای اشخاص حقوقی( ، تصویر کد اقتصادی و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاریییراتتغ یآگه ینآخر

، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهر دستگاه مناقصه گزار به امور پیمان و رسیدگیبه واحد  12/07/99لغایت  06/07/99کاری از تاریخ 

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال، 21ن خیابا

 تماس گرفته شود. 88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -8-2

 باشد.می 16/07/99مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -8-3

گزار به دستگاه مناقصه 14/07/98ناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ دریافت اسناد مچنانچه پس از  -8-4

 .دیینمااعالم 
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 گشوده  عامالتتوسط کمیسیون م تهراندر محل شرکت سرمایه گذاری مسکن  16/07/99مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا می مناقصه گزاراسته به نظر و اختیار ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات ب .گرددمی

توانند مراتب برندگی یا عدم در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران می یا نماینده قانونی آنها گرانامکان حضور مناقصه  -8-6

 نمایند.برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری 

روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3پیوست در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در  بایستمی پیشنهادی قیمت -9-1

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

پرداخت مشخص شده است  3به جز آنچه صراحتاً در پیوست بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت می کارگاههزینه تجهیز  -9-2

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -9-3

انجام شده  یکارها یربر اساس مقاد یموقت و قطع هاییتوضعکارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -9-4

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 .دریگینممصالح، مابه التفاوت نرخ ارز و غیره تعلق  التفاوتمابهتعدیل،  عنوانبهمبلغی  گونههیچ -9-5

ها با توافق التفاوت هزینهابالغ گردد، مابه گرمناقصهبه گزار مناقصهدر حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف  چنانچه -9-6

 طرفین محاسبه خواهد شد.

 باشد.مییا کاهش  شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-7

و مطابق با قوانین جاری کشور  گرمناقصهارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی  -9-8

 گردد. محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -10-1

 (2ست شمارهحقوقی )پیوحقیقی و مشخصات افراد  -10-2

 یساختمان اتیعمل ستیچک لو  اجرائیی هانقشه پوشه الکترونیکی حاوی -10-3

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -10-4

 و سایر نشریات و ضوابط فنی 55نشریه  -10-5
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 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -10-6

 میانی پروژه نگین شهرری اسکلت بتنی بلوکی دستمزد یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -10-7

های پیوستبه همراه  3-10موضوع بند پوشه الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه،  گرمناقصهمراجعه نماینده  پس از: 1ره تبص

ارسال  نامهآدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیتا آخر وقت اداری همان روز به نویس پیمان مربوطه اسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتبًا در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید میالکترونیکی توسط مناقصه خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

افزایش  و کیلوگرم آرماتور مصرفی در متر مربع زیربنا 10)افزایش تا  جرائیا ر صورت تغییرات جزئی در نقشه های: د2تبصره 

 هیچگونه تأثیری در بهای واحد پیمان نخواهد داشت.( سانتیمتر در هر بعد 10ارهای بتنی و فونداسیون تا مقاطع تیر، ستون، دیو

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اسناد و شرایط مناقصه -11-1

 شرایط خصوصی قرارداد  -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی،  -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -12

پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الک و مهر 

 د، تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.شده )پاکت د( در مقابل اخذ رسی

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یحاوپاکت ب(  -

مهر  ینت،پر ینو همچن یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،رسمو روزنامه  ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

مستندات  یرو سا 2 یوستموجود در پ یحقوقحقیقی و ط مناقصه، مشخصات افراد یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یو امضا

 (A3( و نقشه ها )در قطع A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهضم

 ت و آنالیزهای مربوطهپاکت ج( حاوی پیشنهاد قیم -

 ارائه آنالیز قیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه شده الزامی است. :1تبصره 
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مخدوش، مبهم  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صربه مت،یق زیهمراه با آنال دیبا متیق شنهادیپ :2تبصره 

  اثر داده نخواهد شد. بیو مشروط ترت

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یالزام یمتق یشنهادکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3بصره ت

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد

 یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال :4تبصره 

 معامالت خواهد بود.

  هایا رد پیشنهاد قبول اختیار -13

در قبول یا رد دستگاه مناقصه گزار آنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. های ارائه شده وبا بررسی پیشنهاددستگاه مناقصه گزار 

 اعتراضی ندارند.پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق 

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

                                                 ناقصه گزار                     م                                                                   مناقصه گر                                               

   تهرانشرکت سرمایه گذاری مسکن         است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

                                                     علی شاه حیدری                                                              هر و امضاء              تاریخ... م                      

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1یوست شماره پ

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتفرم نمونه  -1

 

 فرم ضمانت نامه انجام تعهداتنمونه  -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 شرکت نماید، این**        مایل است در مناقصه****             

 از*                           ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین

و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و 

ارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت، توا میوزان                    ریوال هور مش

مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***                         بودون 

به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در اینکه احتیاجی 

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

بنا بوه درخواسوت کتبوی***                 مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **      

           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                              

موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه  را

 را در وجه یا حواله یا حواله کرد***                            پرداخت کند.

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول               چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***           

 و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                        

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 قرارداد مورد نظر****موضوع 
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

     را با*                              دارد، این***                                   از*

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال 

         به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***                       

 کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**                                                 

                        اطالع دهدکه*                               از اجورای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت، توا میوزان        

 ل، هر مبلغی را که***  ریا

 مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                 

                             بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***             

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

        واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شوده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **                  

 یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا* نتواند 

 موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نماید**

                                                   متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**    

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2 پیوست شماره

 

 حقوقی حقیقی و مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی
 

 

 قت مطالعه و تکمیل گردد*موارد زیر به د

 **درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .

 

 مشخصات شرکت   -1

............شماره ثبت...................... شناسه نام شرکت .................................................نام مدیر عامل..............................سال تاسیس........

 ..................................................ملی....................................کد اقتصادی...................................زمینه فعالیت.............................

 .................................................................................................................................کدپستی................آدرس شرکت.................. -2

 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت-3

1. ..................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. .................................................................................................... 

5. ..................................................................................................... 

 .....................................................اسامی صاحبان مجاز امضاء......................................................................................................-4

 مل(..........................................فکس ..........................................ثابت............................................همراه)مدیرعا –شماره تلفن -5

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -6

 سال 5کمتر از            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

 گواهی صالحیت پیمانکاری/مشاور)درج رتبه و رشته های مربوطه( -

                                                                                                                     

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                           

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  
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 یقیمشخصات اشخاص حق
 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 **درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .

 مشخصات -1

 ملی.................................... نام پدر ........................... شماره ..............................خانوادگی.............................................نام نام .... 

 ................................................................. فعالیت .................زمینه..................نام پدر...................... محل تولد....................تاریخ تولد

 ................کدپستی..........................آدرس......................................................................................................................... -2

 ..........................................فکس .......................................... ثابت............................................همراه –شماره تلفن -3

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 سال 5کمتر از            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

 و رشته های مربوطه( پایه)درج اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی گواهی صالحیت  -5

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -6

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                               

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  



 

13 

 

 

 
 

 
 3 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت فرم
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ها و مشخصووات فنووی موضوووع مناقصووه، ن شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشووهای

جوودول ذیوول و شرح  بصورت ناخالص به را پروژه نگین شهرری بلوک میانی یاسکلت بتن یدستمزد یاجرا برای پیشنهادی خودمبلغ 

....................................................... ریوووال  )بوووه حوووروف(  ............................................. ....................... ریوووال و.............................مجموعووواً بوووه مبلوووغ.............

 .نمایداعالم می یبصورت نقد

رت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء در صو شودیماین برگ متعهد  تأئیدهمچنین این شرکت با 

ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط گذارهیسرماقرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

تجهیز و  نیز هزینه شنهادی این شرکت برای ردیف فوق وضمناً آنالیز قیمت پیگونه اعتراضی نخواهد داشت. نماید و این شرکت حق هیچ

 برچیدن کارگاه به پیوست ارائه می گردد.

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی                                         

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 جدول پیشنهاد قیمت
 

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

بهای کل 

 ناخالص)ریال(

   1.500 متر مربع اجرای دستمزدی فونداسیون  1

 اجرای دستمزدی اسکلت بتنی 2
 مترمربع 

 زیربنای ناخالص
3.000   

  )ریال( هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

  در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده)ریال( جمع کل مبلغ پیشنهادی بصورت ناخالص و بدون

 

 

محاسبه و مالک  اجرا شده )گسترده یا نواری( فونداسیون یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،1: مساحت قابل پرداخت در ردیف 1تبصره 

  د.خواهد شناز مساحت کار کسر  سطوح خالی بین نوارهای افقی و قائم فونداسیون عمل قرار خواهد گرفت. 

اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد  هایسقف یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،2: مساحت قابل پرداخت در ردیف 2تبصره

 متر مربع از مساحت کار کسر خواهد شد. 1از  شیبا مساحت ب یگرفت. سطوح بازشوها

ر، بتن مگر و ... قبل از انعقاد قرارداد توسط کارفرما انجام شده : در صورتیکه بخشی از عملیات اجرای فونداسیون نظیر رگالژ بست3تبصره 

 پیش نویس پیمان محاسبه و از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد. 2باشد، بهای آن مطابق با جدول ساختار شکست مندرج در پیوست 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی   

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  
 

 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 برای پرسنل و کارکنان پیمانکار نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 2 در کارگاه  HSE کارشناسحضور  

 3 اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت 

 4 تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاهاجرای ملزومات و  

 5 تأمین آب مصرفی تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی  

 6 تأمین برق تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی 

 7 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 
 زش افزوده()مقطوع و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ار جمع کل ناخالص هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال

 

درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک ردیف ها و تأئید دستگاه نظارت در  80: 1تبصره 

 صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

م عملیات برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه باشد که پس از اتمادرصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

و رعایت چک لیست  خصوصی پیمانعمومی و مندرج در شرایط  مفادمطابق با  کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه: 3تبصره 

جدول فوق صرفًا  در لغ مندرجاباشد و مبپیمانکار میدت پیمان بر عهده در تمام مهای مربوطه و کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 های ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.در صورت وضعیت اتموضوعهر یک از ردیف کمک هزینه ایست که در صورت تحقق 

 باشد.ی: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت بر عهده کارفرما م4تبصره 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی                                   

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 پیش نویس پیمان

 

 بلوک میانی پروژه نگین یاسکلت بتن یدستمزد یاجرا

 

 

 اجرا: محل

 دولت آباد شهرری
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 پیمان

ره به شماری مسکن نگین شهرو مین اری زسرمایه گذوق صندان و مسکن تهراری مدیریت ساخت فیمابین شرکت سرمایه گذارداد قرو پیر

به همراه دیگر  نامهاین موافقت کمیسیون معامالت، 00/00/98مورخ  000جلسه شماره به استناد صورت و 95/09/20رخ مو 11443

به  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می پس نیازااست و  کیتفکرقابلیغه یک مجموع کهآنمدارک الحاقی 

عنوان به نمایندگی آقایان عباس قدیری به 411111863484 اقتصادیو کد  10103074333و به شناسه ملی  269170شماره ثبت 

و سو شود از یکنامیده می کارفرماضو هیئت مدیره که در این پیمان عنوان مدیرعامل و عهیئت مدیره و علی شاه حیدری به نایب رئیس

 ملی شناسه و. ………… ثبت شماره به.. ………… عنوان به ……………… یآقا نمایندگی به ………………شرکت 

شود از سوی دیگر، طبق مقررات و نامیده می پیمانکارکه در این پیمان .………………… کداقتصادی و ……………………

 است منعقد گردید. شدهدرجاد و مدارک این پیمان شرایطی که در اسن

 ( مـوضوع 1ماده 

 هایمطابق با نقشهری شهرد باآلت دومترمربع واقع در  3،000با زیربنای حدود  ینپروژه نگ بلوک میانی یاسکلت بتن یدستمزد یاجرا

 ی شامل:و مشخصات فن اجرائی

 ی زیو بتن ری ، آرماتوربندیقالب بند ی بتن مگر، عملیاتاجرااجرای دستمزدی فونداسیون شامل تسطیح و رگالژ بستر،  -1-1

 و دال، دیوارهای بتنی رهایت ی ستونها،زیو بتن ر ی، آرماتوربندیقالب بند ی عملیاتاجرااجرای دستمزدی اسکلت بتنی شامل   -1-2

بر اساس  2ادیر پیوست شماره ... تا تکمیل و پایان اجرای اسکلت به شرح مقمتصل به آن و  سقف، رمپ، راه پله و سایر اجزای

 و دستگاه نظارت.صادره از طرف کارفرما  یو دستورها یغابال ینقشه ها نیآخر

در خصوص عدم  ادعایی: پیمانکار پیش از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه به دقت بازدید نموده  است، لذا هیچگونه 1تبصره 

 آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.

سانتیمتر و تسطیح جهت اجرای بتن مگر بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت  15: رگالژ بستر بصورت دستی یا ماشینی تا 2تبصره 

 م نخواهد شد.اای انجپرداخت جداگانه

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر نامهموافقت -2-1

 (1هشرایط خصوصی )پیوست شمار -2-2

 شرایط عمومی پیمان  -2-3

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشورگانه مقررات ملی ساختمان،  22و مباحث  55نشریه  -2-4
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 (2برآورد ریالی )پیوست شماره  -2-5

 به پیمانکار ابالغ خواهد شد. کتباً  که پس از مبادله پیمانی اجرائی هانقشهیک سری از کلیه  -2-6

 (3)پیوست شماره الزامات فنی  -2-7

 (4)پیوست شماره  HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات  ستیلچک -2-8

 (5اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -2-9

 (6اسناد مناقصه )پیوست شماره  -2-10

 شود. یم یقرارداد تلق نفکیاست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تیالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -2-11

نیز جزو  گرددیمیا بین طرفین پیمان مبادله  شودیماجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظوربهکه حین اجرای کار و  اسناد تکمیلی -2-12

 صورتبه. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است دیآیماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلسصورت و دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

دوگانگی مربوط به  هرگاهوجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، این پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد،  در صورتتبصره( 

 3 ی اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر مربوط به بهای کار باشد، نرخ موضوع مادههانقشهمشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با 

 بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 3ماده 

برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار -3-1

 .باشدیمبصورت ناخالص  ریال( .....................................................................................................) ......................................

 . باشدیمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -3-2

  .باشدیم یپرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

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

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

  یرافقیپشت تا پشت تصو یو بر مبنا 2پیوست  بر اساس جدول ساختار شکست یموقت و قطع یهاتیوضعکارکرد صورت -3-5

متر مربع از مساحت کار کسر  1از  شیبا مساحت ب یسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. سطوح بازشوهااجرا شده محا هایسقف

 خواهد شد.

 باشد.این پیمان مشمول تعدیل نبوده و در طول اجرا دارای نرخ ثابت می -3-6

-التفاوت هزینهر ابالغ گردد، مابهها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکاچنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -3-7

 ها با توافق طرفین محاسبه خواهد شد .

 باشد.یا کاهش می شیافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25این پیمان با نرخ واحد تا سقف  -3-8
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در پیوست  به جز آنچه صراحتاً ی مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از این بابت هانهیهزکلیه  -3-9

 ی صورت نخواهد گرفت. ااضافهپرداخت مشخص شده است  2شماره 

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-10

 پرداخت خواهد بود.

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 مبادله آن نافذ است. این پیمان از تاریخ -4-1

. در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه دالیل باشدیم ( ماه شمسیچهار) 4مدت پیمان  -4-2

 پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط دستگاه نظارت )کارفرما( قابل تمدید خواهد بود. در مانکاریپ راتیتأختوجیهی و الیحه 

 برای شروع عملیات، در مدت شدهنییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاریخ تحویل زمین می مجلسصورتار، تاریخ تاریخ شروع ک -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام  منظوربهشرایط خصوصی(  20نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  )پانزده( روز 15

 باشد.می 2-4ه در بند نماید. مدت تجهیز کارگاه جزء مدت تعیین شد

 ( دوره تضمین5ماده 

ی دوره هاتیمسئولو  گرددیمتعیین و از سوی پیمانکار تضمین  ماه 12دوره تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت به مدت 

 .باشدیمشرایط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهتضمین به ترتیب 

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

ت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ نظار -6-1

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و 32است که با توجه به مواد  واگذارشدهپیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد، 

ی عملیات هاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهو مطابقت آن با  نظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار -6-2

با  نیمابیفساختمانی و مدارک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک 

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

، مشخصات فنی عمومی و خصوصی  عملیات  هانقشهارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق حضور دستگاه نظ :تبصره

 موضوع پیمان نخواهد بود .

 ( حـل اختالف 7ماده 

شوورایط عمووومی پیمووان، موضوووع  48و  46در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجوورای پیمووان غیوور از مفوواد مصوورحه در موواده 

ساعت کتباً معرفی خواهند شد مطوورح و هوور  48الف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت اخت
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خواهد بود . در صورت عوودم توافووق نماینوودگان، موضوووع  االجراالزمآراء اتخاذ نماید، برای طرفین نافذ و  اتفاقبهتصمیمی که کمیسیون مذکور 

 .باشدیمی داور قطعی خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، پیمانکار موظف به اجرای تعهدات خود رأارجاع و  نیالطرفیمرضبه داور 

 ( نشانی طرفـین8ماده 

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران،  تلفن  – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –نشانی کارفرما : تهران  -8-1

62-88885561 

 ...........................................و تلفن :  .................................................................................................................................................:  مانکاریپ ینشان -8-2

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغمذکور ی هاینشان( کلیه مکاتبات به تبصره

 اطالع دهند.

 

                             پیمانکار                                                                            نمایندگان کارفرما                                                

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن(                                   است( دییو مفاد مندرج در قرارداد مطالعه شده و مورد تا طیشرا هی)کل

 علی شاه حیدری                    عباس قدیری                                         ...............                                                                                        

         هیئت مدیره(                            نایب رئیس)مدیر عامل و عضو هیئت مدیره(    )                                                                                          
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 1پیوست شماره 
 

 شرایط خصوصی پیمان
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وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی، شرایط خصوصی حاضوور نسووبت بووه شوورایط عمووومی پیمووان اولویووت دارد .  در صورت

ن اسووت. اگوور شوورایط در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط بووه آن در شوورایط عمووومی پیمووا کاررفتهبهشماره و حروف 

از سوووی سووازمان مووذکور بووه شووماره   شوودهابالغهمراه اسناد و مدارک پیمان نباشوود، شوورایط عمووومی  وبودجهبرنامهعمومی مصوب سازمان 

 حاکم است. پیمانبر این  03/03/1378مورخ  842-54/1088-102

باشـد. روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی 15رای کار ی تفصیلی اجزمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  مهلتنیآخر ب(-18ماده 

  باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است کهآنی تفصیلی و بهنگام کردن زمانبندبرنامهجزئیات روش تهیه 

بوور  و برچیوودن کارگوواه(قرارداد را )با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجهیز تفصیلی انجام موضوع  یبندمتعهد است برنامه زمانپیمانکار

انعقاد قرارداد و بوور اسوواس دسووتورالعمل روز از تاریخ  15، حداکثر ظرف مدت و مطابق با زمانبندی کلی پروژه نگین آنمدارک و اساس اسناد 

زم جهووت بررسووی قرار دهد و موودت ال کارفرما  اریو جهت بررسی دراخت تدوین MSPبرنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار 

شووده از ارائه یبنوودبرنامووه زمان ادشووده،یپووس از انقضووای موودت  کارفرما رنظردر صورت عدم اظها .گرددیروز تعیین م 15 کارفرماو اظهارنظر 

 گردد. تلقی می شدهبی، تصوپیمانکارطرف 

بندی اجرای عملیووات اقوودام نموووده و ه تهیه برنامه زمانرأساً نسبت ب تواندیم کارفرمابند این از اجرای  پیمانکارصورت استنکاف در  (1تبصره

پیمانکووار  دهکاریبه عنوان جریمووه قطعووی بووه حسوواب بوو میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نماید ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بوووده و پیمانکووار حووق هرگونووه  قووراردادموضوووع ، مبنای اجرای عملیووات کارفرما ابالغی از سویبندی در این صورت برنامه زمانمنظور نماید. 

 نماید.اعتراض در این خصوص را از خود سلب می

 بایست موارد ذیل پیش بینی و ارائه گردد:در برنامه زمان بندی تفصیلی می

 بر پایه قرارداد و برآورد احجام کار WBSتدوین ساختار  -1

 فیزیکی مربوطهتفکیک فعالیت ها در سطوح مختلف به همراه اوزان مالی و  -2

 درنظر گرفتن توالی درست و روابط منطقی بین فعالیت های سطوح مختلف -3

 تعیین مدت زمان الزم جهت انجام فعالیت های سطوح مختلف -4

 تخصیص منابع مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت ها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیت ها -5

 جهت انجام فعالیت ها متناسب با برنامه زمان بندیآالت مورد نیاز تخصیص منابع انسانی و ماشین -6

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد ه(-18ماده 

 باشد.ی میاسهیمقا صورتبهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسکار پیمانکار  پیشرفت( گزارش 1

 بایست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -به سه صورت روزانه هاگزارش( 2
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همووان دوره پیمانکووار  تیوضووعصورتعدم رعایت بنوودهای فوووق در هوور دوره از کووارکرد، بووه میووزان دو در هووزار از مبلووغ  صورتتبصره( در 

 دهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.. این جرائم قطعی بوده و به حساب بگرددیمکسر  بندعدم اجرای این  موجببه

پیمانکـار  اریـدراخت الف(زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی از قبیل آب، برق و ... که کارفرما-20ماده

 دهد قرارمی

 واهد داد.قرار خ مانکاریپ اریکارگاه را در محدوده مد نظر خود در اخت زیمورد نظر جهت تجه نیکارفرما زم (1-الف-20

تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی، دستگاه نظارت و کارفرمووا بووه عهووده پیمانکووار  ازین مورد گازوئیل و برق، آب، گاز نیتأمهزینه و  (2-الف-20

 بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد.

برچیدن کارگاه شامل جمع آوری مصووالح، تجهیووزات،  تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگری به عهده پیمانکار است. (3-الف-20

های موقت، خارج کردن ماشین آالت، داربست و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نخاله ساختمانی و مووواد زایوود تأسیسات و ساختمان

 .باشدهای تحویلی کارفرما میبه محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداری( و تسطیح و تمیز کردن محل

وطووه تبصره: درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری اسووتفاده نمایوود، هزینووه مرب

 از ردیف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

 لیوسووا هیووته راقبت در برابر شوورایط مختلووف جوووی وما، مسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (4-الف-20

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشیگرما

درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد، هزینه های تعمیوور، سوورویس، نگهووداری و ( 5-الف-20

درصوود باالسووری بووه حسوواب  15بوده و هزینووه اسووتهالک یووا اجوواره آن بووا احتسوواب تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار 

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد. 

تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات، ماشین آالت یا تسووهیالت فوووق، جبووران کلیووه هزینووه هووای مربوطووه بووه عهووده 

 پیمانکار خواهد بود. 

 باشد به شرح زیر می آالتنیماشح و تجهیزات و مصال نیتأمب( -20ماده

کارفرمووا  دییووو طبووق نظوور و تأ یبندمتناسب با برنامه زمان مانیموضوع پ اتیو ابزار مورد انجام عمل زاتیتجه هیکل نیتأمتهیه و ( 1-ب-20

اسووکافولد، سوور جووک،  و خووم کوون، داربسووت، یچوویق براتور،یباگت، و ،جک و نگهدارنده، داربست، باالبرانواع  ،یو چوب یشامل انواع قالب فلز

و  ینگهوودار ،یزیووبووتن ر آرماتوربنوودی،،یملزومووات قالووب بند ریو سووا ییباالبر، دستگاه جوش، ابزار بنا ،ییپا ریتخته ز ها،سولجر، میان بولت

 .باشدیم مانکاریبه عهده پ ییاجرا اتیعمل انیبتن از ابتدا تا پا یعمل آور

 مصالح سایر تهیهباشد. بر عهده کارفرما می و قطعات فلزی مدفون در بتن ی بتنمواد افزودن ،ادهن آمبت لگرد،یم هیته (2-ب-20

سوویم آرماتوربنوودی، روغوون جهووت قالووب هووا،  کارفرما نظیوور دییتأی و طبق نظر و بندزمانمتناسب با برنامه  پروژه یاجرا ازیملزومات مورد ن و
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 مانکوواریپ نی. همچنووباشدیم مانکاریبتن و . . .  بر عهده پ یو نگهدار آوریعمل ،یزیبتن ر زوماتگونی، کاور جهت نگهداری بتن، اسپیسر، مل

از پوورت مصووالح  سووتباییموو مانکوواری. پدهوودشده توسط کارفرما اقدامات الزم را انجام  هیمتعهد است نسبت به مراقبت و حفاظت از مصالح ته

نموده و به همووراه هوور صووورت  یری( جلوگ97سال  هیابن یفهرست بها یزبهایداول آنالاز حد مجاز )مشخص شده در فصول و ج شیکارفرما ب

 یو یحسوواب بوودهکار هنسبت به صووورت موازنووه بوو مانکاریپ ی. مازاد مصالح مصرفدیارائه نما زیرا ن یخود صورت موازنه مصالح مصرف تیوضع

 منظور خواهد شد.

 .باشدیمفرما و حمل در کارگاه و جابجایی در طبقات به عهده پیمانکار باراندازی کلیه مصالح تهیه شده توسط کار( 3-ب-20

بارگیری، حمل و باراندازی سایر مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عملیات اجرایی و حمل در کارگاه و جابجووایی در طبقووات بووه ( 4-ب-20

 .باشدیمعهده پیمانکار 

از دستگاه نظارت از کارگوواه خووارج  یو اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتب نوع مصالح، کاال چیتواند ه ینم مانکاریپ (5-ب-20

 .دینما

را در هنگووام ورود  مووانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه مصالح، ملزومات، هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 6-ب-20

 تظامات کارگاه ثبت نماید. و خروج ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت در دفتر ان

از قالـب هـای چـوبی و بایست از بکارگیری تجهیزات و ملزومات مستعمل و فاقد کارایی الزم خودداری نموده و پیمانکار می( 7-ب-20

 موضوع پیمان استفاده نماید.  انجامجهت فلزی سالم و مورد تأئید کارفرما )نو و یا در حد نو( 

است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیـر، دفتـر کارگـاهی، ح( پیمانکار متعهد -20ماده

 کند نیتأمغذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر 

 تهیه و تجهیز دفتر کار برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه بر عهده کارفرما می باشد.

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

انکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقووت مسووئول حفووه و نگهووداری کارهووای انجووام شووده، مصووالح، تجهیووزات، ماشووین آالت و ابووزار، پیم

باشدکه زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقوودامات الزم جهووت نگهووداری و حفاظووت از آنهووا در مقابوول تأسیسات و بناهایی می

  .باشدیمجوی و ... عهده پیمانکار حریق، سرقت، عوامل 

یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گـردد، هاقسمتج( -21ماده 

 به شرح  زیر است 

رسوونل و پیمانکوواران جووزء کارکنووان، پدر قبووال  یموودن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف است  مانکاریپ (1-ج-21

از  یدر برابوور خطوور حووواد  ناشوو و مستحدثات هم جوار هینقل طیاشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،تحت پوشش خویش
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 حووواد  تمووام خطوور مووهیب نسووبت بووه اخووذ هماهنگی کارفرمااقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف است با  مانیموضوع پ اتیعمل یاجرا

بوورای کلیووه مسووتحدثات کارگوواه، سووازه،  (و سایر کلوزهای مد نظر کارفرمووا حواد  و سوانحصاعقه، سیل، انفجار، آتش سوزی و سایر شامل)

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

 ورزد، فتنکاوووسا قووووف حروووش هوب خطر متما اد حو بیمه یا مدنی مسئولیت بیمه تهیه از ئیاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه

 ریدهکاوووب باوووحس هوووب یروباالس صددر 15 بحتساا با را مربوطه هزینه و امقدا زنیا ردمو یبیمهنامهها خذا به نسبت ساًرأ ندامیتو فرمارکا

 .نماید رمنظو رپیمانکا

به تشخیص خود رأساً نسبت به تهیه بیمه نامه های مورد نیاز  اقوودام و ردیووف هووای پوویش از مبادله پیمان و پس تواند کارفرما میهمچنین 

 کارگاه را از صورت کارکرد پیمانکار کسر نماید. و برچیدن تجهیزهزینه بینی شده در جداول آنالیز 

زم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند، در ( بیمه نامه های اخذ شده بگونه ای باید باشند که کلیه پوشش های ال1تبصره

صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مذکور، کارفرما اختیار و حق دارد که از سایرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران خسارت 

 وارده برآید.

ها و  یمتعهد به انجام هماهنگ مانکاریدر صورت بروز خسارت، پاست  یهیبد .باشند داشتهموقت اعتبار  لیتا زمان تحو دیها با مهیب( 2تبصره

 یتعهد چیه در این خصوص به قبل از بروز خسارت خواهد بود و ییاجرا طیها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شرا یریگیپ

 نمی باشد. متوجه کارفرما

دا تا انتها به نفع کارفرما نزد موسسه بیمه گر مورد تایید کارفرما بیمه و عملیات موضوع پیمان را از ابت کلیهپیمانکار موظف است  (2-ج-21

 اصل بیمه نامه ها را تحویل کارفرما نماید.

مقررات ملی  12شرایط عمومی پیمان و مبحث  21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (3-ج-21

یم( بر عهده پیمانکار 4)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ایمنی  ستیلچکحین اجرا( و ساختمان )ایمنی و حفاظت کار در 

 . باشد

 .باشدیمدات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار یتمه ینیبشیپتهیه و ( 4-ج-21

قصور و یا عدم رعایت موارد ایمنووی توسووط پیمانکووار یووا عواموول  به علتی نظارتی هاارگان لهیوسبهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

 .گرددیمبدهکاری پیمانکار منظور  حساببهریال  10.000.000ایام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثلاجرتوی، 

حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  لیست و هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (5-ج-21

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

 باشود.قطعی پس از اخذ مفاصا حسواب بیمه می

 تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیلموظف است در حدود موضوع قرارداد ک مانکاریپ(6-ج-21

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

رابطه نخواهد داشت.  نیدر ا یتیمسئول گونهچیهو کارفرما  باشدیم ارمانکیبه عهده پ ییو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل
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سایر و نکیمناسب ، ماسک ، ع یهادستکشکار ،  می، لباس ضخ یمنی، کمربند ا یمنیشامل کاله چانه دار ، کفش ا یو حفاظت یمنیا لیساو

 است . لوازم ایمنی مربوطه

نصب داربست،  ری)نظ ریبه غ یاز بروز حادثه و خسارات احتمال یریالزم جهت جلوگ یهاراهکار ریو تدب یموظف به بررس مانکاریپ( 7-ج-21

، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل مذکور باشدیالزم( م داتیعالئم هشداردهنده و هرگونه تمه ،یسقف موقت تور

امور  و کارارات ریالی، جرح، فوت ، نقص عضو، دیه، مزایای قانون ی به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی)خسگوئ پاسخ

قصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید( به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی  علت بهی که احادثهی هرگونه طورکلبهاجتماعی و 

نین جاری کشور در خصوص رعایت نکات بهداشت و ایمنی کار حضور ندارد و با توجه به موارد مصرحه در این قرارداد و قوا هاآندر قبال 

 دستگاه نظارت به هیچ ترتیب و عنوانی نافی و رافع مسئولیت پیمانکار در موارد مذکور نخواهد بود.

زیر گیرد، به شرح پیمانکار قرار می اریدراختو مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه  هانقشهی هانسخهالف( شمار -22ماده 

 است 

 ی اجرائی و مشخصات فنی که کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد شد.هانقشهیک سری 

تبصره: پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق نقشه های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی اقدام نموده و 

ت بررسی و اصالح کتبًا به اطالع کارفرما برساند. پیمانکار موظف است قبل از روز از زمان ابالغ جه 15هرگونه مغایرت را حداکثر طی مدت 

 نقشه های شاپ اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند.  تهیهشروع عملیات اجرایی نسبت به 

ساخت که  ی چونهانقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و اندازراهی هادستورالعملو مشخصات،  هانسخه شمارهح( -22ماده

 ، به شرح زیر است .کندیمپیمانکار تهیه 

ی ازبیلت کار را تهیه و همراه با احجام و مقادیر آن به کارفرما ارائه هانقشه، پیمانکار موظف است دو سری از تمام عملیاتپس از ا (1-ح-22

 دهد. 

 . باشدیمبه کارفرما تمانی)نظارتی( ی عملیات ساخهاستیلچکاخذ و ارائه به هنگام کلیه پیمانکار موظف به (2-ح-22

 موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند  پیمانکارب(-24ماده

عنوان سرپرست نفر مهندس عمران با حداقل پانزده سال سابقه کار به کیپروژه موظف است،  حیصح یمنظور اجرابه مانکاریپ( 1-ب-24

 ستیبایکه م دینما یو کتباً به کارفرما معرف نییدر پروژه تع میمق یدفتر فن زیو ن هیابن یمتخصص جهت اجرا یروهاین نیکارگاه و همچن

 ندهینما صیبنا به تشخ یسرپرست کارگاه و پرسنل فن یفن ییتوانا یحضورداشته باشند. چنانچه پس از مدت رگاهوقت در کاصورت تمامبه

 نی. همچندیاقدام نما نیگزینفرات جا یو معرف یفن می، تسرپرست کارگاه رییت بالدرنر نسبت به تغموظف اس مانکارینباشد پ یکارفرما کاف

 یدارا یفن یروهاین ،یساتیتأس یداکت ها یو اجرا یکنترل غالف گذار رینظ ییاجرا اتیطول عمل رموظف است بنا به ضرورت د مانکاریپ

 رگیری نماید.بکارا  یکیو مکان یبرق ساتیتأس نهیتخصص الزم در زم
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و کلیووه  باشوودیموودر قووانون کووار( ممنوووع  شوودهنییتعی افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ایران و خارج از سوون )ریکارگبه( 2-ب-24

 . باشدیمتبعات قانونی ، مالی ، جزایی و کیفری آن در صورت عدم رعایت موارد مذکور  مستقیماً به عهده پیمانکار 

ی از وقوووع حووواد  توسووط ریشووگیپت موارد ایمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیووزات الزم جهووت حفاظووت فووردی و الزام رعای( 3-ب-24

پیمانکووار  حسوواببهجریمووه  ریـال 000,000,3عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مووذکور، روزانووه مبلووغ

گونووه ادعووایی بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازی شده و پیمانکووار حووق هیچ تشخیص دستگاه نظارت صورت درو  گرددیممنظور 

 اعمال جریمه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود . درهرصورتدر این خصوص را نخواهد داشت . 

همچنووین   HSE PLAN یو طراحوو نیتوودوکارفرمووا(،  دیووتائ)مووورد  HSEیک نفر کارشناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (4-ب-24

چنانچووه پیمانکووار از موضوووع فوووق اسووتنکاف . باشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنیا تیصالح دییتأ نامهیارائه گواه

ضوووع بنوود درصد باال سووری بووه انضوومام جوورائم مو 15ورزد کارفرما می تواند رأساً در این خصوص اقدام نموده و هزینه مربوطه را با احتساب 

 به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید. 3-ب-24

دستگاه  صبح به 10خود را  تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  ییپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 5-ب-24

د مجزا ارائه خواهند نمود که نمونه این نظارت تحویل دهد. پیمانکارانی که بیش از یک قرارداد دارند برای هر قرارداد لیست مجزا با افرا

 شود. یفرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل م

عدم  و ریو در صورت تاخ دیروز بعد ارائه نما یوقت ادار انیموظف است گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پا مانکاریپ( 6-ب-24

  منظور خواهد شد. یساب وبه ح ه-18ماده موضوع  ائمارائه به موقع، جر

سهل  ،یاز خرابکار یکارفرما ناش لیو وسا زاتیبه مستحدثات، ساختمانها، تجه بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 7-ب-24

 گردد. یمنظور م مانکاریآن به حساب پ نهیبوده و هز مانکاریبه عهده پ مانکار،یپ رمجموعهیز عواملسرقت و ... توسط  ،یانگار

 کارهای جدید قیمتج( -29ماده 

آنها ردیف و بهائی در  برای نمایدکه پیمانکار ابالغ به پیمان،کارهایی موضوع شرایط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 29اگر حسب ماده 

یشتهادی خود قیمت پ درنربایست پس از دریافت ابالغ، بینشده باشد، پیمانکار می بینی ( پیش2فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

، همراه باتجزیه قیمت، به کارفرما ارائه نماید. 1.25یادشده با احتساب ضریب باالسری  کارهای اجرای را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها برای

اهد منظور خو پیمانکارپس از بررسی، اعمال نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های موقت و قطعی  پیشنهادیردیف و بهای 

 شد.

 نرخ پیمان، به شرح زیر است  تعدیله( -29ماده 

ینمی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری تعوولق هاتعرفهسوخت و  یهاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوتمابهو  تعدیلبه این پیمان 

 . ردیگ
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 انجام تعهدات تضمین( 34ماده 

مبلغ اولیه  درصد 5 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بایستمی مانکاریپ آن، ناشی ازبرای تضمین انجام تعهدات و  موقع امضای پیمان

شرایط عمومی پیمان  34این تضمین پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با رعایت مفاد مندرج در ماده  .نمایدتسلیم کارفرما ، پیمان

 شد. خواهدآزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

ی نیمی از تضمین مذکور با آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری می عنوانبههر پرداخت به پیمانکار  ده درصد از

تحویل موقت پروژه و پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و باقیمانده آن پس از تصویب صورتجلسه تحویل قطعی و ارائه  صورتجلسهتصویب 

در طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت، نواقصی در کار  کهیدرصورتین اجتماعی انجام خواهد شد. مفاصا حساب از سازمان تأم

نسبت به رفع نقص اقدام و  رأساًاز سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرما  شدهنییتعمشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دینمایمی خودکارساز، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع درصد 15 اضافهبهی آن را هانهیهز

 نمود. ساقطاین مورد از خود سلب و 

 باشد پیمان به شرح زیر می پرداختشیپ( میزان و نحوه کارسازی 36ماده 

 به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

 موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسبه و کارسازی خواهد شد تیوضعصورت پرداخت، روش میزان (37 ماده

 دستورکارها و ،ییاجرا یهارا که طبق نقشه خیانجام شده از شروع کار تا آن تار یکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع مانکاریپ

 . پس ازدینمای)دستگاه نظارت( م میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل مان،یپ، براساس فهرست و اسناد منضم به هامجلسصورت

و اعمال جرائم و خسارات  یافتیدر یالحساب ها یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضع رتصو یینها دییو تأ یدگیرس

 .گرددیمنظور م مانکاریپ یبه حساب بستانکار ، مانده قابل پرداختیاحتمال

تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادیر  2: مقادیر ذکر شده در پیوست شماره 1تبصره 

 کارهای انجام شده خواهد بود.

جدول آنالیز : تعیین میزان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه قابل پرداخت، منوط به تحقق هر یک از ردیف های پیش بینی شده در 2تبصره 

 بود. خواهد 2مربوطه در پیوست 

 هر مرحله از کار نسبت به ارائه صورتجلسات احجام و نقشه های ازبیلت و شاپ مربوطه اقدام نماید. اتماماز  پس میبایست پیمانکار: 3تبصره
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 شود.میزان و ترتیب زیر وصول می به مانیپات ریتأخج(خسارت  -30( و ماده 6-ب -50 ماده

و  30پیمان باشد، کارفرما با رعایت ماده  دشدهیتمدی هامدت عالوهبهانجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان  مدت کهیدرصورتیان کار، در پا

هر بلوک  رمجاز در تکمیل و تحویل؛ به ازای هر روز تأخیر غیکندیمرا تعیین و تصویب  رمجازیغ راتیتأخرسیدگی به دالیل پیمانکار، مدت 

  گردد.حساب بدهکاری پیمانکار منظور میریال به عنوان جریمه دیرکرد انجام تعهدات به 5.000.000مبلغ  پروژه از

 

                                           نمایندگان کارفرما                       پیمانکار                                                                                       

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن(                                   است( دییو مفاد مندرج در قرارداد مطالعه شده و مورد تا طیشرا هی)کل

 ه حیدری                    عباس قدیری                                      علی شا                                                        ...............                                   

 هیئت مدیره(                                    نایب رئیس)مدیر عامل و عضو هیئت مدیره(    )                                                                                           
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 2پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی و آنالیز هزینه تجهیز کارگاه
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 برآورد ریالی پروژه
 

 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد 

 ناخالص )ریال(

بهای کل 

 ناخالص)ریال(

   1.500 متر مربع اجرای دستمزدی فونداسیون  1

 اسکلت بتنی اجرای دستمزدی 2
 مترمربع 

 زیربنای ناخالص
3.000   

  )ریال( هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

  جمع کل مبلغ پیشنهادی بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده)ریال(

 

 

محاسبه و مالک  اجرا شده یا نواری()گسترده  فونداسیون یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،1: مساحت قابل پرداخت در ردیف 1تبصره 

  خواهد شد.ناز مساحت کار کسر  سطوح خالی بین نوارهای افقی و قائم فونداسیونعمل قرار خواهد گرفت. 

اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد  هایسقف یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا ،2: مساحت قابل پرداخت در ردیف 2تبصره

 متر مربع از مساحت کار کسر خواهد شد. 1از  شیبا مساحت ب یهاگرفت. سطوح بازشو

: در صورتیکه بخشی از عملیات اجرای فونداسیون نظیر رگالژ بستر، بتن مگر و ... قبل از انعقاد قرارداد توسط کارفرما انجام شده 3تبصره 

 کار کسر خواهد شد.باشد، بهای آن مطابق با جدول ساختار شکست پیوستی محاسبه و از کارکرد پیمان

، محل عبور لوله ها در سقف ها زرهایداکت ها و را یگذاریجا ،(کارفرما)مطابق نظر مدفون در بتن  یفلز و قطعات نصب صفحات: 4تبصره 

 ای صورت نخواهد گرفت.و از این بابت پرداخت جداگانه باشد یم مانکاریکاذب و ... برعهده پ یسقف ها زیآو وارها،یو د
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 ل ساختار شکست جدو

 یک متر مربع زیربنا اجرای دستمزدی اسکلت بتنی

 

 ردیف شرح آیتم درصد وزنی   

 1 و دیوارهای بتنیآرماتوربندی ستون ها  13.4%

%7.1  2 و دیوارهای بتنیقالب بندی ستون ها  

 3 و دیوارهای بتنیبتن ریزی ستون ها  5.4%

%0.6  4 تنیو دیوارهای بقالب برداری ستون ها  

 5 ها دال آرماتور بندی تیرها، سقف ها و 24.6%

 6 هاشمع بندی تیرها، سقف ها و دال  قالب بندی، 30.8%

%16.3  7 ها و دال بتن ریزی تیرها، سقف ها 

%1.8  8 ها و دال قالب برداری تیرها، سقف ها 

 جمع کل 100.0%
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 جدول ساختار شکست 

 یونیک متر مربع اجرای دستمزدی فونداس

 

 ردیف شرح آیتم درصد وزنی   

%3  1 رگالژ بستر 

%7  2 اجرای بتن مگر 

%27  آرماتوربندی فونداسیون )طولی، عرضی، خرک، تقویت( 
 آرماتوربندی %45

3 

%81  4 بتنی آرماتوربندی انتظار ستون ها و دیوارهای 

%20  5 قالب بندی فونداسیون 

%20  6 فونداسیونبتن ریزی  

%5  7 برداری فونداسیونقالب  

 جمع کل 100.0%
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 برای پرسنل و کارکنان پیمانکار نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 2 در کارگاه  HSEحضور کارشناس  

 3 اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت 

 4 مات و تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاهاجرای ملزو 

 5 تأمین آب مصرفی تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی  

 6 تأمین برق تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی 

 7 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 
 بر ارزش افزوده( )مقطوع و بدون در نظر گرفتن مالیات جمع کل ناخالص هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال

 

درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک ردیف ها و تأئید دستگاه نظارت در  80: 1تبصره 

 صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

ز اتمام عملیات برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه باشد که پس ادرصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست 3تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق صرفًا تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میهای مربوطه در و کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 های ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از ردیف موضوعات در صورت وضعیت

 باشد.فرما می: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت بر عهده کار4تبصره 
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 3پیوست شماره 
 

 الزامات فنی
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 الزامات فنی:

موضوع  اتیو مقررات مرتبط با عمل نیقوان ریکارفرما و سا یصادره از سو یبر اساس نقشه ها و دستورالعمل ها یمشخصات و الزامات فن

 گردد. تیعاکار ر یاجرا نیدر ح ستیبا یم لیراستا اهم موارد به شرح ذ نیمناقصه بوده و در هم

از هر گونه  دیشود قالب ها با یریبتن جلوگ رهیجذب و جفت شوند که از هدر رفتن ش یدر کنار هم طور دیقالب ها با هی( قطعات رو1

برد که  چنان بکار دیمواد را با نیبوده و قبل از هر بار مصرف با مواد رها ساز پوشانده شوند ا یعار نهایا ریو نظا ی، مالت ، مواد خارج یآلودگ

 .به وجود آورند کنواختینازک و  یا هیسطوح قالب ال ی، روآلوده شدن آرماتورها نبدو

 ینیب شیپ یشکل ها رییشکل آن از تغ رییو تغ دیموثر را تحمل نما یبتن بتواند تنش ها ردکهیصورت پذ یزمان یقالب بردار اتی( عمل2

 .رندیقرار نگ یناگهان یباشد که اعضاء تحت اثر بارها یو ضربه و به نحو رویون اعمال ن، بدگام به گام دیها با هیپا دنی. برچ شده تجاوز نکن

از  جیبه تدر دیبزرگ با یکنسول ها ریز یها هیپا ای ابدیگاه ادامه  هیاز وسط دهانه شروع شود و به طرف تک دیبا رهایت یها هیپا دنی( برچ3

ها را  هیپا دنیدر کنسول ها مشاهده شود برچ یترک خوردگ ایشکل  رییاز تغ یکه عالئم شوند و هر لحظه دهیگاه برچ هیلبه آزاد به طرف تک

 متوقف کرد. دیبا

متر  7بزرگتر از  یدهانه ها یبرا یمجاز است ول نانیاطم یها هیمتر بر داشتن کل قالب و داربست و زدن پا 7با دهانه تا  یرهایت ی( برا4

 شود. سریم نانیاطم یها هیپا ییکه برداشتن قالب بدون جابجاباشد  یطور دیقالب و داربست با میتنظ

 گردد . هیکارفرما ته دییاز کارخانه بتن مورد تا ستیبا یم ی( بتن مصرف5

 زدوده شوند . یزیمورد بتن ر یاز محل ها دیبا خی نطوریو هم دیمواد زا هی(کل6

 زدوده شوند. گریسطح بتن و هر نوع مواد مضر د فیضع هیال دیبا ،یبتن سخت شده قبل یرو دیبتن جد ختنیقبل از ر (7

 .دیایها راه  لگردیم نیب یبه فضاها یبماند و بتواند به راحت یباق یریباشد که بتن همواره در حالت خم یطور دیبا یزیآهنر بتن ر (8

 .ردیده قرار گمورد استفا دیدوباره مخلوط شود نبا هیاول رشیبعد از گ ایکه پس از افزودن آب به آن  ی( بتن9

و اقالم مدفون را  لگردهایکه کامال م یمناسب به طور کامل متراکم شود طور لیبا استفاده از وسا یزیبتن ر اتیدر طول عمل دی( بتن با10

 پر کند . یقالب را به خوب یو به خصوص گوشه ها یداخل یو قسمت ها ردیدر بر گ

 داشته باشد. وسیدرجه سلس 10و کمتر از  وسیدرجه سلس 30از  شتریب ییادم دیقسمت از بتن نبا چی، ه یزی( هنگام بتن ر11

را  بتن  یبعد هیرا خشن و سپس مرطوب ساخت و ال یسطح قبل دیبا یاجرائ یبتن در محل درزها یها هیال نیب یوستگیپ نیتام ی( برا12

 نمود . یزیر

 استفاده گردد . یچیاز ق یستیمجاز نبوده و باعنوان  چیاستفاده از دستگاه هوا برش به ه لگردهای( جهت برش م13

عبور در سرعت ثابت انجام  کیمجهز به فلکه خم کن و با  نیماش لهیبه وس یکیالمقدور به طور مکان یحت دیبا لگردهای( خم کردن م14

 باشد . یثابت یشعاع انحنا یکه قسمت خم شده دارا یطور ردیپذ

 خم شده را مجدادا باز و بسته نمود  یها لگردیم دیعنوان نبا چیبه ه ، لگردهای( به منظور شکل دادن مجدد م15
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 مانی، دوغاب سری، قگل، روغن لی، از قبانباری، از هر نوع عامل و اثر زآنها یحاصل شود که رو نانی، اطملگردهایم یگذاری( قبل از جا16

 .است یعار خی، زنر پوسته شده و برف و خشک شده، رنر

 ارج ازکارگاه  پس از اتمام کار خو حمل به  لگردیم عاتیطه کارگاه از پس ماند بتن، ضاطبقات و محو نظافت

بودن سطح ستون ها و قالب ها ، شاقول  ری، تراز بودن سطح زکنترل ها از جمله شمع ها هیکل یزیقبل از بتن ر یستی: بای( قالب بند17

 چگونهیکه ه یشکاف قالب ها به شکل هی، بستن کلیزیخل قالب ها قبل از بتن رنمودن دا زی، تمقالب ها هی، در محور بودن کلکناره سقف ها

موارد  گریقالب ها و د ی( کنترل سطوح افقپل ها زیآو قیدق اریکنترل بسبودن قطعات قالب ها ) ای، گوناز قالب ها خارج نگردد تنب رهیش

 گردد. تیمرغوب رعا تیفیبا ک یقالب بند کیمربوط به  یاحتمال

و مطابق نقشه  قیطول و ابعاد دق ی، داراانیدر م کی یآرماتوربند می، بستن سمنظم شیآرا یدارا یستیبا ی: آرماتور بندیرماتور بند( آ18

مهندس  یاز سو یو برابر با دستور کار ابالغ یخرک به تعداد کاف ی( دارا)طبق نقشه و دستور مهندس ناظر یاورلب کاف ی، داراییاجرا یها

و  رهایبه ت رچهیت یاتصاالت کاف ی، داراطبق نقشه و مشخصات یکاف یادکا یو منظم و دارا یبه فواصل مساو یآرماتور حرارت ی، دارااظرن

 باشد . که حداقل پرت را شامل شود یبرش یو دارا یمنظم طبق نقشه و مشخصات ابالغ یخاموت ها یدارا

که  یزده شود و به شکل یبه اندازه کاف برهیو ،( باشدقیدق یظم ) ماله کشصاف و من اریسطح بس یدارا یستیبا یزی: بتن ریزی( بتن ر19

 یقلیکامال صاف و ص یپس از بازنمودن قالب ها سطح یستیشده با یسطوح قالب بندانجام شود. ) پرت نداشته باشد یزیبتن ر اتیعمل

 .داشته باشد

 زیآو وارها،ی، محل عبور لوله ها در سقف ها و دزرهایداکت ها و را یگذاریجا ،(کارفرما)مطابق نظر مدفون در بتن  یفلز قطعات بنص( 20

 و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد گرفت. باشد یم مانکاریکاذب و ... برعهده پ یسقف ها

 کامال شاقول و در محور رندیگ یهم قرار م یکه رو ییسقف ها هیکه لبه کل دینما یزیو بتن ر یقالب بند یبه شکل یستیبا مانکاری( پ21

 .رندیقرار گ گریکدی
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 4پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک
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 H.S.Eالزامات 

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

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEین مربوطه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات مسئول

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

 فاقد معاینه فنی آالتنیماشی ریکارگبه، عدم منیناا، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و تجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی

استاندارد ، عدم انجام کارهای خطرناک مانند حفاری،  دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هیدییتأ، اخذ و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی

و سعی در حفاظت از منابع  ستیزطیمحقبلی کارفرما، جلوگیری از تخریب  دیتائجوزهای قانونی و و نظایر آن بدون اخذ م انفجارت

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کاریپای ، حفه کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستیزطبیعی و 

 .دهد اقدامات الزم را صورت HSEساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEی الزم را برای جلوگیری از وقوع حواد  مصرح در قوانین هاینیبشیپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  48های شغلی ، و نظایر آن ظرف مدت هرگونه حادثه یا شبه حادثه، رویداد، نقص، بیماری

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه  رمنتظرهیغرما و سایر مراجع ذیصالح اقدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه مکتوب به کارف

 باشد.بر عهده پیمانکار می کالًموضوع پیمان  درانجامخسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه 

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنییآ ازجملهقوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) پیمانکار ملزم به رعایت مجموع -3

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

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت  به عهدهکامل  صورتبهرا  هاآنعمل به  آن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در این خصوص می هادستورالعملکلیه 

یران ممنوع می باشد، لذا چون بکارگیری افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ا  -4

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

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

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، حواد   انجام دری پرسنل شاغل ریکارگبهمقررات قانون کار را در  هیکل دینمایم پیمانکار تعهد -5

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

 گیرد. به عهده

انکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود پیم -6

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

کارفرما  صورت نیاباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائم به تهیه وسایل حفاظت فردی متناسب و مورد این مفاد، پیمانکار ملز

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتی از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه  طوربه
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 HSEرابط، یا نماینده یا مسئول  عنوانبهلیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر میزان و نوع فعا تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط یا گذراندن 

 ت نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.بایسفرد مذکور ، پیمانکار می دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

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

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

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

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

خودداری نماید.  ندینمایمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

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

ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و هادستورالعمل ی طبقادورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

ی موجود توسط پیمانکار هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آورانیزی عوامل ریگاندازهانجام  -11

 و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.صورت پذیرد 

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

 ذیرد.ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پهاسیسروتهیه 

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

 ی، آموزش( گردد.سازفرهنر)وسایل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمباید صرف 

ی هاپرداختنماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف تخطی  HSEپیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  کهیدرصورت -14

 پیمانکار ، جریمه نقدی را در نظر گیرد.

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

 .باشدیپروژه و ارائه آن به کارفرما م یاجرا HSE PLAN یو طراح نیمتعهد به تدو

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

و  دینما تیرا رعا رانیا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنیموارد ا هیحدود موضوع قرارداد کلموظف است در  مانکاریپ -17

دچار سانحه شوند،  گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود یقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیاثر عدم رعا چنانچه در

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

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیامل کاله چانه دار، کفش اش یو حفاظت یمنیا
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باشد و چنانچه در اثر عدم رعایت پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ) کلیهرعایت  -18

و یا قصور کارکنان وی، افراد ثالث، پیمانکار یا کارکنان وی دچار حادثه شوند کلیه عواقب حقوقی و مالی قوانین و مقررات توسط پیمانکار 

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد . گونهچیهبه عهده پیمانکار است و کارفرما 

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   

                                                                                                                  ................. 
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 5پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 6پیوست شماره 

 اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


