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  هـعوتنامه شرکت در مناقصد
 اولمرحله 

 
 
 
 

 : موضوع

 
کناف داخل واحدها و البی طبقات و دکوراتیوسقف کاذب رنگ  اجرای و خرید

و باکس های داخل واحدها  دیوارهای سطوح عمودی البی های همکف و اول و

  کلیه طبقات راه پله  وسقف و دیوارهاچوبی سقف 

 پروژه بلوک یک بام چالوس در

 
 

 

 

 

 

 
 : کاال و اجرای کار تحویل حلم

 پروژه مجتمع مسکونی بام چالوس )بلوک یک(
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 شرکت محترم :  ....................................................

 با سالم و احترام؛

اف داخقل کنق دکوراتیقو سققف کقاذب اجرای رنگو خریددر نظرر دارد  (خاص)سهامی  شمالاری مسکن ذشرکت سرمایه گ        

و رنگ آمیقزی  سقف و رنگ آمیزی باکس های چوبی،   واحدهاهای همکف و اول و دیوارهای عمودی  واحدها و البی طبقات و البی

در بلقوک یقک  4طبق لیست مشخصقات پیوسقت ) رنگ ها از کارخانه های معتبر دارای استاندارد ایران(  راه پله و سقف دیوارها

فنی و مرایی واگرذار نمایرد،  یاز توانمندبرخوردار  ،دارای صالحیتو پیمانکاران  فروشندگانبه   ینقد صورت بهرا  مجتمع بام چالوس

نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شررکت توویرل و  زمانبندی مناقصه، یذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه

 د.ینرسید دریافت نما
 

ی طبقات و البی های سقف کاذب کناف داخل واحدها و الب آمیزی و اجرای رنگح مورد نیاز مصای خرید : وضوع مناقصهقم -1

و  دیوارهاآمیزی رنگ   و واحدهاسقف باکس های چوبی آمیزی و رنگ واحدها ،   داخل دیوارهایو سطوح عمودی همکف ، اول 

  کارخانه های معتبر دارای استاندارد ایران(   ) رنگ ها از  مطابق مشخصات فنی مندرج در این اسناد مناقصه راه پله سقف 

 بام چایوسمسکونی بلوک یک مجتمع   :  کاال و اجرای کار تحویلمحل  -2

شمسی با همپوشانی خرید و  ماه 4در مجموع شمسی برای اجرا  ماه 4برای خرید و  شمسی ماه 2:  زمان تحویلمدت  - 3

 اجرا

 ی مسکن شمال )سهامی خاص(شرکت سرمایه گذار : ) کارفرما (خریدار – 4

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال )سهامی خاص( : اردستگاه مناقصه گز -5

 تضمین شرکت در مناقصه : - 6

                            هفتصد و پنجاه میلیون ریال بایست همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغمناقصه گر می

 ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )ایف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. یا جارا بصورت یک

بانکی باید به مدت سه ماه از  نامهضمانتاین ، )سهامی خاص(شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال بانکی به نام  نامهضمانت -الف

 باشد.دیگر قابل تمدیدم مناقصه گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه اعالیخ گشایش پیشنهادها معتبر باشدودرصورت تار

شرکت به نام  مسکن شعبه مرکزی سارینزد بانک  5600844333700ممتاز  حسابشمارهبانکی به  شدهنیتضمچک  -ب

 شمال )سهامی خاص(ی مسکن گذارهیسرما

شرکت به نام مسکن شعبه مرکزی ساری د بانک نز 5600844333700ممتازشماره  حساببهواریز وجه نقد  -ج

 شمال )سهامی خاص(ی مسکن گذارهیسرما
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انجام تعهدات نشود، سپرده یا  نامهضمانت حاضر به امضاء قرارداد و یا تسلیممناقصه گر برنده مناقصه،  کهیدرصورت -6-1

 ه ، قرارداد منعقد خواهد شد.شرکت در مناقصه وی، توسط مناقصه گزار ضبط و با نفر دوم مناقص نامهضمانت

 ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.نامهضمانتی فاقد شنهادهایپبه  - 6-2

باقیمانده و تضمین دستگاه مناقصه گزار تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مناقصه نزد  دوم نفرشرکت در مناقصه  نامهضمانت -6-3

 مسترد خواهد شد. هاآنپس از بازگشائی پاکات با درخواست کتبی به  اریکروز 7ظرف مدت  شنهاددهندگانیپسایر 
 

 

 

 

 

 ی مناقصه :بندزمان -7

در بخش  Shomal.Maskanco.irبه سایت اینترنتی شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه  منظوربه -7-1

به واحد دبیرخانه دستگاه  08/11/99یغایت  27/10/99 روزهای کاری از تاریخ 16:30ایی  8ی هاساعتدر مناقصات مراجعه و یا 

شرکت سرمایه گذاری  48148-37749کد پستی -62پالک -نبش خیابان عاشقان-خیابان نهضت-ساری نشانیمناقصه گزار به 

 مسکن شمال)سهامی خاص( مراجعه نمائید.

 باشد.می 15/11/99 خ مور 16:30تسلیم پیشنهادها ساعت  مهلتنیآخر -7-2

به  14/11/99 چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  -7-3

 .دیینمادستگاه مناقصه گزار اعالم 

توسط کمیسیون مناقصه  1-7 بند درمذکور  نشانیدر مول  18/11/99  مورخ 11:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -7-4

 شود.بازگشایی می

 معتبر با مهر و امضاء مجاز توویل خواهد شد. نامهیمعرفاسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده آن شرکت با ارائه  - 7-5

برسد و همراه با پیشنهاد  شنهاددهندهیپباید به مهر و امضای مجاز تعهدآور  نامهدعوتاین  جمله ازتمام اسناد مناقصه  -7-6

 قیمت تسلیم شود.

، مبهم و مشروط تنظیم گردد. به پیشنهادهای مخدوشبدون قید و شرط و ابهام تهیه و  ،صریح طوربهیمت باید پیشنهاد ق -7-7

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 باشد.می 1-7 دربندمول تسلیم پیشنهادها واحد دبیرخانه مناقصه گزار به آدرس مذکور  -7-8
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 :موضوع مناقصه
 داخلیو اجرای رنگ سقف کاذب دکوراتیو کناف داخل واحدها و البی طبقات و البی های همکف و اول و دیوارهای  خرید

 کیراه پله از جنس رنگ اکرل یوارهاید یزیو  رنگ آم و رنگ باکس های چوبی سقف ،  از جنس اکرلیک سفید مات واحدها

) رنگ ها از کارخانه های معتبر دارای بافت دار طرح تراورتن و رنگ آمیزی سقف فلزی راه پله از جنس اکرلیک بافت دار پاششی

   4طبق لیست مشخصات پیوست  استاندارد ایران(

  :پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت -2

 نماید.ارائه  (5)پیوست شماره شرکت در مناقصه،  قیمت پیشنهادی خود را طبق فرم پیشنهادمت قیایف( مناقصه گر 

 .پرداخت می گردد (در وجه فروشنده ) پیمانکارنقد  صورتبهکل مبلغ قرارداد ( ب

و صدور و تایید قبض انکار( ) پیمو ارائه فاکتور توسط فروشنده بر اساس ارائه صورت کارکرد و قطعی  موقت یهاتیوضعصورتکارکرد ج( 

               فروشنده حساب به مواسبه و )سهامی خاص(شمال مسکن دفتر فنی شرکت سرمایه گذاری و پس از تاییدانبارتوسط نماینده خریدار 

  .گرددیم پرداخت ) پیمانکار(

 .ردیگینممصایح و غیره تعلق  ایتفاوتمابهتعدیل و یا  عنوانبهمبلغی  گونههیچ (د

 :اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه -3

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتنمونه فرم  -3-1

 (3مشخصات افراد حقوقی )پیوست شماره -3-3

 (4)پیوست شماره مشخصات فنی  -3-4

 (5شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -3-5

 (6شماره  وستی)پ شرکت نمونه قرارداد های خرید، ممهور و امضا شده توسط صاحبان امضای مجاز -3-6

 مدت اجرای کار: -4

می باشد که مدت  ماه شمسی 4بوده و مدت اجرای رنگ امیزی نما حداکثر  ماه شمسی2 حداکثر موضوع قرارداد اجناس ارسالمدت 

 4ال و اجرا اجرای رنگ آمیزی با همپوشانی مدت ارسال اجناس بصورت همزمان با خرید شروع شده و در مجموع مدت پیمان خرید و ارس

 میباشد. ماه شمسی

 :ارائه پیشنهادات -5

 ، همگیپیشنهاد 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 شده تسلیم و در مقابل رسید دریافت نمایند .

 مناقصه حاوی ضمانت نامه شرکت در  پاکت الف(

اساسنامه، آخرین تغییرات و روزنامه رسمی،کپی شناسنامه و  اسناد مناقصه مهر و امضا شده به اضافه تصویر آگهی ثبت شرکت، پاکت ب(

برآورد مقادیر ، پرینت و ممهور نمودن ،  3مشخصات افراد حقیقی یا حقوقی موجود در پیوست  کارت ملی سهامداران بیش از پنج درصد،

 4( موجود در پیوست شماره A4و نقشه ها )در قطع  (A4)درقطع  یساختمان اتیعمل ستیچک یی و مشخصات فن
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 حاوی پیشنهاد قیمت و آناییزهای مربوطه  پاکت ج(

 ارائه آناییز قیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه شده ایزامی است .  -1تبصره 

 دود خواهد بود.، پیشنهاد قیمت مردر صورت عدم ارائه آناییز قیمت -2 تبصره

 ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و -3 تبصره

 :اختیار قبول یا رد پیشنهادات -6

ارائه شده و بررسی آناییز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید.  فنی و سوابق با بررسی پیشنهاداتدستگاه مناقصه گزار  -6-1

 در قبول یا رد پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.گزار دستگاه مناقصه 

 برخورد با تبانی کنندگان:  -7

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

 ر خواهد شد.نووه ارجاع کار به آنها با آنان رفتا

 مهلت ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات:  -8

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

اول ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه  . در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برندههدات به مناقصه گزار توویل نمایدانجام تع

 اعالم خواهد شد.

 اولویت اسناد و مدارک: -9

 اویویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اسناد و شرایط مناقصه -10-1

 پیمان  خصوصیشرایط  -10-2

 پیمان عمومی شرایط  -10-3

 مشخصات فنی خصوصی -10-4

 ملها و استانداردهای فنی ، دستورایعمشخصات فنی عمومی -10-5

 گر مناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آناییز  -10-6

 :کسقورات قرارداد -11

 باشد. می مناقصه گرطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده  -11-1

 .گرددیمپرداخت  فروشندهبه مواسبه و کشوردارائی فعلی و آتی سازمان امور اقتصادوقوانین  اساس بر افزودهارزشبر ماییات -11-2

 :پرداخت نحوه -12

از  و صورت وضعیت کارهای انجام شده  اجناس ارساییدر آخر هر ماه صورت وضعیت  فروشنده و باشد مینقد  صورتبهنووه پرداخت 

کرده و آن را اسناد منضم به پیمان، مواسبه برآورد و  براساس،  هامجلسصورتو  دستور کارهاطبق ، شروع کار تا آن تاریخ را که 
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و همچنین اعمال کسورات قرارداد  تیوضعصورت. پس از رسیدگی و تأیید نهایی دینمایم( در آخر ماه تسلیم )دستگاه نظارت

  گرددیمپرداخت  در وجه فروشنده ) پیمانکار( 11مطابق ماده 

 ت:پیش پرداخ -13

 درصد از مبلغ پیمان فروش پیش پرداخت تعلق میگیرد. 20مین مورد قبول کارفرما میزان در قبال ارائه تضبه قرارداد فروش 

 :) پیمانکار(فروشندهتعهدات  -14

نام  به انضمام مشخصات،منعقده  هایقرارداد ،پروژه های اجرا شده با مشخصات فنی مشابهموظف است ییستی از )پیمانکار(  فروشنده -14-1

 ارائه نماید. موقعیت آنها را در پاکت )ب( درس دقیقو شماره تماس و آ خریدار

 را در قایب پاکت )ب( موضوع قرارداداجناس و گواهی و مجوز های مربوط به تهیه و تامین موظف است مدارک  )پیمانکار(  فروشنده -14-2

 ارائه نماید. 

 یمعرف خریدارخود را کتبًا به رای صالحیت فنی الزم و دا یرسم ندهیموظف است پس از مبادیه قرارداد نما)پیمانکار( فروشنده -14-3

 .دینما

ی باشد و در صورت بروز م ریغموظف به بررسی و تدبیر راهکارهای الزم جهت جلوگیری از خسارات احتمایی به )پیمانکار( فروشنده – 14-4

 خریداربوده و  فروشندهی وارده به عهده ی به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمایگوئ پاسخهرگونه خسارت احتمایی 

 ندارد. هاآنتعهدی در قبال 

، جزئیات روش تهیه ت روز از تاریخ مبادیه پیمان استبرای ارائه برنامه زمانی تفضیلی اجرایی هف )پیمانکار( فروشندهآخرین مهلت - 14-5

 اشد.ب کارفرمابرنامه زمانی تفضیلی و بهنگام کردن آن می بایست مورد تأیید 

 گردد. موظف به پرداخت آن می)پیمانکار(  فروشندهاری مناقصه و چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد و کلیه هزینه های برگز -14-6

، مدارک مربوط به ثبت نام در سند ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکت موظف است مدارک شرکت شامل)پیمانکار(  فروشنده -14-7

، مدارک شخصی کلیه اعضای شرکت شامل کپی شناسنامه و کارت ملی به فزوده از سازمان ماییاتی کل کشوراییات بر ارزش اسامانه مودی م

همراه صورتجلسه تعیین سمت و میزان سهام اعضای شرکت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به همراه ضمانت نامه شرکت در مناقصه و 

 پاکت )ب( ارائه نماید. قایب مدارک مندرج در بند های باال را در

فروشنده متعهد و ملتزم میگردد در صورت مستوق ایغیر در آمدن کل یا بعض از مبیرع ،ثمرن معاملره را بره خریردار مسرترد دارد و در  -8 -14

 صورت جهل خریدار نسبت به فساد ، فروشنده بایستی از عهده خسارات وارده به خریدار نیز برآید .

 دوره تضمین : -15

 6شرایط عمومی پیمان تعیین می شود برای مدت  39، از تاریخ توویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده موضوع پیمان مفادسن انجام ح

. استرداد ضمانتنامه انجام شرایط عمومی پیمان عمل می شود 42، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده (پیمانکارفروشنده)از سوی  ماه

 .، طبق مفاد شرایط عمومی پیمان صورت خواهد گرفت ) پیمانکار( فروشندهده حسن انجام کار تعهدات و سپر

 

 مهر و امضاء                                                   ار      مناقصه گز                          
 ناقصه گرم              شمال)سهامی خاص(             شرکت سرمایه گذاری مسکن 
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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*  

 مونه یک ()ن                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نرامبرده    و تعهد می نماید چنانچه***         

مورد قبول واقع و مشارییه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمروده اسرت، 

به موض دریافت اویین تقاضای کتبی  تا میزان                    ریال هر مبلغی را که ***                مطایبه نماید،

واصله از سوی***                         بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دییل و یا صدور اظهار نامره 

 یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حوایه کرد***                      بپردازد.

اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبرر مری باشرد. ایرن مردت بنرا بره  مدت

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

د و یرا *                        موجرب ایرن تمدیرد را نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کن                 

فراهم نسازد و **                        را موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه احتیراجی 

                     برره مطایبرره مجرردد باشررد، مبلررغ درج شررده در ایررن ضررمانتنامه را در وجرره یررا حوایرره یررا حوایرره کرررد***       

 پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطایبه نشود، ضمانتنامه در سررسرید، 

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

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

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

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 رارداد**به این****                     اطالع داده است قصد اسناد ق

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال 

رداد یاد شده به عهده مری گیررد تضرمین و تعهرد مری نمایرد در صرورتی به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرا

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

از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا  اطالع دهدکه*                               از اجرای هر یک

 میزان                                ریال، هر مبلغی را که***  

 مطایبه کند، به موض دریافت اویین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                 

از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حوایره  بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی

 کرد***                                          بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صرورتی واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده

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

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

                     هد است بدون آنکه احتیاجی به مطایبره مجردد باشرد، مبلرغ درج شرده در براال را در وجره یرا حوایره کررد**                                  متع

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 3پیوست شماره 
 

 مشخصات افرادحقوقی
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 مشخصات اشخاص حقوقی
 

 

 *موارد زیر به دقت مطایعه و تکمیل گردد

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

 ( مشخصات شرکت  1

..... ...........................نام مدیر عامل..............................سال تاسیس....................شماره ثبت.................نام شرکت ...................... -1-1

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

 .....کدپستی..........................................آدرس شرکت.................................................................................................................... -1-2

 مدیره با ذکر سمتاعضای هیئت -1-3

1-..................................................................................................... 

2-.................................................................................................... 

3-..................................................................................................... 

4-.................................................................................................... 

5-..................................................................................................... 

 .....................................................اسامی صاحبان مجاز امضاء......................................................................................................-1-4

 یرعامل(..........................................فکس ..........................................ثابت............................................همراه)مد –شماره تلفن -1-5

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -1-6

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

 طه()درج رتبه و رشته های مربوگواهی صالحیت پیمانکاری/مشاور -1-7
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 4پیوست شماره 

 و جزئیات اجرایی مشخصات فنی
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  دارای استاندارد ایران معتبر از کارخانه های و دیوار راه پله ها و باکس چوبی سقف هاسقف و دیوار رنگ  خرید مشخصات

 

ف
دی

ر
 

 کاالشرح 
واحد  

 مصرف
 محل مصرف

تعداد 

مرحله 

 اجرا

سطح 

 مصرف

و  کناف سقف متر مربع  ار رنگ اکرییک خرید پرایمر زیر ک 1

 سطوح عمودی دیوار
1 19،400 

و  کناف سقف متر مربع  خرید رنگ اکرییک سفید مات  2

 سطوح عمودی دیوار
2 

19،400 

 500 3 باکس چوبی سقف مربع متر شرکت تاباگلیز  خرید رنگ چوب از نوع کیلر آماده 3

لهدیوار سیمانی راه پ متر مربع یمانی سطوح س خرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک 4  1 500،6  

لهدیوار سیمانی راه پ متر مربع خمیر بافت دار سفید با رنگ رزین اکرییک به صورت پاششی خرید 5  1 6،500 

براق بافت دار طرح تراورتن رنگ کرم خرید رنگ اکرییک نیمه  6

  سطوح سیمانی  روشن 

لهدیوار سیمانی راه پ متر مربع  2 6،500 

ه سقف فلزی راه پل متر مربع خرید پرایمر زیر کار رنگ مخصوص فلز  7  1 2،500 

هسقف فلزی راه پل متر مربع رنگ اکرییک نیمه براق بافت دار پاششی  رنگ کرم روشن  8  2 2،500 

 

 

 

 نوع متریال:

 رنگ های بافت دار از برند های ساندورا و جوتن -1

 رنگ سازی ایران –احسان  -الوان -کرومات-سحر-دورارنگ های آکرلیک از برند های : سان -2

 رنگ های چوب از برند تابا گلیز -3
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  مشخصات فنی مورد نیاز خریدار جدول مصرف رنگ پیشنهادی بر اساس 

ف
دی

ر
 

 مقدار  واحد سطح شرح کاال

واحد 

مصرف 

 رنگ 

 محل مصرف رنگ

تعداد 

مرحله 

 اجرا

مقدارمصرف 

رنگ  استاندارد 

در پیشنهادی 

واحد سطح 

 گرم(کیلو)

رمکیلوگ 1 متر مربع   خرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک  1  
و  کناف سقف

 سطوح عمودی دیوار
1 

 

 متر مربع   خرید رنگ اکرییک سفید مات  2
1 

و  کناف سقف کیلوگرم

 سطوح عمودی دیوار
2  

 متر مربع    خرید رنگ چوب از نوع کیلر آماده 3
1 

 سقفباکس چوبی  کیلوگرم

 

3  

4 
خرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک 

 سطوح سیمانی 
رمکیلوگ 1 متر مربع   

دیوار سیمانی      

راه پله      

1 

 

5 
خمیر بافت دار سفید با رنگ رزین 

 اکرییک به  صورت پاششی 

 متر مربع 

1 

دیوار سیمانی       کیلوگرم

راه پله    

1 
 

6 
براق بافت خرید رنگ اکرییک نیمه 

 ح تراورتن رنگ کرم روشن دار طر

  سطوح سیمانی 

دیوار سیمانی       کیلوگرم  1 متر مربع 

راه پله    

2 
 

7 
خرید پرایمر زیر کار رنگ مخصوص 

 فلز 
 1 سقف فلزی راه پله کیلوگرم 1 متر مربع 

 

8 
رنگ اکرییک نیمه براق بافت دار 

 پاششی  رنگ کرم روشن 
 2 لهسقف فلزی راه پ کیلوگرم 1 متر مربع 
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 راه پله ها و سقف و دیوار سقف کاذب و دیوار کاذب و باکس چوبی سقفآمیزی کلیه مشخصات اجرای رنگ 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

یرد
 ف

 تعداد / مقدار واحد شرح عملیات

1 

 اجرای پرایمر زیرسمباده کاری در صورت نیاز و  یکه گیری و تمیزکاری سطوح و 

سقف کاذب  تا پوشش نهایی بطور کامل رویکارو رنگ اکرییک سفید مات استاندارد 

و البی طبقات و البی همکف  شامل سطوح افقی  داخل واحدهادکوراتیو کناف 

, نورمخفی  ) دیوار کاذب ( سطوح عمودی و  درارتفاع متفاوت  و جاپرده و نورمخفی

  وضعیت اجراو باکس مطابق 

 19,000 مترمربع

2 
و سقف  ییطبقه نها بداریمتر شامل سطوح ش 3از  شیاضافه بهاء بابت کار در ارتفاع ب

   ییطبقه نها یهمکف و تراس ها یالب
 2,200 متر مربع

3 

باکس پوشش تیر ها  از جنس چوب نراد روسی سندبالست به ضخامت  زیرنگ آمی

وضعیت اجرا با رنگ سانتیمترو مطابق  15* 20* 15   سانتیمترو  به ابعاد تقریبی 2

  مرحله 3تابا گلیز  در  کیلر آماده از شرکت

 1,000 متر طول

4 

اجرای پرایمر زیر کار  سمباده کاری در صورت نیاز و  یکه گیری و تمیزکاری سطوح و

تا   با رنگ اکرییک سفید مات استاندارد سقف کاذب سمنت برد  و رنگ آمیزی 

 بطور کامل پوشش نهایی

 400 مترمربع

5 
نیمه کار و رنگ آمیزی اکرییک  رایمر زیریکه گیری و تمیزکاری سطوح و اجرای پ

 تا پوشش نهایی بطور کامل روی کلیه دیوارهای راه پله براق بافت دار طرح تراورتن 
500،6 مترمربع  

6 

یکه گیری و تمیزکاری سطوح و سمباده کاری در صورت نیاز و  اجرای پرایمر زیر کار 

با رنگ   له از جنس گایوانیزه تیرهای فلزی و سقف عرشه فوالدی راه پ و رنگ آمیزی 

 به صورت پاششی تا پوشش نهایی بطور کامل اکرییک سفید مات استاندارد

 2،500 متر مربع
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 5پیوست شماره 
 

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 * برگ پیشنهاد قیمت *
 

                        هانقشهامضاء کلیه اسناد، مدارک، این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و         

      (به عددیال)رو مشخصات فنی موضوع مناقصه، مبلغ کل پیشنهادی خود را به مبلغ ...........................................................

 . دینمایمحروف( اعالم ریال )به  ......................................................................................................و ........

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه  شودیمهمچنین این شرکت با مهر و امضاء این برگ متعهد 

مجاز است  شمالمسکن  یگذارهیسرماانجام تعهدات و امضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت  نامهضمانت

نخواهد  یاعتراض گونههیچمبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید و در آن صورت این شرکت حق 

 داشت.

  .......................................................................: ................................................................................................................... نشانی

 : ............................................................... ثابت تلفن

 تلفن همراه : ...............................................................

 

 .................................. دهنده شنهادیپنام و نام خانوادگی                                         

 مهر و امضاء             
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 :خرید مصالح رنگ و بهاء قرارداد مشخصات

 

ف
دی

ر
 

 تعداد/مقدار واحد   شرح کاال
قیمت واحد           

 ) بریال (

     مبلغ کل                               

 ) بریال (

 متر مربع خرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک مطابق مشخصات فنی 1
19،400 

  

 متر مربع مطابق مشخصات فنی خرید رنگ اکرییک سفید مات  2
19،400 

  

 متر مربع مطابق مشخصات فنی خرید رنگ چوب از نوع کیلر آماده  3
500 

  

 متر مربع مانی مطابق مشخصات فنیخرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک سطوح سی 4
6،500 

  

5 
خریدخمیر بافت دار سفید با رنگ رزین اکرییک به صورت پاششی مطابق 

 مشخصات فنی

   6،500 متر مربع

خرید رنگ اکرییک نیمه براق بافت دار طرح تراورتن رنگ کرم روشن   6

 مطابق مشخصات فنی سطوح سیمانی 

   6،500 متر مربع

 متر مربع ر زیر کار رنگ مخصوص فلز مطابق مشخصات فنیخرید پرایم 7
2،500 

  

رنگ اکرییک نیمه براق بافت دار پاششی  رنگ کرم روشن مطابق  8

 مشخصات فنی

 متر مربع
2،500 

  

            جمع کل :                                                                                                      
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 دستمزد اجرا: و بهاء قرارداد مشخصات

 

 
 

یرد
 ف

 واحد شرح عملیات
تعداد / 

 مقدار

     قیمت واحد      

 ) بریال (

مبلغ کل                                    

 ) بریال (

1 

سمباده کاری و یکه گیری و تمیزکاری سطوح و  دستمزد اجرای

اکرییک سفید مات استاندارد تا پوشش  کارو رنگ اجرای پرایمر زیر

و البی طبقات و  داخل واحدهاسقف کاذب دکوراتیو کناف  نهایی روی

البی همکف  شامل سطوح افقی درارتفاع متفاوت  و جاپرده و 

, نورمخفی و باکس مطابق  ) دیوار کاذب ( سطوح عمودی و  نورمخفی

  وضعیت اجرا

     19,000 مترمربع

2 
 بداریمتر شامل سطوح ش 3از  شیبت کار در ارتفاع باضافه بهاء با

   ییطبقه نها یهمکف و تراس ها یو سقف الب ییطبقه نها
   2,200 مترمربع

3 

باکس پوشش تیر ها  از جنس چوب نراد روسی  زیرنگ آمیدستمزد 

 15* 20* 15  سانتیمترو  به ابعاد تقریبی 2سندبالست به ضخامت 

را با رنگ کیلر آماده از شرکت تابا گلیز  وضعیت اجسانتیمترو مطابق 

  مرحله 3در 

متر 

 طول
1,000     

4 

سمباده کاری و یکه گیری و تمیزکاری سطوح و  دستمزد  اجرای

با رنگ  سقف کاذب سمنت برد  اجرای پرایمر زیر کار و رنگ آمیزی 

 تا پوشش نهایی اکرییک سفید مات استاندارد

     400 مترمربع

5 

کار و رنگ آمیزی  و تمیزکاری سطوح و اجرای پرایمر زیریکه گیری 

اکرییک بافت دار به رنگ کرم روشن  استاندارد تا پوشش نهایی بطور 

 کامل روی کلیه دیوارهای راه پله در کلیه طبقات 

500،6 مترمربع    

6 

یکه گیری و تمیزکاری سطوح و سمباده کاری در صورت نیاز و  اجرای 

تیرهای فلزی و سقف عرشه فوالدی راه  رنگ آمیزی پرایمر زیر کار و 

به صورت  با رنگ اکرییک سفید مات استاندارد  پله از جنس گایوانیزه 

 پاششی تا پوشش نهایی بطور کامل

   2،500 مترمربع

  جمع کل :    
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 6پیوست شماره 
 

 

 ممهور و امضا شده توسط صاحبان  دیخر ینمونه قرارداد ها

 جازشرکتامضای م
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سطوح عمودی رنگ سقف کاذب دکوراتیو کناف داخل واحدها و البی طبقات و البی های همکف و اول و  خریدقرارداد 

  ( مجتمع بام چالوس1در  بلوک ) راه پله  و سقف  ودیوارها باکس های چوبی سقف،   واحدهادیوار های 

     

                                                                        مقدمه    

سطوح عمودی خرید رنگ سقف کاذب دکوراتیو کناف داخل واحدها و البی طبقات و البی های همکف و اول و  منظور به

طبق راه پله  و سقف  و رنگ دیوارها باکس های چوبی سقف رنگو از جنس اکرلیک سفید مات،   واحدها دیوارهای

 ( مجتمع بام چالوس1در  بلوک ) 4پیوست لیست مشخصات 

 
                                            

 :نیباین قرارداد           

  ......................یو کد اقتصراد........ ................شماره  یشناسه مل یدارا ،     ..............................   شماره بهشده  ثبت   ....................................... شرکت : الف

در ایرن  بعرد مرنکره   ...............................آقرای  تیریمرد ابر......................: تمراس شماره به ....................  یکدپستو   ، ..................................: ینشانبه 

 و         طرف کی از شودمی نامیده «داریخر»قرارداد 

کد  و ملی.......................                 شناسه دارای ...................   ثبت شرکت های اداره در .......................  شماره به شده ............................  ثبت شرکت: ب

 به......................  ...................                         کدپستی : نشانی به ......................... ، شماره...................... مورخ به ....... .............. پروانه و ..................  اقتصادی

 مجاز امضاء حق صاحب...........................  .................... صادره شناسنامه شماره و ...................... کدملی با( عامل مدیر)مدیریت ..................  اب ................: تماس شماره

 از شودمی نامیده «فروشنده» قرارداد این در ........................ که مورخ..................  شماره یرسم روزنامه در مندرج رانیمد راتییتغ یآگه نیآخر موجببه

 :و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدند منعقد زیر شرح به دیگر فطر

 

 مورد معامله( 1ماده)
کیلر آماده پرایمر زیر کار رنگ اکرلیک و رنگ اکرلیک سفید مات استاندارد از کارخانه های دارای استاندارد ایران و رنگ خرید  عبارت است از 

بافت دار و سقف فلزی راه و رنگ دیوارهای راه پله از جنس اکرلیک   آمیزی باکس های چوبی سندبالست سقفاز شرکت تابا گلیز  جهت رنگ 

ذیل در پروژه بام چایوس واقع در چایوس ، کمربندی نوشهر به چایوس ،روبروی بیمارستان تامین  مشخصات فنی به شرح    پله از جنس اکرلیک نیمه براق

 و رویت فروشنده رسیده است و ضمیمه این قرارداد می باشد .، که کال به اطالع  اجتماعی

 آکریلیک  بر اساس امویسیون کوپلیمر آب( هیخایص )پا کیاکری 1-100%

 یو ضد باکتر انهیضد قارچ، ضد مور ·یها یژگیو یدارا -2

 شستشو و مانع جذب رطوبت  تیقابلثبات رنگ و  -3

  سطح سازی اوممق ایجاد  دارای مقاومت و چسبندگی باال و-4
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 مورد معامله لیتحوو تاریخ ( محل 2)ماده

در مورل مطرابق برنامره زمانبنردی مرورد تاییرد کارفرمرا مراه از ابرالغ قررارداد  2ظررف حرداکثر فروشنده مری بایسرت  اجنراس موضروع معاملره را  -2-1

کاالهای موضروع قررارداد از نماینرده ، دریافرت رسریدتوویرل بره نماینرده خریدار)شررکت سررمایه گرذاری مسرکن شرمال( توویرل نمایرد . مرالک  پروژه 

 خریدار می باشد.

فروشررنده و باشررد گذاری مسررکن شررمال میبررام چررایوس شرررکت سرررمایه (1بلرروک یررک) پررروژه ،چررایوس در واقررع معاملرره مررورد لیررتوو موررل -2 – 2

 مورل از ورل مزبرور، بره خریردار توویرل نمایرد همچنرین فروشرندهرا صرویح و سرایم وفرق شررایط قرراردادی، در ممرورد معاملره  دیمتعهد و ملتزم گرد

 دارد کامل آگاهی توویل مورد معامله، کیف فرآیند و کم بر و است نموده بازدید توویل مورد معامله

 توویل خریدار گردد. فروشنده،کلیه موصوالت می بایست در بسته و گاین های مختص به کارخانه  -2-3

 رد معامله در مول پروژه و تخلیه بر عهده فروشنده خواهد بود.هزینه توویل  مو -4 –2

 می باشد. فروشندهتخلیه  قانونی و اصویی بعهده و  حمل،وظیفه حفظ و نگهداشت تجهیزات مربوطه و نووه بارگیری -2-5

 

 قرارداد مدارک و اسناد( 3ماده)

 :است زیر به شرح مدارک و اسناد شامل قرارداد نیا

 لی و شناسنامه اعضاء هیات مدیره کپی کارت م-3-1

 اساسنامه شرکت و اگهی تاسیس  -3-2

 آخرین آگهی تغییرات .-3-3

طورکلی هر سند دیگری که در طول مدت اجرای قرارداد  جلسه و بههای دیگر قرارداد و هرگونه توافق نامه، صورتاسناد و مدارک مزبور و پیوست(: 1تبصره)

 گردد.ده باشد، جزء الینفک این قرارداد موسوب میتنظیم و به امضاء طرفین رسی

 

 بهای مورد معامله( 4)ماده

:   و به حروف ریال  ....................................... برابر افزوده،ارزش بر ماییات احتساب بدون فروشنده، از شده اخذ استعالم و نهایی توافق طبق معامله ثمن

 .باشدمی ...............................................................

 .باشدکل بهای مورد معامله، با حفظ تمامی شرایط موضوع این قرارداد، می %25 سقف تا قرارداد مورد معامله کاهش یا افزایش به مجاز خریدار -1- 4

در صرورت  قررارداد این به مربوط دویتی حقوق کلیه پرداخت و بود نخواهد قیمت افزایش یا تعدیل گونههیچ شامل و بوده ثابت قرارداد این قیمتهای -2 – 4

 از درجه اعتبار ساقط است. در صورت افزایش قیمت باشدو هر گونه ادعا راجع به شرایط فورس ماژور و توریم و ....می فروشنده عهده به شمول
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 و بهاء مورد معامله : مشخصات -3 – 4

ف
دی

ر
 

 تعداد/مقدار  واحد  شرح کاال
قیمت واحد           

 ) بریال (

مبلغ کل                                    

 ) بریال (

 متر مربع مطابق مشخصات فنیخرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک  1
19،400 

  

 19،400 متر مربع مطابق مشخصات فنی خرید رنگ اکرییک سفید مات  2
  

 500 مربعمتر  مطابق مشخصات فنی ر آماده خرید رنگ چوب از نوع کیل 3
  

 متر مربع مطابق مشخصات فنیخرید پرایمر زیر کار رنگ اکرییک سطوح سیمانی  4
6،500 

  

5 
مطابق خریدخمیر بافت دار سفید با رنگ رزین اکرییک به صورت پاششی 

 مشخصات فنی

   6،500 متر مربع

تراورتن رنگ کرم روشن  خرید رنگ اکرییک نیمه براق بافت دار طرح  6

 مطابق مشخصات فنی سطوح سیمانی 

   6،500 متر مربع

 2،500 متر مربع مطابق مشخصات فنیخرید پرایمر زیر کار رنگ مخصوص فلز  7
  

مطابق رنگ اکرییک نیمه براق بافت دار پاششی  رنگ کرم روشن  8

 مشخصات فنی

 متر مربع
2،500 

  

                                                                                               جمع کل :                   

 

 نوع متریال:

 رنگ های بافت دار از برند های ساندورا و جوتن -1

 رنگ سازی ایران –احسان  -الوان -کرومات-سحر-رنگ های آکرلیک از برند های : ساندورا -2

 گلیزرنگ های چوب از برند تابا  -3
 

    .باشدکل بهای مورد معامله، با حفظ تمامی شرایط موضوع این قرارداد، می %25 سقف تا قرارداد مورد معامله کاهش یا افزایش به مجاز خریدار -4-4 

 قرارداد غیر قابل تغییر می باشد. 4مبیع وفق ماده  %25و قیمت حجم افزایش یافته تا  

 

 ( پیش پرداخت5ماده )
 درصد از مبلغ پیمان فروش پیش پرداخت تعلق میگیرد. 20فروش در قبال ارائه تضمین مورد قبول کارفرما میزان به قرارداد 
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 پرداخت نحوه( 6ماده)
(                     ) بره حرروف الیر(                    ) به عدد معادل افزودهارزش بر ماییات احتساب بدون قرارداد مبلغ کل قرارداد،( 4)ماده  مفاد به عنایت با

 .پذیرفت را قرارداد این در مندرج و زیر شرایط تمامی کامل، آگاهی ضمن فروشنده و بوده قابل پرداخت فروشنده وجه در زیر به شرحمی باشد 

 وصول از اعالم و کاال رویت صورتجلسهو تنظیم در هرمرحله از تامین مصایح مورد نیاز خریدار توسط فروشنده مطابق موضوع و نرخ  قرارداد ،   -6-1

مبلغ بره   روزبیست ، ظرف مدت  نظارت و تنظیم صورت وضعیت از طرف فروشنده و ارائه فاکتورهای رسمی و تایید دستگاه نظارت خریدار دستگاه سوی

 میگردد. پرداخت فروشنده 

باشد از سوی خریدار بره ریال می (              )به این قرارداد نیز که برابر با  افزوده متعلق( قرارداد، ماییات بر ارزش 13ذیل ماده)2با توجه به مفاد بند  -6-2

های تناسب هر مرحله از پرداختافزوده به فروشنده قرارداد حاضر پرداخت می گردد. با این تأکید که فروشنده قرارداد حاضر مکلف به پرداخت ماییات بر ارزش

 قانونی به سازمان امور ماییاتی و ارائه گواهی پرداخت ها به خریدار   می باشد. شدههای معیناین قرارداد، ظرف مدت

 فروشنده تعهدات و شرایط( 7ماده)
و سرایم و  حیطور صروبرهو ضرمائم آن، قرارداد  نیو اوصاف و مشخصات مندرج در ا طیموضوع قرارداد را طبق شرا دیفروشنده متعهد و ملتزم گرد -1  – 7 

 در معاملره مرورد کرهینووبره د،ینما میتسل داریخر به یلیتوومجلس در قبال صورتی مقرر قراردادی هاخیتاردر  یاعذر و بهانه چیهیو ب و نقص بیبدون ع

 . باشدفراهم و ممکن  داریخر یهرگونه تصرفات مایکانه برا وقرارگرفته  داریخر تصرف و اریاخت

جهات مندرج در  ریقرارداد و سا نیا کیطبق مفاد ماده  ینمود که موضوع قرارداد ازیواظ مشخصات فنتأکید  تصریح وقرارداد  نیفروشنده با امضاء ا -2 – 7

 و اشرکال رفرع و ییجوابگو به متعهد و مکلف ،مانع و اشکال هرگونه بروز صورت در یذا ،باشدمی رهیغ و یصنف و یادار و یآن فاقد هرگونه اشکال و مانع قانون

 باشد.می برداری برای خریدار فراهم گردد،امکان بهره ، به نووی کهمانع

مسترد  داریه خرو خسارات و غرامات متعلقه را بمعامله  ثمن ع،یمب از بعض ای کلدرآمدن  رییغادر صورت مستوق  گرددیفروشنده متعهد و ملتزم م -3 – 7

 و پرداخت نماید.

 وارده تاخسرار جبران و ریتعم ی،بازساز به ملزم فروشنده پروژه، هیابن و ساتیتأس به فروشنده دعملکر از یناش خسارت هرگونه شدن وارد صورت در -4 – 7

 .بود خواهد داریخر نظر طبق

را از  داریو خر فتربر عهده گ ای در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد، رجان و یمای خسارتحادثه، منجر به  هرگونهبدینوسیله مسئوییت  فروشنده -5 – 7

 .مبری نمودخصوص  نیدر ا یتیگونه مسئویهر

 طبق قراردادی، شدهنییزمان تعمدت در را داریاز طرف خر یابالغ یدستور کارها هیموضوع قرارداد به همراه کل اتیعملتمامی  است موظف فروشنده -6 – 7

 به تواندمی داریخر بندی،زمان برنامه ازجزئی یا کلی  انوراف صورت در و دهد انجام باشد،یم داریخر دیمطلوب که مورد تائ تیفیباکخریدار، بندی زمان برنامه

 .دینماو برداشت کسر  فروشندهو یا تضامین  مطایباتاز مواسبه و  را تعهد( قرارداد، وجه ایتزام تخلف از انجام 10ه)هرروز تأخیر غیرمجاز طبق ماد یازا

، مردت قرارگرردد ( %20)  درصرد بیسرت( قرارداد، بیش از 10واظ برنامه زمان بندی مذکور در ماده)، با یفروشندهدر صورتی که تأخیرات غیر مجاز  -7 – 7

 یهانرهیهز و نمروده اقردام موضوع قرارداد انجام به نسبتقرارداد اقدام نموده و یا بهر طریق مقتضی دیگر،  15نسبت به انجام مفاد ماده  ً راساتواند می داریخر

و سراقط  سرلب خرود از را در این خصروص اعتراض هرگونه حق فروشنده .دینماو برداشت  کسر فروشندهو یا تضامین  مطایبات از ،%15اضافه به راشده انجام

 .دونم

 عردم صرورت در و اسرت یایزام نیمابیف جلسات در یو اریاالختتام ندهینما ای فروشنده شرکت رعاملیمد حضور داریخر کتبی درخواست صورت در -8 – 7

 .شد خواهد کسر فروشنده از غیرمجاز تأخیر روز مین معادل یمبلغبه ازای هر جلسه،  ،رحضو

 عدم اثر در چنانچه و دینما تیرعا را مربوطه استانداردهای و یمنیا اصول هیکلدر جریان تخلیه مفاد قرارداد در کارگاه خریدار،  است موظف فروشنده -9 – 7

 خسرارت جبرران تیمسئوی و آن مایی و حقوقی عواقب کلیه شود، واقع یانباریز حادثه وی، کارکنان قصور یا و روشندهف توسط ایمنی مقررات و نیقوان رعایت

 .ندارد خصوص نیدر ا مسئوییتی گونههیچ داریخر و بوده فروشنده به عهده دگانید انیز

هرای بایست در قایرب فرمو ماهانه(، دستور کارها و... می ی)روزانه، هفتگ هاجلسات، گزارشازجمله صورت داریاز طرف فروشنده به خر مکاتبات هیکل -10 – 7

 و ارائه گردد. هیته داریمورد تائید خر
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 .نداردبدون موافقت قبلی و کتبی خریدار  ،را ریغ به ،قرارداد موضوع یکل ای و یجزئ انتقال حق وجههیچبه فروشنده -11 - 7

 خریدار تعهدات و شرایط( 8ماده)
، مسئوییت حفظ فیزیکی کاالها به عهده خریردار مری باشرد و در  داریخر به یلیتوومجلس صورتان توویل هر بخش از مصایح موضوع قرارداد و تنظیم از زم

 صورت مفقودی و یا سرقت و یا موارد مشابه مسئوییت آن با خریدار بوده و مبنای صدور صورتوساب ها ، صورت مجلس توویل کاال می باشد. 

 شرایط سایر( 9ه)ماد
 توویل نماید.یا نماینده وی  نظارت دستگاه دستورات و مشخصات طبق را الهاکا کلیه است موظف فروشنده -1 – 9

 ،نظرارت دسرتگاه تائیرد و گذاری مسکن شرمالسرمایه شرکترسیدگی دفتر فنی پس از  فقط ( این قرارداد5بهای مورد معامله طبق ماده ) پرداخت -2 – 9

 اهد شد.انجام خو

 نظارت دستگاه( 10ماده)
شرمال،  مسکن گذاریسرمایه شرکتدفتر فنی  قرارداد، موضوع تجهیزات و اجناس سایم و موقعبه توویل و فروشنده تعهدات انجام حسن بر نظارت منظوربه 

. برسراند نظارت دستگاه تائید به را تعهد انجام موضوع ی،قرارداد تعهدات از انجام مرحله هر در است موظف فروشنده. گرددمی تعیین نظارت دستگاه عنوان به

 حرق فروشرنده و اسرت طرفین مورد قبول کامالً امر این. بود خواهد پرداخت فروشنده قابل به قرارداد در مقرر مبایغ نظارت، دستگاه تائید از پس است بدیهی

 .نمود ساقط و سلب خود از را اعتراض و ایراد هرگونه

 راردادق مدت( 11ماده)
 داشرت خواهرد حرق داریخر. باشدمی ماه 2مول پروژه، حداکثر توویل تمامی اقالم مورد معامله در  بابتقرارداد از تاریخ ابالغ این قرارداد به فروشنده  مدت

 وی تضمینات مول از یاایبات فروشنده مول مط از وجه ایتزام تخلف از انجام تعهد، عنوانبه ریال( 10،000،000) ونیلیمده  مبلغ غیرمجاز تأخیر هرروز برای

  .نماید کسر و برداشت

 ( قرارداد خواهد شد.15و مازاد بر آن مشمول ماده )درصد مدت قرارداد میباشد 20سقف مدت تاخیر غیر مجاز حداکثر 

با حفظ تمامی شرایط  قرارداد، موضوع کار حجم شیافزا ای کاهش با متناسب و بوده کار حجم یاحتمای راتییتغ تابع ماده نیا هایزمانمدت (:2)تبصره

 ..افتی خواهد شیافزا ای کاهشموضوع این قرارداد، 

 کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین( 12ماده)
 هرداتانجام تع انیتا پا ی،نامه بانکصورت ضمانت به ،  (الیر...............  ...  ..) معادل قرارداد، مبلغ کل درصد پنج قرارداد عقد هنگام است، موظف فروشنده

 .دهد قرار داریخر اریاخت درانجام تعهدات  نیعنوان تضم، بهموضوع قرارداد کاالهایکلیه  لیموضوع قرارداد و تووکامل 

 ابالغ و تنظیم از پسازآن %5 که کسر کار انجام حسن سپرده عنوانبه %10 (5ماده ) در شده منظور هایپرداختاز هر مرحله  زیخصوص حسن انجام کار ن در

 فروشرنده برههرا  کاال قطعی توویل جلسهصورتو ابالغ  میتنظو  نیتضم دوره اتمام از پس ماندهیباق %5 و کلیه کاالهای موضوع قرارداد لیتوو جلسهصورت

  گرددمی مسترد

 تضمین دوره( 13ماده)
قطعری از طررف  پس از ارائره و تائیرد صرورت وضرعیت شش ماهبه خریدار  برای مدت  قراردادتوویل کلیه اقالم موضوع حسن انجام موضوع قرارداد از تاریخ 

ی از عدم فروشنده تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی حسب تشخیص نماینده خریدار و سرپرست کارگاه  در کارها مشاهده شود که ناش

قصور و اهمال فروشنده باشد ، فروشنده مکلف است آن معایب را طی مدتی که خریدار تعیین می کند به رعایت مشخصات بشرح مذکور در مدارک قرارداد یا 

از مول تضرمین یرا هرر نروع  %15هزینه خود رفع نماید در غیر اینصورت خریدار می تواند راسا نسبت به اصالح معایب و نقایص اقدام و هزینه آن را به اضافه 

 زد خود برداشت و وصول نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی نخواهد داشت .مطایبات و سپرده فروشنده ن

 

 قانونی کسورات( 14ماده)
 .شودمیو نزد خریدار نگهداری  کسرحسن انجام کار  نیعنوان تضمبه %10 زانیها در وجه فروشنده به مپرداخت هیکل از -1 - 14
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 .داشت نخواهد یتیمسئوی و تعهد گونههیچ خصوص نیا در داریخر و رت شمول منوصرا به عهده فروشنده بودهدر صو یکسور قانون هیکل پرداخت -2 - 14

 باشد.افزوده قابل پرداخت مینام ماییات بر ارزشافزوده در ازای ارائه گواهی معتبر ثبتدر هر مرحله از پرداخت، ماییات بر ارزش -3 - 14

 ( تحویل قطعی15)ماده
 اعضاء زین و بود خواهد فروشنده درخواست از پس روز 15 حداکثر که یقطع لیتوو جلسه لیتشک خیتار فروشنده یتقاضا به و نیتضم رهدو انیپا در

 داریخر ندهینما دیبازد از پس. شد خواهند اعالم به فروشنده و نییتع ،فروشنده درخواست خیتار از پس روز 5 حداکثر ،داریخر توسط یقطع لیتوو ونیسیکم

 توسط یقطع لیتوو جلسهصورت. گرفت خواهد صورت یقطع لیتوو نشود مشاهده باشد فروشنده کار از یناش که ینقص و بیع چنانچه قرارداد موضوع از

 ضوعمو در فروشندهمنتسب به  ینقص و بیع مذکور ونیسیکم هرگاه. گرددیم ابالغ فروشنده به آن از اینسخه ن،یطرف یامضا از پس و خریدار تنظیم

 شرایط عمومی پیمان در این قرارداد نافذ است( 41)در هر صورت مفاد ماده .نمود خواهد اقدام قرارداد نیا (12)ماده برابر آن رفع یبرا د،ینما مشاهده قرارداد

 و اقدامات پس از فسخ قرارداد ( فسخ16ماده)
 .نماید فسخ طرفهیک طوربه را قرارداد تواندمی داریخر زیر موارد در

 و پیوسرت قررارداد بنردیزماناز تعهدات مطابق با برنامره  یبخش ای یثابت گردد که فروشنده قادر به انجام تمام داریخر یبه نووی برا کهدرصورتی -1 – 16

 .باشدنمی قرارداد مفاد

 .مقرر زمان در وبمعی شدهانجام ایمنظور رفع نقایص کارهعدم انجام دستور کارها و دستورات دستگاه نظارت به -2 – 16

 .یدارکتبی از خرقبلی و انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثایث بدون اخذ مجوز  -3 – 16

 .فروشنده ازیامت یغو ای و یورشکستگ انوالل، -4 – 16

 قضایی راجعتواند بدون مراجعه به میم داریخر دیآن مساموه و قصور نما یدر اجرا ایقادر به انجام تعهدات نباشد  ایحاضر  یهرگاه فروشنده به علل -5 - 16

و  دیربرداشرت نما و یا مطایبات فروشنده نیتضاممول  از %15اضافه مواسبه و آن را به داور مرضی ایطرفین صیخسارات وارده را به تشخ قرارداد، فسخ ضمن

 درصد مدت قرارداد میباشد.(20) مدت زمان تاخیر حداکثر .داشت نخواهد و نداشته ییادعا ایگونه اعتراض فروشنده حق هیچ

 برا حسرابتسویه یمبنرا و کررده برداریصرورتفروشرنده  نردهینما با رافروشنده توسط  کاالی توویل شده ریمقاد خریدار قرارداد، فسخ صورت در -6 – 16

-یمر خریردار این صورت ریغ در. دینما یمعرف خریدار به را خود ندهینما ساعت 24 ظرف خریدار ابالغ از پس است موظف فروشنده. داد خواهد قرار فروشنده

 از را خصروص نیا در ادعا و اعتراض هرگونه حق فروشنده و کند اقدام شدهانجام یکارها برداریصورت مورد در  و با حضور نماینده دستگاه نظارت ً راسا تواند

 .نمود ساقط و سلب خود

 اختالف حل (17ماده)
 و مذاکره و قرارداد مفاد بر اساس تا کرد خواهند تالش اول مرحله در نیطرف قرارداد، نیا مفاد یاجرا ای ریتفس در فاختال هرگونه بروزدر صورت  -1 – 17

 یرأ. آمد خواهد به عمل اختالف حل ایطرفین،مرضی داور به امر ارجاع با هفته، دو ظرف توافق حصول عدم. در صورت ندینما حل را اختالف گریکدی با تعامل

 .باشدمی االجراالزم و یقطع نیطرف یبرا ایطرفینیمرض داور

 .باشدمی نیایطرفیمرض داور به امر ارجاع خیتار از یشمس تمام ماه 2 یداور مدت -2 – 17

 صورت حاضر، قرارداد صدر در مذکور ن،یطرف ینشان به نامه، پاکت یرو بر موضوع درج با دوقبضه یسفارش شتازیپ پست قیطر از داور یرأ ابالغ -3 – 17

 .گرفت خواهد

 و معتبر کماکان حاضر، قرارداد انوالل طورکلیبه ای و ابطال فسخ، در صورت و یتلق یداور قبول یبرا مستقل یانامهموافقت حاضر، یداور شرط -4 – 17

 .بود خواهد االجراالزم

 .اند مودهن نییتع نیایطرفیمرض داور عنوان به رامرجع قضایی  قرارداد، نیطرف -5 – 17

 تعهدات انجام به نسبت کماکان متعهدند نیطرف و نبوده نیطرف یقرارداد تعهدات انجام توقف موجب ایطرفینمرضی داور به اختالف موارد ارجاع -6 – 17

 .ندینما اقدام آن ادامه و اجراء و مذکور
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 ماژور ( فورس18ماده) 

 موضروع یاجررا توقف زمانمدت بیماری همه گیر ،جنگ و زیزیه ل،یس مانند (ماژور فورسکنترل )یرقابلو غ بینیپیشغیرقابل طیشرا هرگونه بروز صورت در

( روز گردید، طرفین با همفکری و همکاری راهکار مناسبی برای 60که مدت تعلیق قرارداد بیش از شصت)درصورتی .شد خواهد اضافه قرارداد مدت به قرارداد،

 .یافتخواهد  خاتمهآن عمل خواهند نمود و در صورت عدم موفقیت در این خصوص، قرارداد  ادامه قرارداد تعیین بر طبق

 اقامتگاه( 19ماده)
 برهاز طریرق پسرت سفارشری  اوراق و مکاتبره ه،یراخطارهرگونره  ارسرالیذا  است، شدهتصریح قرارداد نیا مقدمههمان است که در  نشانی و اقامتگاه طرفین

باشد، که در ایرن صرورت نشرانی  شدهاعالم مقابل طرفبه ساعت 48 ظرف حداکثرو  نشانی قبالً رگردد، مگر آنکه تغییه موسوب میشدابالغ مزبور هاینشانی

 جدید به عنوان اقامتگاه تلقی خواهد شد.

 قرارداد مفاد( 20)ماده
 کره شردهتنظیم در شرکت سرمایه گرذاری مسرکن شرمال نسخه سهو صفوه 7 در و تبصره 2 و ماده 19بر  مشتمل 1399/         /       تاریخ در قرارداد این

 نمود.را  آن از نسخه یک تسلیم به اقرار فروشنده و باشندمی واحد حکم در و یکسان ارزش دارای کلیه نسخ
 
 
 
 
 
 

                              

 نماینده پیمانکار :                    نماینده کارفرما  :
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سقف کاذب دکوراتیو کناف داخل واحدها و البی طبقات و البی های همکف و اول و آمیزی قرارداد رنگ 

کلیه قف فلزی راه پله در و سو رنگ آمیزی دیوار های راه پله و باکس های چوبی سقف دیوارهای واحدها ،  

 (  مجتمع بام چالوس1در  بلوک )طبقات  
 مقدمه

 سقف کاذب دکوراتیو کناف داخل واحدها و البی طبقات و البی های همکف و اول و دیوارهای واحدهای رنگ آمیزی اجرا ر منظوبه 

ایقن ققرارداد   (  مجتمع بام چالوس1ر  بلوک )دکلیه طبقات و سقف فلزی راه پله در  و دیوارهای راه پله و باکس های چوبی سقف 

 :نیب
  ......................یو کد اقتصراد........................ شماره  یشناسه مل یدارا ،    ..............................    شماره بهشده  ثبت   ....................................... شرکت : الف

در ایرن  بعرد مرنکره   ...............................آقرای  تیریمرد ابر......................: تمراس شماره به ....................  یکدپستو   ، ..................................: ینشانبه 

 و         طرف کی ازشود می نامیده «داریخر»قرارداد 

 و

کد  و ملی.......................                 شناسه دارای ...................   ثبت شرکت های اداره در .......................  شماره به شده بت............................  ث شرکت: ب

 به......................  ...................                         کدپستی : نشانی به .......... ،............... شماره...................... مورخ به .....................  پروانه و ..................  اقتصادی

 مجاز امضاء حق صاحب.................. ......... .................... صادره شناسنامه شماره و ...................... کدملی با( عامل مدیر)مدیریت ..................  اب ................: تماس شماره

 طرف از شودمی نامیده «پیمانکار» قرارداد این در ........................ که مورخ..................  شماره یرسم روزنامه در مندرج رانیمد راتییتغ یآگه نیآخر موجببه

 مفاد آن گردیدند و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق منعقد زیر شرح به دیگر

 موضوع قرارداد( 1ماده)
کارو رنگ آمیزی اکرلیک سفید مات  اجرای پرایمر زیر در صورت نیاز و سمباده کاری اجرای لکه گیری و تمیزکاری سطوح و عبارت است 

شامل سطوح افقی   و اول و البی طبقات و البی همکف داخل واحدهاسقف کاذب دکوراتیو کناف  استاندارد تا پوشش نهایی بطور کامل روی

و رنگ آمیزی باکس های چوبی   وضعیت اجرا, نورمخفی و باکس مطابق  داخل واحدها سطوح عمودیو   درارتفاع متفاوت  و جاپرده و نورمخفی

شرح ذیل  به  تا پوشش نهایی بطور کامل وسقف فلزی راه پله در کلیه طبقات و دیوارهای راه پله کلیه طبقات و سندبالست در سقف واحدها

، براساس نقشه ها و مشخصات فنی که کال به اطالع و  در پروژه بام چایوس واقع در چایوس ، کمربندی نوشهر به چایوس ،روبروی بیمارستان تامین اجتماعی

 رویت فروشنده رسیده است و ضمیمه این قرارداد می باشد .

 سایر شرایط 

 .دارد کامل آگاهی کار، کیف و کم بر و است مودهن بازدید عملیات اجرای مول از پیمانکار -1

 پیمانکار ملزم به بکارگیری افراد خبره ودارای کارت  مهارت فنی می باشد-2

 پیمانکار میتواند با نظر و صالحدید کارفرما از تاور جهت حمل مصایح به طبقات استفاده نماید. -3
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 د می باشد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و یا کاستی به کارفرما و یا نماینده آن اعالم نماید تاپیمانکار موظف به مطایعه نقشه و بررسی شرایط موجو -4

 در جهت رفع ابهام اقدام نمایند.

 پیمانکار ملزم به رعایت برنامه زمان بندی ابالغی توسط کارفرما می باشد. -5

 (مشخصات و بهاء قرارداد : 2ماده 
 می باشد .              ) به حروف( : ریال                  توافق نهایی و  استعالم  اخذ  شده  از  پیمانکار  ، مبلغی معادل ) به عدد(  طبق مبلغ و مقادیر قرارداد :

  :و بهاء قرارداد مشخصات -2-1

 .باشدکل بهای مورد معامله، با حفظ تمامی شرایط موضوع این قرارداد، می %25 سقف تا قرارداد مورد معامله کاهش یا افزایش به مجاز کارفرما -2-2

 عهرده بره قررارداد ایرن به مربوط دویتی حقوق کلیه پرداخت و بود نخواهد قیمت یشافزا یا تعدیل گونههیچ شامل و بوده ثابت قرارداد این قیمتهای -3 – 2
 باشد.می پیمانکار

یرد
 ف

 واحد شرح عملیات
تعداد / 

 مقدار

     قیمت واحد      

 ) بریال (

             مبلغ کل                       

 ) بریال (

1 

سمباده کاری و یکه گیری و تمیزکاری سطوح و  دستمزد اجرای

رنگ اکرییک سفید مات استاندارد تا اجرای و  کار زیر اجرای پرایمر

و البی  داخل واحدهاسقف کاذب دکوراتیو کناف  روی پوشش نهایی

ده طبقات و البی همکف  شامل سطوح افقی درارتفاع متفاوت  و جاپر

 , نورمخفی و باکس ) دیوار کاذب ( سطوح عمودی و  و نورمخفی

  وضعیت اجرامطابق 

     19,000 مترمربع

2 
 بداریمتر شامل سطوح ش 3از  شیاضافه بهاء بابت کار در ارتفاع ب

   ییطبقه نها یهمکف و تراس ها یو سقف الب ییطبقه نها
 2,200   

3 

یر ها  از جنس چوب نراد باکس پوشش ت زیرنگ آمیاجرای دستمزد 

* 15  سانتیمترو  به ابعاد تقریبی 2روسی سندبالست به ضخامت 

از شرکت وضعیت اجرا با رنگ کیلر آماده سانتیمترو مطابق  15* 20

  مرحله 3در  تابا گلیز 

متر 

 طول
1,000     

4 

سمباده کاری و یکه گیری و تمیزکاری سطوح و  اجرای دستمزد 

با رنگ  سقف کاذب سمنت برد  کار و رنگ آمیزی زیر  اجرای پرایمر

 تا پوشش نهایی اکرییک سفید مات استاندارد

     400 مترمربع

5 

کار  یکه گیری و تمیزکاری سطوح و اجرای پرایمر زیردستمزد اجرای 

استاندارد تا  به رنگ کرم روشن  بافت دارو رنگ آمیزی اکرییک 

 های راه پله در کلیه طبقات پوشش نهایی بطور کامل روی کلیه دیوار

500،6 مترمربع    

6 

یکه گیری و تمیزکاری سطوح و سمباده کاری در دستمزد اجرای 

تیرهای فلزی و  صورت نیاز و  اجرای پرایمر زیر کار و رنگ آمیزی 

با رنگ اکرییک سفید   سقف عرشه فوالدی راه پله از جنس گایوانیزه 

 وشش نهایی بطور کاملبه صورت پاششی تا پ مات استاندارد

   2،500 مترمربع

  جمع کل :    
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 قرارداد مدارک و اسناد( 3ماده)
 :است زیر به شرح مدارک و اسناد شامل قرارداد نیا

 طرفین قرارداد مدیره هیات اعضاء شناسنامه و ملی کارت کپی -1 – 3

 طرفین قرارداد یستاس آگهی و اساسنامه -2 – 3

 تغییرات طرفین قرارداد آگهی آخرین -3 – 3

طورکلی هر سند دیگری که در طول مدت اجرای قرارداد  جلسه و بههای دیگر قرارداد و هرگونه توافق نامه، صورتاسناد و مدارک مزبور و پیوست(: 1تبصره)

 گردد.وسوب میتنظیم و به امضاء طرفین رسیده باشد، جزء الینفک این قرارداد م

 ( مدت قرارداد : 4ماده) 
 می باشدماه  4 مدت قرارداد از تاریخ عقد این قرارداد و تنظیم صورتجلسه توویل مول اجرای عملیات به پیمانکار

 ( نحوه پرداخت : 5ماده) 
                         ریرال ( و بره حرروف : ................................................) معرادل افرزودهارزش برر ماییرات احتسراب بردون قررارداد مبلغ کل قرارداد،( 2)ماده  مفاد به عنایت با

 و زیرر شرایط تمامی کامل، آگاهی ضمن پیمانکار و بوده قابل پرداخت پیمانکار به صورت نقدی به مبلغ که اینمی باشد که   (............................................ )

  :پذیرفت را قرارداد این در جمندر

 .به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد -5-1

ارائه شده توسط  طی مدت قرارداد در پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید مبلغ هر صورت وضعیتپیمانکار متعهد میباشد -5-2

حسن انجام کارو  %10پس از کسر گی و تائید صورت وضعیت در دفتر ستادی )مرکزی ( شرکت ، پیمانکار ، با تائید دستگاه نظارت پروژه و بررسی ، رسید

 از طرف امور مایی کارسازی میگردد .  طی  مدت سی روز کاری، در وجه پیمانکار سایر دریافتی قبلی و سایر کسورات قانونی 

و نقشه و نظر کارفرما می باشد و توت هیچ شرایطی پرت یا افت اجرا قابل   مالک تنظیم و مواسبه صورت وضعیتها کارانجام شده مطابق جزئیات -5-3

 مواسبه نمی باشد .

از هر صورت وضعیت تنطیم شده کسر  %0,5چنانچه صورت وضعیت پیمانکار توسط پرسنل و دفتر فنی کارگاه تهیه و تنطیم گردد معادل  (:2تبصره)   

 خواهد شد.

صقورت که در باشد می ( ...................................) و به حروف : ریال  (.......................) علق به این قرارداد نیز که برابر بامت افزودهمالیات بر ارزش  -5-4

پیمانکرار قررارداد حاضرر با این تأکیرد کره ، قابل پرداخت بودهبه پیمانکار به صورت نقدی از سوی کارفرما ،  توسط پیمانکار ،  و ارائه گواهی پرداخت شمول

 شده قانونی به سازمان امور ماییاتی می باشد.های معینهای این قرارداد، ظرف مدتتناسب هر مرحله از پرداختافزوده به مکلف به پرداخت ماییات بر ارزش

رت و ایزامات قانونی برابر برا صرورت وضرعیتهای پیمانکرار کارفرما در کلیه ییستهای معامالت فصلی خود ،کلیه کارکرد پیمانکار را مطابق با مقرا( : 3تبصره )

 گزارش می نماید . 

 ( دستگاه نظارت مقیم : 6ماده) 
به عنوان   دفتر فنی شرکت سرمایه گذاری شمالنظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار به استناد این قرارداد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است توسط  

 نجام خواهد شد و پیمانکار موظف به دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت مقیم برای هرگونه دریافتی از کارفرما می باشد .دستگاه نظارت مقیم ا

 ( تعهدات کارفرما :  7ماده) 
مورد نیاز کارگاه اقدام تامین آب و برق  وبموقع صورت وضعیتها ، نسبت به رفع موانع احتمایی اجرایی کار  و پرداخت  کارفرما تعهد می نماید ضمن رسیدگی

 نماید .

 ( تعهدات پیمانکار : 8ماده) 
پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول کارفرما باشد، به عنوان رئیس کارگاه  و پیمانکار موظف است پس از مبادیه این قرارداد  -1 -8

باشد و عملیات اجرایی، با مسئوییت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار مشخص شود رئیس  معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر
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انجام وظایف خود نیست،پیمانکار مکلف است شخص واجد صالحیت دیگری را که مورد قبول کارفرما است معرفی نماید. هر نوع اخطار و اعالم  کارگاه قادر به

 کارفرما به رئیس کارگاه ابالغ شود، در حکم ابالغ به پیمانکار است.که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف 

، همچنین  می باشدبه طبقات با رعایت مسائل ایمنی بعهده پیمانکار توویلی از انبار کارگاه مصایح سایم و بدون هر گونه نقص بارگیری و حمل  -2 -8

 . . ون نقص نصب نموده و  به نماینده کارفرما توویل نمایداقالم توویل گرفته از انبار را سایم و بدپیمانکار موظف است 

ا ارائه پیمانکار موظف است در پایان قرارداد و همزمان با تنظیم و ارائه صورت وضعیت قطعی ،  مستندات برابری مصایح مصرفی و توویل داده شده ر - 3 -8

 از حد متعارف و مجاز ( را مواسبه و از مطایبات پیمانکار کسر نماید .نموده و متعهد میگردد که کارفرما اثرات ریایی پرت مازاد )بیشتر 

 پیمانکار نمی تواند هیچ نوع جنس و کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتبی از دستگاه نظارت از کارگاه خارج نماید . - 4 -8

ورات متعلقه حسب موازین قانونی و کلیه ابزار و وسایل مورد نیاز جهت اجرای قرارداد بعهده تامین نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان و کس -5 -8

یچگونه مسئوییتی در پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهد و مسئوییتی ندارد ، حفظ و نگهداری و سرویس بموقع وسایل کار بعهده پیمانکار بوده و کارفرما ه

 این مورد ندارد .

ضمیمه قرارداد بعهده پیمانکار می باشد و چنانچه  HSEت کلیه مسائل حفاظت و ایمنی کارگاه و مقررات قانون کار و بیمه و رعایت دستورایعمل رعای -6 -8

یا افراد ثایث دچار و در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و مسائل ایمنی توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار 

همچنین تامین وسایل و  سانوه شوند ، کلیه عواقب حقوقی و مایی وغیره بعهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئوییتی در این قبیل موارد ندارد .

 تجهیزات ایمنی از قبیل کاله ، کفش ، دستکش و ...... به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

تعهد به رعایت ایام و ساعات اداری کارگاه می باشد و در صورت نیاز به اضافه کاری یا کار در شب موظف به کسب مجوز کتبی از دستگاه پیمانکار م - 7 -8

 د .ار می باشنظارت مقیم در کارگاه می باشد و در این صورت کلیه مسئوییت های ناشی از شب کاری و پرداخت حقوق و مزایا و غیره کارکنان بعهده پیمانک

نمودن نیروی انسانی ماهر و پیمانکار موظف است در صورت ابالغ کارفرما مبنی بر عدم توانایی نیروهای انسانی در انجام عملیات، نسبت به جایگزین -8-8

جایگزین نمودن نیروی انسانی بعهده  مورد تایید کارفرما و نیز نسبت به عدم حضور نیرو از تاریخ نامه کارفرما اقدام نماید و مسئوییت هر گونه تاخیر در انجام

 پیمانکار یواظ خواهد بود.

 حمل مصایح از مول انبار یا دپو به مول مصرف کال بعهده پیمانکار است . -9 -8

که از پرسنل اتباع خارجی غیر  تهیه و هزینه اسکان و ایاب و ذهاب و تعذیه پرسنل پیمانکار تماما به عهده پیمانکار میباشدو پیمانکار متعهد است -10 -8

 مجاز در کار استفاده ننماید و هر گونه مسئوییتی در این خصوص بر عهده ایشان میباشد.

 پیمانکار موظف می باشد تمامی پرسنل خود را در برابر خطرات احتمایی کارگاه بیمه نماید. -8-11

 ( تاخیرات  : 9ماده) 
 ریال بعنوان جریمه از مول مطایبات پیمانکار یا تضمینات وی برداشت نماید .5،000،000خیر غیر مجاز مبلغ کارفرما حق خواهد داشت برای هر روز تا 

 خواهد شد. 15سقف تاخیرات غیر مجاز به مدت یک ماه بوده و پس از آن قرارداد مشمول ماده 

 کار : انجام حسن و تعهدات انجام ( تضمین 10ماده)
 هداتانجام تع انیتا پا ی،نامه بانکصورت ضمانت به ،( الیر ........................)  معادل قرارداد، مبلغ کل درصد پنج قرارداد عقد هنگام است، موظف پیمانکار

 .دهد قرار کارفرما اریاخت درانجام تعهدات  نیعنوان تضمموقت، به لیموضوع قرارداد و تووکامل 

 ابالغ و تنظیم از پسازآن %5 که کسر کار انجام حسن سپرده عنوانبه %10 (2ماده ) در شده منظور هایختپردااز هر مرحله  زیخصوص حسن انجام کار ن در

 میگردد. مسترد پیمانکار به کار قطعی توویل جلسهصورتو ابالغ  میتنظو  نیتضم دوره اتمام از پس ماندهیباق %5 و موقت لیتوو جلسهصورت

 تحویل موقت : (11ماده)
انجام عملیات اجرایی موضوع قرارداد و به درخواست پیمانکار جهت توویل موقت ، نماینده کارفرما )دستگاه نظارت( در معیت پیمانکار از کارهای  پس از اتمام

قرارداد توویرل شده بازدید به عمل آورده و در صورتیکه عیب و نقصی ناشی از رعایت ننمودن اصول فنی و اجرایی مفاد پیمان مشاهده نگردد عملیات موضوع 

 موقت میگردد.
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نصرورت در صورت مشاهده نواقص، پیمانکار متعهد میگردد ظرف مدت تعیین شده در صورت جلسه توویل موقت نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در غیرر ای

 خواهد کرد.باالسری از مطایبات پیمانکار کسر  %25کارفرما راسا نسبت به رفع نواقص اقدام و هزینه های مربوطه را با 

 تضمین دوره( 12ماده)
 توویل موقت و اخذ گواهی رفع نقصپس از  شش ماهبرای مدت   کارفرمااز تاریخ بهره برداری به ،  پیمانکارحسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از طرف 

کارگاه  در کارها مشاهده شود که ناشی از عدم رعایرت و سرپرست  کارفرما تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی حسب تشخیص نماینده 

تعیین می کند بره هزینره  کارفرمامکلف است آن معایب را طی مدتی که  پیمانکارباشد ،  پیمانکارمشخصات بشرح مذکور در مدارک قرارداد یا قصور و اهمال 

از مول تضمین یا هر نوع مطایبات  %25ب و نقایص اقدام و هزینه آن را به اضافه می تواند راسا نسبت به اصالح معای کارفرماخود رفع نماید در غیر اینصورت 

 حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی نخواهد داشت . پیمانکارنزد خود برداشت و وصول نماید و  پیمانکارو سپرده 

 :  ( کسورات قانونی 13ماده)

 قرارداد فوق . 5مطابق شرایط مندرج در ماده 

 وضعیت کسورات زیر کسر میگردد و قیمت ها ناخایص میباشد  : از مبلغ هر صورت

 بابت سپرده بیمه تامین اجتماعی  درصد 16,67 -13-1

 حسن انجام کار . سپرده بابت درصد 10 -13-2

 انکار است .تهیه و تنظیم ییست بیمه ماهیانه پرسنل پیمانکار و پرداخت وجه آن به سازمان تامین اجتماعی در تعهد پیم :  (3تبصره ) 

 پیمانکار پرداخت میگردد.پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار ، سپرده بیمه موجود نزد کارفرما به  : ( 4تبصره ) 

 ( تحویل قطعی14)ماده
 ونیسیکم اعضاء زین و بود خواهد یمانکارپ درخواست از پس روز 15 حداکثر که یقطع لیتوو جلسه لیتشک خیتار ی پیمانکارتقاضا به و نیتضم دوره انیپا در

 موضوع از کارفرما ندهینما دیبازد از پس. شد خواهند اعالم به پیمانکار و نییتع پیمانکار ، درخواست خیتار از پس روز 5 حداکثر ،کارفرما  توسط یقطع لیتوو

 کارفرما توسط یقطع لیتوو جلسهصورت. گرفت خواهد صورت یقطع لیتوو نشود مشاهده باشد پیمانکار کار از یناش که ینقص و بیع چنانچه قرارداد

 مشاهده قرارداد موضوع در منتسب به پیمانکار ینقص و بیع مذکور ونیسیکم هرگاه. گرددیم ابالغ پیمانکار به آن از اینسخه ن،یطرف یامضا از پس و تنظیم

 شرایط عمومی پیمان در این قرارداد نافذ است( 41)در هر صورت مفاد ماده .مودن خواهد اقدام قرارداد نیا (11)ماده برابر آن رفع یبرا د،ینما

 ( فورس ماژور    : 15ماده)
سایر حوادثی که از اختیار طرفین قرارداد خارج است ، ضوابط بیماری همه گیر و در صورت بروز هرگونه شرایط فورس ماژور مانند سیل ، زیزیه ، جنگ و 

 اسالمی ایران بر قرارداد حاکم خواهد بود . مندرج در قوانین جمهوری

 ( شرایط فسخ پیمان:   16ماده) 
 در موارد زیر کارفرما می تواند قرارداد را بطور یکطرفه فسخ نماید :

 توویل کارگاه به پیمانکار اعالم آمادگی کارفرما وروز بعد از  7به مدت تاخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و شروع عملیات اجرایی موضوع قرارداد  -1 -16

 روز. 10به مدت  رهاکردن کارگاه بدون سرپرست و یا تعطیل کردن کار بدون مجوز دستگاه نظارت مقیم کارگاه -2 -16

 عدم انجام دستور کارها و دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نقایص کارهای انجام شده معیوب در زمان مقرر . -3 -16

 رداد به شخص یا اشخاص ثایث بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما .انتقال قرا -4 -16

ر نماید ، هرگاه پیمانکار به عللی حاضر یا قادر به انجام کار بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده نباشد یا در اجرای تعهدات مساموه و قصو -5 -16

از مول  % 25قرارداد ، خسارت وارده را به تشخیص خود مواسبه و هزینه آن را به اضافه  کارفرما می تواند بدون مراجعه به مراجع صالحیت دار ضمن فسخ

  برداشت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی نداشته و نخواهد داشت . 9تضمینات مندرج در ماده 

 تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی برای مدت بیش از یک ماه  -16-6
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 امتگاه:( اق 17ماده )
یا از طریق دادگستری و اقامتگاه پیمانکار همان است که در مقدمه این قرارداد مندرج می باشد ، یذا ارسال و ابالغ نامه ها یا اخطار و اوراق از طرف کارفرما 

صورت تغییر آدرس خود به هر دییلی سریعا همچنین پست سفارشی و غیره به نشانی مذکور بمنزیه ابالغ به پیمانکار تلقی می گردد و پیمانکار مکلف است در 

 را کتبا به کارفرما اعالم نمایدآدرس جدید 

 :  ( حل اختالف 18 )ماده
 و مذاکره و قرارداد مفاد بر اساس تا کرد خواهند تالش اول مرحله در نیطرف قرارداد، نیا مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف هرگونه بروزدر صورت  -1 – 18

 یرأ. آمد خواهد به عمل اختالف حل ایطرفین،مرضی داور به امر ارجاع با هفته، دو ظرف توافق حصول عدم. در صورت ندینما حل را اختالف گریکدی با تعامل

 .باشدمی االجراالزم و یقطع نیطرف یبرا ایطرفینمرضی داور

 .باشدمی نیایطرفیمرض داور به امر ارجاع خیتار از یشمس تمام ماه 2 یداور مدت -2 – 18

 صورت حاضر، قرارداد صدر در مذکور ن،یطرف ینشان به نامه، پاکت یرو بر موضوع درج با دوقبضه یسفارش شتازیپ پست قیطر از داور یرأ ابالغ -3 – 18

 .گرفت خواهد

 و معتبر کماکان حاضر، قرارداد انوالل رکلیطوبه ای و ابطال فسخ، در صورت و یتلق یداور قبول یبرا مستقل یانامهموافقت حاضر، یداور شرط -4 – 18

 .بود خواهد االجراالزم

 .اند نموده نییتع نیایطرفیمرض داور عنوان به را مرجع قضایی  قرارداد، نیطرف -5 – 18

 تعهدات انجام به نسبت کماکان متعهدند نیطرف و نبوده نیطرف یقرارداد تعهدات انجام توقف موجب ایطرفینمرضی داور به اختالف موارد ارجاع -6 – 18

 .ندینما اقدام آن ادامه و اجراء و مذکور

 ( سایر شرایط  : 19ماده) 
نامه معامالت شرکت سرمایه گذاری مسکن پس از تایید و تصویب سرپرست کارگاه و جلسات ناشی از دستورکار کارگاهی در چارچوب آئینکلیه صورت -19-1

 .ابلیت پرداخت خواهد داشتناظر مربوطه و نیز مدیر پروژه ق

حمل  حمل کلیه مصایح بعهده پیمانکار بوده و فقط باالبر جهت حمل مصایح به طبقات در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ، یذا هیچ پرداختی بابت  -2 -19

 مصایح انجام نمی گیرد .

 ت و دستورات سرپرست کارگاه یا نماینده وی بانجام رساند .پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق نقشه و مشخصا - 3 -19

انکار پیمانکار موظف است در حفظ یوازم توویلی دقت نموده و اگر در اثر بی دقتی خسارتی به یوازم بزند میزان آن مواسبه و از صورت وضعیت پیم - 4 -19

 کسر خواهد شد . 

 مانکار می باشد .تهیه ابزار الزم جهت انجام کار بعهده پی - 5 -19

 به کارگیری کارگران غیر ایرانی ) اتباع خارجی (که مجوز کار ندارند ممنوع میباشد. -6 -19

از هر موضوعی که در این قرارداد ذکری به میان نیامده است ضوابط مندرج در شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاکم است   ( :4تبصره )

 ن می باشد.و مورد قبول طرفی

 شرایط و مفاد استعالم جزء الینفک قرارداد بوده و چنانچه مواردی از مفاد آن در قرارداد اشاره نشده مورد استفاده می باشد .

 ( مفاد قرارداد :  20ماده)  
نسخه دارای ارزش یکسان و در حکم  3هر  نسخه تنظیم شده که 3و درصفحه  7در  تبصره 4 وماده  20مشتمل بر  1399/      /       این قرارداد در تاریخ

 واحد می باشند و پیمانکار اقرار به تسلیم یک نسخه از آنرا دارد .

 

                  نماینده پیمانکار:       نماینده کارفرما:


