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  هـعوتنامه شرکت در مناقصد
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راه پله  دستگاه 4نگ کاری پله ها و کف و دیوار  اجرای س  

دسترسی به طبقات و  البی های طبقات و البی های همکف و 

 پروژه بلوک یک بام چالوستراس واحدهاو سایر فضاهای برج در 
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 شرکت محترم :  ....................................................

 با سالم و احترام؛

اجرای سنگ کاری پله ، کف و دیوار شامل راه پله های  در نظر دارد (خاص)سهامی  شمالاری مسکن ذشرکت سرمایه گ        

ی طبقات همکف ، اول ، دوم و همچنین تراسهای شمالی و جنوبی و بالکن دسترسی طبقات و راه پله ورودی ضلع جنوبی و کف الب

در  4از نوع سنگ مرمریت طبق احجام پیوست  16الی  2-ضلع جنوبی و سایر فضاهای موجود در نقشه های اجرایی از طبقات 

 پروژه بلوک یک بام چالوس
فنووی و موواای واگووذار نمایوو ، اووذا در صووتر  تمایوو   ینوو از تتانمبرخووتردار  ،دارای صووالحیت پیمانکووارا بووه  نقدددیصووتر  را به

نسوقت بوه تکمیو  اسوناد مناصهوه اصو ام و بوه دبیرخانوه شورکت تیتیو  و رسوی   زمانقنو ی مناصهوه، مقتضی اسوت بقوب برناموه

  .یندریافت نما
 

 : وضوع مناقصهدم -1

له ورودی ضلع جنتبی و کف البی بققا  همکف اجرای سنگ کاری پله ، کف و دیتار شام  راه پله های دسترسی بققا  و راه پ 

 2-، اول ، دوم و همچنین تراسهای شماای و جنتبی و بااکن ضلع جنتبی و سایر فضاهای متجتد در نقشه های اجرایی از بققا  

 در پروژه بلتک یک بام چااتس 4از نتع سنگ مرمریت بقب احجام پیتست  16اای 

 بام چااتسنی مسکتبلتک یک مجتمع   :  اجرامحل  -2

 شمسیماه  3 :  اجرازمان مدت  - 3

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال )سهامی خاص( : کارفرما – 4

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

 تضمین شرکت در مناقصه : - 6

یا  جارا بهتر  یک ریالهشتصد میلیون  مقلغ بایست همراه با اسناد مناصهه، جهت تضمین شرکت در مناصههمناصهه گر می

 ترکیقی از متارد مشروحه ذی  همراه با اسناد مناصهه در پاکت )ااف( به دستگاه مناصهه گزار تسلیم نمای .

شرکت نزد بانک مسکن شعقه مرکزی ساری به نام  5600844333700ممتازشماره  حساببهواریز وجه نق   -الف

 )سهامی خاص(شمال ی مسکن گذارهیسرما

شرکت نزد بانک مسکن شعقه مرکزی ساری به نام  5600844333700ممتاز  حسابشمارهبانکی به  ش هنیتضمچک  -ب

 ی مسکن شمال )سهامی خاص(گذارهیسرما

بانکی بای  به م   سه ماه از  نامهضمانتاین ، )سهامی خاص(شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال بانکی به نام  نامهضمانت -ج

 باش .دیگر صاب  تم ی اعالم مناصهه گزار، با هزینه مناصهه گر برای م   سه ماه یخ گشایش پیشنهادها معتقر باش ودرصتر  تار

انجام تعه ا  نشتد، سپرده یا  نامهضمانتمناصهه گر برن ه مناصهه، حاضر به امضاء صرارداد و یا تعقیه  کهیدرصترت -6-1

 تتسط مناصهه گزار ضقط و با نفر دوم مناصهه ، صرارداد منعق  ختاه  ش . شرکت در مناصهه وی، نامهضمانت

 ، مقهم و مخ وش ترتیب اثر داده نختاه  ش .نامهضمانتی فاص  شنهادهایپبه  - 6-2
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تضمین باصیمان ه و دستگاه مناصهه گزار تا زما  عق  صرارداد با نفر اول مناصهه نزد  دوم نفرشرکت در مناصهه  نامهضمانت -6-3

 مسترد ختاه  ش . هاآ پس از بازگشائی پاکا  با درختاست کتقی به  کاریروز 7ظرف م    شنهاددهن گا یپسایر 
 

 

 

 

 ی مناقصه :بندزمان -7

در بخش  Shomal.Maskanco.irبه سایت اینترنتی شرکت در مناصهه جهت دریافت اسناد مناصهه  منظتربه -7-1

به واح  دبیرخانه دستگاه  08/11/99اغایت  27/10/99روزهای کاری از تاریخ16:30اای  8ی هاساعتدر مناصها  مراجعه و یا 

شرکت سرمایه گذاری  48148-37749ک  پستی -62پالک -نقش خیابا  عاشقا -خیابا  نهضت-ساری نشانیمناصهه گزار به 

 مسکن شمال)سهامی خاص( مراجعه نمائی .

 باش .می 11/99 /15   مترخ  16:30ت تسلیم پیشنهادها ساع مهلتنیآخر -7-2

به  14/11/99چنانچه پس از دریافت اسناد مناصهه، مای  به شرکت در آ  نیستی  مراتب را تا آخر وصت اداری مترخ  -7-3

 . یینمادستگاه مناصهه گزار اعالم 

تتسط کمیسیت  مناصهه  1-7 بن  درمذکتر  نشانیدر می   11/99 /18  مترخ  11:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -7-4

 شتد.بازگشایی می

 معتقر با مهر و امضاء مجاز تیتی  ختاه  ش . نامهیمعرفاسناد و م ارک مناصهه فقط به نماین ه آ  شرکت با ارائه  - 7-5

با پیشنهاد برس  و همراه  شنهاددهن هیپبای  به مهر و امضای مجاز تعه آور  نامهدعت این  جمله ازتمام اسناد مناصهه  -7-6

 صیمت تسلیم شتد.

، مقهم و مشروط تنظیم گردد. به پیشنهادهای مخ وشب و  صی  و شرط و ابهام تهیه و  ،صریح بتربهپیشنهاد صیمت بای   -7-7

 ترتیب اثر داده نختاه  ش .

 باش .می 1-7 دربن می  تسلیم پیشنهادها واح  دبیرخانه مناصهه گزار به آدرس مذکتر  -7-8
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 :موضوع مناقصه-1

اجرای سنگ کاری پله ، کف و دیتار شام  راه پله های دسترسی بققا  و راه پله ورودی ضلع جنتبی و کف البی بققا  همکف ، 

اای  2-ل ، دوم و همچنین تراسهای شماای و جنتبی و بااکن ضلع جنتبی و سایر فضاهای متجتد در نقشه های اجرایی از بققا  او

 در پروژه بلتک یک بام چااتس 4از نتع سنگ مرمریت بقب احجام پیتست  16

  :پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت -2

 نمای .( ارائه 5پیشنهاد صیمت شرکت در مناصهه، )پیتست شماره ااف( مناصهه گر صیمت پیشنهادی ختد را بقب فرم 

پس از تایی  دفتر فنی شرکت سرمایه گذاری مسکن کارکرد و  تو با ارائه مرحله ای صتر  وضعینق ی  صتر بهب( ک  مقلغ صرارداد 

 پرداخت می گردد. مانکاریپ حساب بهشمال)سهامی خاص( میاسقه و 

ی متصت و صطعی بر اساس ارائه صتر  کارکرد پیمانکار و پس از تایی  دفتر فنی شرکت سرمایه گذاری مسکن اهتیوضعصتر ج( کارکرد 

 . گرددیممنظتر مانکاریپ حساب بهشمال)سهامی خاص( میاسقه و 

 .ردیگینمو غیره تعلب  ااتفاو مابهتع ی  و یا  عنتا بهمقلغی  گتنههیچد( 

 :اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه -3

 (1) پیتست شماره  نامهضمانتنمتنه فرم  -3-1

 (2) پیتست شماره  HSEچک ایست عملکرد ایمنی کارگاه و اازاما   -3-2

 (3مشخها  افراد حقتصی )پیتست شماره -3-3

 (4)پیتست شماره نقشه ها CDو  یساختمان ا یعمل ستیچک ای اجرایی و مشخها  فنی و هانقشهکلیه  -3-4

 (5شماره  تستی)پد صیمت فرم پیشنها -3-5

 (6شماره  تستی)پممهتر و امضا ش ه تتسط صاحقا  امضای مجاز شرکت  اجرانمتنه صرارداد  -3-6

 

 مدت اجرای کار: -4

 می باش . ماه شمسی 3 ح اکثر متضتع صرارداد اجرایم   

 

 :ارائه پیشنهادات -5

پاکت ج اگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته، همگی  سهنمتده و در  پیشنهاد دهن گا  پیشنهاد ختد را بر اساس اسناد مناصهه تکمی 

 الک و مهر ش ه تسلیم و در مقاب  رسی  دریافت نماین  .

 پاکت ااف( حاوی ضمانت نامه شرکت در مناصهه 

ه رسمی،کپی شناسنامه و اسناد مناصهه مهر و امضا ش ه به اضافه تهتیر آگهی ثقت شرکت، اساسنامه، آخرین تغییرا  و روزنام پاکت ب(

، پرینت و ممهتر نمتد  برآورد مقادیر ،  3کار  ملی سهام ارا  بیش از پنج درص ، مشخها  افراد حقیقی یا حقتصی متجتد در پیتست 

 4( متجتد در پیتست شماره A4و نقشه ها )در صطع  (A4)درصطع  یساختمان ا یعمل ستیچک امشخها  فنی و 
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 یمت و آناایزهای مربتبه حاوی پیشنهاد ص پاکت ج(

 هزینه تجهیز کارگاه در پیشنهاد صیمت ایاظ گردد. -1تقهره 

 ارائه آناایز صیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه ش ه اازامی است .  -2تقهره 

 در صتر  ع م ارائه آناایز صیمت، پیشنهاد صیمت مردود ختاه  بتد. -3تقهره 

 شروط و ناصص ترتیب اثر داده نختاه  ش .به پیشنهادا  مقهم، مخ وش، م -4تقهره 

 

 :اختیار قبول یا رد پیشنهادات -6

ارائه ش ه و بررسی آناایز صیمت ها، برن ه مناصهه را تعیین می نمای .  فنی و ستابب با بررسی پیشنهادا دستگاه مناصهه گزار  -6-1

  گا  حب اعتراضی ن ارن .در صقتل یا رد پیشنهادها مختار بتده و شرکت کنندستگاه مناصهه گزار 

 

 برخورد با تبانی کنندگان:  -7

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکارا  ساختمانی و  56هرگاه ابالع حاص  شتد که پیشنهاد دهن گا  با هم تقانی کرده ان  بقب ماده 

 نیته ارجاع کار به آنها با آنا  رفتار ختاه  ش .

 

 ت: مهلت ارائه ضمانت نامه انجام تعهدا -8

مقلغ ناخااص صرارداد را بابت تضمین  %5روز پس از ابالغ برن گی تتسط مناصهه گزار، به میزا   7برن ه مناصهه متعه  است ح اکثر بی 

. در غیر اینهتر  تضمین شرکت در مناصهه برن ه اول ضقط و نفر دوم به عنتا  برن ه مناصهه ه ا  به مناصهه گزار تیتی  نمای انجام تع

 تاه  ش .اعالم خ

 نقشه ها: -9

گر ضمیمه اسناد مناصهه گردی ه و در پاکت               چاپ و با مهر و امضاء مناصهه A4کلیه نقشه ها و برآورد ریاای ارائه ش ه می بایست در صطع

 ) ب ( ارائه گردد.

 اولویت اسناد و مدارک: -10

 اواتیت اسناد و مشخها  فنی عقار  است از : 

 و شرایط مناصههاسناد  -10-1

 شرایط خهتصی پیما   -10-2

 شرایط عمتمی پیما   -10-3

 و مشخها  فنی خهتصی هانقشه -10-4

 مشخها  فنی عمتمی، دستترااعملها و استان اردهای فنی  -10-5

 گر مناصههتتسط  ش ه ارائهبرآورد و آناایز  -10-6

 کلیه مقاحث مقررا  ملی ساختما  -10-7
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 داد:کسدورات قرار -11

 باش .  برح غیر عمرانی بتده و پرداخت کلیه کسترا  صانتنی صرارداد به عه ه مناصهه گر می -11-1

ایست و حب بیمه پرسن  ختد را به سازما  تأمین  هرماههمتظف است بقب صتانین سازما  تأمین اجتماعی  مانکاریپ -11-2

نهایی و پرداخت  حسابهیتستبتده و  (مانکاری)پ ذ مفاصا حساب به عه هاجتماعی ارسال و پرداخت نمای . پس از خاتمه صرارداد، اخ

 باشو . صطعی پس از اخذ مفاصا حسواب بیمه می تیوضعصتر 

 تیوضعصتر کسر و به همراه مقلغ آخرین  درصد16.67 تیوضعصتر اجتماعی از هر  نیتأمصانت   38مطابب با ماده  -11-3

 حساببهرفرما نگه اری و این مقلغ پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سازما  تأمین اجتماعی سپرده نزد کا عنتا به مانکاریپ

 گردد.منظتر می (مانکاری)پبستانکاری 

شتد که نهف آ  پس از تنظیم و در نزد کارفرما نگه اری می حسن انجام کار کسر عنتا  به %10از هر کارکرد  -11-4

 جلسهصتر صطعی و نهف دیگر پس از سپری ش   دوره تضمین و تنظیم  تیوضعتر صتیتی  متصت و تهتیب  جلسهصتر 

 گردد.تیتی  صطعی آزاد و در صااب تهاتر پرداخت می

یمپرداخت  مانکاریپصتانین فعلی و آتی سازما  امتر اصتهاد و دارائی کشتر میاسقه و به  اساس بر افزودهارزشماایا  بر  -11-5

 . گردد

متظف است نسقت به بیمه مسئتایت م نی، بیمه حتادث تمام خطر کارگرا  و کارکنا  ختد در کارگاه تا اتمام  رمانکایپ -11-6

عملیا  متضتع پیما  و همچنین خسارا  وارده به اشخاص ثااث در برابر خطر حتادث ناشی از اجرای عملیا  متضتع مناصهه اص ام 

 ایاظ نمای . ستیبایمنمای  و هزینه آ  را نیز در صیمت پیشنهادی 

 

 :پرداخت نحوه -12

را که  از شروع کار تا آن تاریخدر آخر هر ماه صتر  وضعیت کارهای انجام ش ه  مانکاریپ می باش  و نق ی صتر بهنیته پرداخت 

را در آخر ماه  برآورد و اسناد منضم به پیما ، میاسقه کرده و آ  براساس،  هامجلسصتر و  دستتر کارهاهای اجرایی، بقب نقشه

شرکت سرمایه گذاری مسکن  تتسط دفتر فنی تیوضعصتر . پس از رسی گی و تأیی  نهایی  ینمایمتسلیم )دستگاه نظار ( 

 میگردد.پرداخت  ( به پیمانکار 11 )و همچنین اعمال کسترا  صرارداد مطابب مادهشمال)سهامی خاص( 

 

 ت:پیش پرداخ -13

 می گیرد.پیش پرداخت به صرارداد تعلب ن
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 :مانکاریپتعهدات  -14

پیمانکار متظف است ایستی از پروژه های اجرا ش ه با مشخها  فنی مشابه، صراردادهای منعق ه به انضمام مشخها ، نام کارفرما و  14-1

 شماره تماس و آدرس دصیب متصعیت آنها را در پاکت )ب( ارائه نمای .

 متضتع صرارداد را در صااب پاکت )ب( ارائه نمای .  الزم جهت اجرای مجتز های  پیمانکار متظف است م ارک و گتاهی و 14-2

کار در کارگاه را به  یاجرا تیختد را که مسئتاو دارای صالحیت فنی الزم  یرسم ن هیمتظف است پس از مقاداه صرارداد نما پیمانکار 14-3

 متضتع صرارداد در کارگاه حضترداشته باش . یمتظف است در بتل م   اجرا هن ینما نیو ا  ینما یعه ه ختاه  داشت کتقاً به کارفرما معرف
  ییتأی و بقب نظر و بن زما جهت انجام عملیا  متضتع مناصهه متناسب با برنامه  ازین متردکلیه ابزار و تجهیزا   نیتأمتهیه و  14-4

 . باش یم کارفرما به عه ه پیمانکار

ی باش  و در صتر  بروز هرگتنه م ریغو ت بیر راهکارهای الزم جهت جلتگیری از خسارا  احتماای به پیمانکار متظف به بررسی   14-5

بتده و کارفرما تعه ی در  مانکاریپی به دعاوی در مراجع ذیهالح و پرداخت خسارا  احتماای وارده به عه ه گتئ پاسخخسار  احتماای 

 ن ارد. هاآ صقال 

ای ارائه برنامه زمانی تفضیلی اجرایی هفت روز از تاریخ مقاداه پیما  است، جزئیا  روش تهیه برنامه زمانی آخرین مهلت پیمانکار بر  14-6

 باش .کارفرما تفضیلی و بهنگام کرد  آ  می بایست مترد تأیی  

یم پیمانکار عه ه هبه نظار  )خانه های کارگری( به تع اد کافی با تأیی  دستگا مانکاریپتجهیز دفتر مناسب برای کارکنا  و پرسن   14-7

 .باش 

تجهیز و برچی   کارگاه به عه ه پیمانکار است. برچی   کارگاه شام  جمع آوری مهااح، تجهیزا ، ، خارج کرد  متاد زای ، مهااح،   14-8

 باش . میکارفرما های تیتیلی از کارگاه و تسطیح و تمیز کرد  می  مانکاریپدیگر ت ارکا  و تجهیزا ، 

ینمپرداختی صتر   گتنههیچبتده و از این بابت  مانکاریپبه عه ه  و پای کار به بققا از می  انقار مهااح  و حم  مهااح بارگیری 14-9

 .ردیگ

 رعایت متارد ایمنی و استفاده از تمهی ا  و تجهیزا  الزم تتسط عتام  اجرایی پیمانکار بخهتص روی داربست به عه ه پیمانکار  14-10

جریمه به حساب  ریال 000,000,10مقلغ  بار تذکر شفاهی و یا کتقی عالوه بر اخراج فرد خابی 2پس از  ش  و در صتر  ع م رعایتمی با

مقلغ مذکتر به حساب ب هکاری پیمانکار  (مانکاری)پپیمانکار منظتر می گردد و در صتر  تشخیص دستگاه نظار  ب و  اخذ تأیی یه از 

 گتنه ادعایی در این خهتص نختاه  داشت .ار هیچمنظتر می گردد و پیمانک

 تهیه و پیش بینی تمهی ا  الزم جهت رعایت متارد ایمنی فردی افراد مشغتل بکار در پروژه به عه ه پیمانکار می باش . 14-11

تسط افراد فاص  مجتز صانتنی صادر بکارگیری افراد بیگانه و فاص  مجتزهای صانتنی جهت کار در ایرا  ممنتع می باش  و اجازه فعاایت ت 14-12

 نمی شتد و کلیه تقعا  صانتنی، ماای، جزایی و کیفری ع م رعایت متارد فتق ااذکر مستقیماً به عه ه پیمانکار می باش . 

 حفاظت فیزیکی از کارگاه تا تیتی  متصت عملیا  اجرا ش ه به عه ه پیمانکار می باش . 14-13

ک شرکت شام  سن  ثقت شرکت، آگهی آخرین تغییرا  شرکت، م ارک مربتط به ثقت نام در سامانه پیمانکار متظف است م ار 14-14

متدی ماایا  بر ارزش افزوده از سازما  ماایاتی ک  کشتر، م ارک شخهی کلیه اعضای شرکت شام  کپی شناسنامه و کار  ملی به همراه 
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مه حسن انجام تعه ا  به همراه ضمانت نامه شرکت در مناصهه و م ارک صترتجلسه تعیین سمت و میزا  سهام اعضای شرکت و ضمانت نا

 من رج در بن  های باال را در صااب پاکت )ب( ارائه نمای .

را فوراهم نمایو  و و تیتیلی از برف کارفرما به ایشا  مهرفی مهااح متظف است شرایط حفظ و تامین جهت نگه اری مناسب  پیمانکار 14-15

 به حساب پیمانکار منظتر ختاه  ش .در می  دپت متصت  هااحم خسار  بابت تخریب

ر آال  کارگاهی ختد را تامین نمای  و کارفرما هیچگتنوه مسوئتایتی امتظف است شرایط ایمن را برای نگه اری از تجهیزا  و ابز پیمانکار 14-16

 از این جانب نختاه  داشت.

 

 دوره تضمین : -15

 6شرایط عمتمی پیما  تعیین می شتد برای م    39از تاریخ تیتی  متصت یا تاریخ دیگری که بقب ماده ، متضتع پیما  مفادسن انجام ح

. استرداد ضمانتنامه انجام تعه ا  و شرایط عمتمی پیما  عم  می شتد 42تضمین می گردد و بی آ  به ترتیب ماده پیمانکار از ستی  ماه

 .یط عمتمی پیما  صتر  ختاه  گرفت، بقب مفاد شرا فروشن هسپرده حسن انجام کار 

 

 

 مهر و امضاء                                                   ار      مناقصه گز                          
 مناقصه گر              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*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 به نشانی:                   نظر به اینکه*    

 مای  است در مناصهه****                     شرکت نمای ، این**

 از*                           ، در مقاب ***                        ، برای مقلغ               ریال تضمین

ابالع می ده  که پیشنهاد شرکت کنن ه نوامقرده   و تعه  می نمای  چنانچه***            به این**                 

مترد صقتل واصع و مشارایه از امضای پیما  مربتط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعه ا  پیما  استنکاف نموتده اسوت، 

کتقی تا میزا                     ریال هر مقلغی را که ***                مطااقه نمای ، به میض دریافت اواین تقاضای 

واصله از ستی***                         ب و  اینکه احتیاجی به اثقا  استنکاف یا اصامه دای  و یا ص ور اظهار ناموه 

 یا اص امی از مجاری صانتنی یا صضائی داشته باش  ، بی درنگ در وجه یا حتااه کرد***                      بپردازد.

است و تا آخر ساعت اداری روز              معتقور موی باشو . ایون مو   بنوا بوه  م   اعتقار این ضمانتنامه سه ماه

 درختاست کتقی***                برای ح اکثر سه ماه دیگر صاب  تم ی  است و در صترتی که **      

متجوب ایون تم یو  را     نتتان  یا نختاه  م   این ضمانتنامه را تم ی  کن  و یوا *                                     

فراهم نسازد و **                        را متافب با تم ی  ننمای **                   متعه  است ب و  اینکه احتیواجی 

بووه مطااقووه مجوو د باشوو ، مقلووغ درج شوو ه در ایوون ضوومانتنامه را در وجووه یووا حتااووه یووا حتااووه کوورد***                            

 کن .پرداخت 

چنانچه مقلغ این ضمانتنامه در م   مقرر از ستی ***                         مطااقه نشتد، ضمانتنامه در سررسوی ، 

       ختد به ختد باب  و از درجه ساصط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                  
 

 نکار*عنتا  پیما

 **عنتا  بانک یا شرکت بیمه

 ***عنتا  دستگاه اجرایی

 ****متضتع صرارداد مترد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     ابالع داده است صه  اسناد صرارداد**

 دارد، این***                                   از*                    را با*              

 در مقاب  ***         برای مقلغ                                                                                   ریال 

تضومین و تعهو  موی نمایو  در صوترتی به منظتر انجام تعه اتی که به متجب صرارداد یاد ش ه به عه ه موی گیورد 

              که***                                کتقاً و صق  از انقضای سررسی  این ضمانت نامه به این**                                    

د ش ه تخلف ورزی ه است، تا ابالع ده که*                               از اجرای هر یک از تعه ا  ناشی از صرارداد یا

 میزا                                 ریال، هر مقلغی را که***  

 مطااقه کن ، به میض دریافت اواین تقاضای کتقی واصله از ستی***                                 

ه باش ، بی درنگ در وجه یا حتااوه ب و  آنکه احتیاجی به ص ور اظهارنامه یا اص امی از مجاری صانتنی و صضایی داشت

 کرد***                                          بپردازد.

 م   اعتقار این ضمانت نامه تا آخر وصت اداری روز

 است و با درختاست کتقی ***                    

ب  تم ی  می باش  و در صوترتی واصله تا صق  از پایا  وصت اداری روز تعیین ش ه، برای م تی که درختاست شتد صا

 که **                          نتتان  یا  نختاه  م   این ضمانت نامه را تم ی  کن  و یا* 

 متجب این تم ی   را فراهم نسازد و نتتان **                                          را حاضر به تم ی  نمای **

طااقوه مجو د باشو ، مقلوغ درج شو ه در بواال را در وجوه یوا حتااوه کورد**                                                       متعه  است ب و  آنکه احتیاجی به م

 پرداخت کن .
 

 *عنتا  پیمانکار

 **عنتا  بانک یا شرکت بیمه

 ***عنتا  دستگاه اجرایی

 ****متضتع صرارداد مترد نظر
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 3پیوست شماره 
 

 رادحقوقیمشخصات اف
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 مشخصات اشخاص حقوقی
 

 

 *متارد زیر به دصت مطااعه و تکمی  گردد

 **درصتر  ع م درج ابالعا  صییح از درجه اعتقار ساصط و درختاست شرکت کنن ه کا  ام یکن تلقی می گردد .

 ( مشخصات شرکت  1

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

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

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

 اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت-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 

  مشخصات فنی
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ف
دی
ر

 

 واح  شرح عملیا 
تع اد / 

 مق ار
 سایر شرایط

1 
سانتی  2با ضخامت کرم روشن ختی  ازجنس مرمریتسنگ کف پله با پیشانی اجرای 

  و بتل های مختلف با بن  کشی هم رنگسانتی متر ب و  آب چکا  32با عرض  متر
  1350 ع د

2 
 2به ضخامت کرم روشن ختی ازجنس مرمریت  پله )تمام طبقات(سنگ ازاره اجرای 

 و بن  کشی همرنگ سانتی متر  با برش کاری  40سانتی متر وعرض 
  1340 متر بتل

3 
سانتی  2به ضخامت کرم روشن ختی ازجنس مرمریت  طبقاتپله پاگرد  سنگاجرای 

  و بن  کشی همرنگبرش کاری با سانتی متر بتای  40متر وعرض 
  650 ر مربعمت

4 
سانتی  2مرمریت دهقی  به رنگ کرم و ضخامت از جنس  1بلتک البی ،سنگ کف اجرای 

 سانتی متر با برش کاری و بن  کشی همرنگ  60*  60متر و ابعاد 
  450 متر مربع

5 
از جنس مطقب میگت  )سنگ  1بلتک  سنگ کف و پیشانی پله سکوی ورودیاجرای 

سانتی متر برش کاری سنگ کف پله ، زیر پله با بن   8تا  5 الشه( به رنگ سیاه و ضخامت

 کشی هم رنگ

  390 متر مربع

6 
از جنس مرمریت دهقی  به  1بلتک سنگ کف سکوی ورودی و البی مرکزی  اجرای

 با برش کاری و بن  کشی هم رنگبتای سانتی متر  40سانتی متر و عرض  2ضخامت 
  700 متر مربع

7 

وسنگ کف روبروی درب اتاق  15تا  -2دسترسی پله طبقه سنگ کف ورودیاجرای 

با سانتی متر  40سانتی متر وعرض 2به ضخامت بتای مهکام از جنس مرمریت  رایزر های

 و بن  کشی هم رنگ سنگبرش کاری 

  730 متر مربع

8 
از جنس مرمریت البی جلوی آسانسور و روبروی درب آسانسور  سنگ دیواراجرای 

و  سنگبرش کاری اسکتب و سانتی متر با  40سانتی متر وعرض 2خامت به ضبتای  مهکام

 بن  کشی هم رنگ

  1650 متر مربع

9 
بتای با سنگ مرمریت  درپوش ازاره پله دسترسی طبقات )داخل پله طبقات(اجرای 

 سانتی متر با برشکاری و بن  کشی هم رنگ 12اای  5در عرض های 
  1340 متر بتل

10 
 20سانتی متر وعرض  2با ضخامت بتای از جنس مرمریت دهقی   یوکیسنگ بارباجرای 

 در صتر  نیاز سنگسانتی متر با برش کاری 
  375 بتلمتر 

11 
 1بر حسب نیاز و دستور کارفرما در صورت لزوم اجرا غیر از موارد برشکاری طولی 

 مشخصات فنی  10الی 
  1 متر بتل

12 
رپتش ازاره راه پله و سنگ و صسمت هایی از سنگ های پله بققا  و سنگ د ابزار زدن

کادر در کلیه بققا  که نیاز به اجرای ابزار می باش  در هر بققه و یا ارتفاعی به صتر  

 تخم مرغی و یا نیمه گرد

  1900 متر بتل

13 
به همراه  20*20*15و یا  20*20*10با آجر سفال  آجر چینی )کف پله های طبقات(

 1.40سانتی متر هم عرض سنگ پله و بتل  40ب کار در عرض آجر گری با مال  متناس

 مطابب بتل سنگ پله

  1350 پله ع د

  1 نفر روز استاد کار ماهر 14

  1 نفر روز کارگر ماهر 15
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 5پیوست شماره 

 
 

 پیشنهاد قیمت فرم
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 * برگ پیشنهاد قیمت *
 

و  هانقشهیط مناصهه و بررسی، صقتل، مهر و امضاء کلیه اسناد، م ارک، این شرکت با آگاهی کام  از شرا        

      (به ع دیال)رمشخها  فنی متضتع مناصهه، مقلغ ک  پیشنهادی ختد را به مقلغ ...........................................................

 .  ینمایمحروف( اعالم ریال )به  ......................................................................................................و ........

و با مهر و امضاء این برگ نمای  میکارفرما اعالم  دریافت نقدی ازهمچنین این شرکت متافقت ختد را مقنی بر 

انجام تعه ا  و امضاء صرارداد اص ام  امهنضمانتدر صتر  برن ه ش  ، در مهلت مقرر نسقت به ارائه  شتدیممتعه  

مجاز است مقلغ تضمین شرکت در مناصهه را به نفع ختد  شمالمسکن  یگذارهیسرمانمای . در غیراینهتر ، شرکت 

 نختاه  داشت. یاعتراض گتنههیچضقط نمای  و در آ  صتر  این شرکت حب 

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

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

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

 

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

 مهر و امضاء             
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 6پیوست شماره 
 

 

 ممهور و امضا شده توسط صاحبان  اجرا ینمونه قرارداد ها

 مجازشرکت امضای
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اجرای سنگ کاری پله ، کف و دیوار شامل راه پله های دسترسی طبقات و راه پله ورودی  دستمزدی قرارداد

ضلع جنوبی و کف البی طبقات همکف ، اول ، دوم و همچنین تراسهای شمالی و جنوبی و بالکن ضلع جنوبی و 

در  4از نوع سنگ مرمریت طبق احجام پیوست  16الی  2- سایر فضاهای موجود در نقشه های اجرایی از طبقات

 پروژه بلوک یک بام چالوس

 

 مق مه
اجرای سنگ کاری پله ، کف و دیتار شام  راه پله های دسترسی بققا  و راه پله ورودی ضلع جنوتبی و کوف البوی بققوا  همکوف ، اول ، دوم و  منظتربه 

از نتع سنگ مرمریت بقب احجام  16اای  2-نتبی و سایر فضاهای متجتد در نقشه های اجرایی از بققا  همچنین تراسهای شماای و جنتبی و بااکن ضلع ج

 :نیباین صرارداد ، در پروژه بلتک یک بام چااتس 4پیتست 
 

  یک پسوت ........................: ینشوانبوه                          ............ی ک  اصتهوادو  .................. شماره  یشناسه مل یدارا ، ....................شماره  بهش ه  ثقت  ...............شرکت : الف

 ازشتد می نامی ه «کارفرما»در این صرارداد  بع  من که                                        ..........................آصای   تیریم  اب .................................: تماس شماره به ...............................

  طرف کی

 و 

                 .......................ملی شناسه دارای ...................   ثقت شرکت های اداره در .......................  شماره به ش ه ثقت  ............................ شرکت: ب

 ک پستی                         ................... : نشانی به ، ......................... مترخ ......................شماره به  ..................... پروانه و  .................. ک  اصتهادی و

 از........................... صادره .................... شناسنامه شماره و ...................... ک ملی با..........  ...................م یریت  اب ................: تماس شماره به ......................

 صرارداد این در که ........................ مترخ .................. شماره یرسم روزنامه در من رج را یم  را ییتغ یآگه نیآخر متجببه مجاز امضاء حب صاحب

 :و برفین متعه  و ملتزم به اجرای دصیب مفاد آ  گردی ن  منعق  زیر شرح به دیگر طرف از شتدمی نامی ه «پیمانکار »

 
 ( موضوع قرارداد  1ماده 

همکف ، اول ، دوم و  اجرای سنگ کاری پله ، کف و دیتار شام  راه پله های دسترسی بققا  و راه پله ورودی ضلع جنتبی و کف البی بققا  -1 – 1

از نتع سنگ مرمریت بقب احجام  16اای  2-همچنین تراسهای شماای و جنتبی و بااکن ضلع جنتبی و سایر فضاهای متجتد در نقشه های اجرایی از بققا  

 فنی مشخها  و هانقشه بر اساس ی،اجتماع تأمین مارستا یب یروبرو چااتس، به نتشهر یکمربن  چااتس، در واصع در پروژه بلتک یک بام چااتس 4پیتست 

 باشمی صرارداد این ضمیمه و است رسی ه پیمانکار رویت و ابالع به کالً که

 .دارد کام  آگاهی کار، کیف و کم بر و است نمتده بازدی  عملیا  اجرای می  از پیمانکار -2 – 1

 می باش پیمانکار ملزم به بکارگیری افراد خقره ودارای کار   مهار  فنی  -1-3

 پیمانکار میتتان  با نظر و صالح ی  کارفرما از تاور جهت حم  مهااح به بققا  استفاده نمای . -1-4

اعالم نمای   پیمانکار متظف به مطااعه نقشه و بررسی شرایط متجتد می باش  و در صتر  مشاه ه هرگتنه مغایر  و یا کاستی به کارفرما و یا نماین ه آ  -1-5

 ابهام اص ام نماین . تادر جهت رفع

 پیمانکار ملزم به رعایت برنامه زما  بن ی ابالغی تتسط کارفرما می باش . -1-6

 فارسی بری اقه سنگ در صیمت ها ایاظ ش ه است. برش کاری و هزینهکلیه —1-7

 متر می باش  3.5در داخ  ساختما  کار می شتد ودر ح اکثر ارتفاع  10اای  1تمام آیتم های  -1-8
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 :قرارداد  بهاء(مشخصات و  2ده ما

 
                                   ریال      بقب تتافب نهایی و  استعالم  اخذ  ش ه  از  پیمانکار  ، مقلغی معادل ) به ع د( ............................... مبلغ و مقادیر قرارداد :

 . ........ ریال می باش ) به حروف( : ....................................
 
 

  :و بهاء قراداد مشخصات -2-1

ف
دی
ر

 

 واح  شرح عملیا 
تع اد / 

 مق ار
 مقلغ ک  ) بریال ( ) بریال (  صیمت واح 

 م   اجراء      

 ) ماه (

سایر 

 شرایط

 ازجنس مرمریتسنگ کف پله با پیشانی اجرای  1

با عرض  سانتی متر 2با ضخامت کرم روشن ختی 

و بتل های مختلف تر ب و  آب چکا  سانتی م32

  با بن  کشی هم رنگ

     1350 ع د

ازجنس  سنگ ازاره پله )تمام طبقات(اجرای  2

سانتی متر  2به ضخامت کرم روشن ختی مرمریت 

و بن  کشی سانتی متر  با برش کاری  40وعرض 

 همرنگ 

متر 

 بتل
1340     

ازجنس مرمریت  طبقاتپله پاگرد  سنگاجرای  3

سانتی متر وعرض  2به ضخامت م روشن ختی کر

و بن  کشی برش کاری با سانتی متر بتای  40

  همرنگ

متر 

 مربع
650     

مرمریت از جنس  1بلتک البی ،سنگ کف اجرای  4

سانتی متر و ابعاد  2دهقی  به رنگ کرم و ضخامت 

سانتی متر با برش کاری و بن  کشی  60*  60

 همرنگ 

متر 

 مربع
450     

5 

 سنگ کف و پیشانی پله سکوی ورودیاجرای 

از جنس مطقب میگت  )سنگ الشه( به  1بلتک 

سانتی متر برش کاری  8تا  5رنگ سیاه و ضخامت 

 سنگ کف پله ، زیر پله با بن  کشی هم رنگ

متر 

 مربع
390     

6 

سنگ کف سکوی ورودی و البی مرکزی  اجرای
 2از جنس مرمریت دهقی  به ضخامت  1بلتک 

با برش بتای سانتی متر  40تی متر و عرض سان

 کاری و بن  کشی هم رنگ

متر 

 مربع
700     
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ف
دی
ر

 

 واح  شرح عملیا 
تع اد / 

 مق ار
 مقلغ ک  ) بریال ( ) بریال (  صیمت واح 

 م   اجراء      

 ) ماه (

سایر 

 شرایط

 -2سنگ کف ورودی دسترسی پله طبقهاجرای  7

 رایزر های وسنگ کف روبروی درب اتاق 15تا 

سانتی  2به ضخامت مهکام بتای از جنس مرمریت 

و بن   سنگبا برش کاری سانتی متر  40متر وعرض

 کشی هم رنگ

متر 

 مربع
730     

البی جلوی آسانسور و  سنگ دیواراجرای  8

 مهکاماز جنس مرمریت روبروی درب آسانسور 

سانتی  40سانتی متر وعرض 2به ضخامت بتای 

و بن  کشی هم  سنگبرش کاری اسکتب و متر با 

 رنگ

متر 

 مربع
1650     

درپوش ازاره پله دسترسی طبقات اجرای  9

با سنگ مرمریت بتای در  )داخل پله طبقات(

سانتی متر با برشکاری و بن   12اای  5عرض های 

 کشی هم رنگ

متر 

 بتل
1340     

از جنس مرمریت دهقی   کیویسنگ بارباجرای  10

سانتی  20سانتی متر وعرض  2با ضخامت بتای 

 در صتر  نیاز سنگمتر با برش کاری 

متر 

 بتل
375     

بر حسب نیاز و دستور کارفرما برشکاری طولی  11

 10الی  1در صورت لزوم اجرا غیر از موارد 

 مشخصات فنی 

متر 

 بتل
1     

سنگ های پله بققا  و سنگ درپتش  ابزار زدن 12

ایی از کادر در کلیه ازاره راه پله و سنگ و صسمت ه

بققا  که نیاز به اجرای ابزار می باش  در هر بققه 

 و یا ارتفاعی به صتر  تخم مرغی و یا نیمه گرد

متر 

 بتل
1900     

با آجر سفال  آجر چینی )کف پله های طبقات( 13

به همراه آجر گری  20*20*15و یا  20*20*10

سانتی متر هم  40با مال  متناسب کار در عرض 

مطابب بتل سنگ  1.40رض سنگ پله و بتل ع

 پله

 ع د

 پله
1350     

14 
 استاد کار ماهر

نفر 

 روز
1     

15 
 کارگر ماهر

نفر 

 روز
1     

    ( الی) ر.............. .............................................................................................................................................................................................جمع کل
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فهرست مقادیر ایاظ ش ه است و پیمانکار ادعایی   13و  12و  10اای  1تتضیح:کلیه ی برشکاری های مترد نیاز جهت اجرای سنگ کاری در آیتم های کاری 

فهرست مقادیر  11در صتر  نیاز و بقب دستتر کار کارفرما برشکاری خارج از متارد فهرست مقادیر بر اساس آیتم بابت برشکاری اضافه نختاه  داشت و 

 میاسقه میگردد.

 .باش ک  بهای مترد معامله، با حفظ تمامی شرایط متضتع این صرارداد، می %25 سقف تا صراردادمترد  حجم عملیا  کاهش یا افزایش به مجاز کارفرما -2 - 2

 . بتد نختاه  صیمت افزایش یا تع ی  گتنههیچ شام  و بتده ثابت صرارداد این صیمتهای -3 – 2

 مقادیر پس از اجرا بر روی کار صاب  ان ازه گیری و تایی  می باش  . - 4 -2

 

 قرارداد مدارک و اسناد( 3)ماده
 :است زیر به شرح م ارک و اسناد شام  صرارداد نیا

 برفین صرارداد م یره هیا  اعضاء شناسنامه و ملی کار  کپی -1 – 3

 برفین صرارداد تاسیس آگهی و اساسنامه -2 – 3

 تغییرا  برفین صرارداد آگهی آخرین -3 – 3

ی صرارداد بترکلی هر سن  دیگری که در بتل م   اجرا جلسه و بههای دیگر صرارداد و هرگتنه تتافب نامه، صتر اسناد و م ارک مزبتر و پیتست(: 1تبصره)

 گردد.تنظیم و به امضاء برفین رسی ه باش ، جزء الینفک این صرارداد میستب می
 

 ( مدت قرارداد : 4 )ماده
 می باش  . ماه  چهارم   صرارداد از تاریخ عق  این صرارداد و تنظیم صترتجلسه تیتی  می  اجرای عملیا  به پیمانکار  

 

 ( نحوه پرداخت : 5ماده) 
می  (الیر معادل............................................... )................................. معادل افزودهارزش بر ماایا  احتساب ب و  صرارداد مقلغ ک  صرارداد،( 2)ماده  فادم به عنایت با

 :پذیرفت را صرارداد این در من رج و زیر شرایط تمامی ،کام  آگاهی ضمن پیمانکار و بتده صاب  پرداخت پیمانکار نق یبه صتر   مقلغ باش  که این

ارائه ش ه  طی مدت قرارداد در پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید مبلغ هر صورت وضعیتپیمانکار متعه  میقاش   -5-1

حسن انجام  %10پس از کسر در دفتر ستادی )مرکزی ( شرکت ، تتسط پیمانکار ، با تائی  دستگاه نظار  پروژه و بررسی ، رسی گی و تائی  صتر  وضعیت 

 از برف امتر ماای کارسازی میگردد .  طی  مدت سی روز کاری، در وجه پیمانکار کاروسایر دریافتی قبلی و سایر کسورات قانونی 

می باش  و تیت هیچ شرایطی پر  یا افت اجرا صاب  مالک تنظیم و میاسقه صتر  وضعیتها کارانجام ش ه مطابب جزئیا   و نقشه و نظر کارفرما  -5-2

 میاسقه نمی باش  .

، در صتر  ارائه گتاهی ثقت نام و ایست پرداختی پیمانکار به حتزه ماایاتی می  فعاایت  به مقلغ صتر  وضعیت  افزودهمالیات بر ارزش  -5-3

 اضافه و به پیمانکار تتسط کارفرما پرداخت ختاه  ش  .

انکوار کارفرما در کلیه ایستهای معامال  فهلی ختد ،کلیه کارکرد پیمانکار را مطابب با مقرار  و اازاما  صانتنی برابر بوا صوتر  وضوعیتهای پیم( : 2تبصره )

 گزارش می نمای  . 

 ( دستگاه نظارت مقیم : 6ماده) 
ق  نمتده است تتسط رئیس کارگاه منتهب کارفرما ) یا نظار  بر اجرای تعه اتی که پیمانکار به استناد این صرارداد و م ارک پیتست آ  تق 

یافتی نماین ه وی (  به عنتا  دستگاه نظار  مقیم انجام ختاه  ش  و پیمانکار متظف به دریافت تائی یه از دستگاه نظار  مقیم برای هرگتنه در

 از کارفرما می باش  .

 

 ( تعهدات کارفرما : 7 )ماده
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سی گی بمتصع به صتر  وضعیتها ، نسقت به رفع متانع احتماای اجرایی کار نسقت به تامین آب و برق مترد نیاز کارفرما تعه  می نمای  ضمن ر

 کارگاه اص ام نمای  .

 

 

 ( تعهدات پیمانکار : 8 )ماده
ه ه ختاه  داشت کتقا به کارفرما معرفی پیمانکار متظف است پس از مقاداه این صرارداد نماین ه رسمی ختد را که مسئتایت اجرای کار در کارگاه را بع -1 -8

 نمای  و این نماین ه متظف است در بتل م   اجرای مفاد صرارداد در کارگاه حضتر دائم داشته باش  .

 رختاست نمای  .روز صق  از متع  مهرف کتقا از دستگاه نظار  د 15پیمانکارمتعه  میگردد مهااح مترد نیازرا با تتجه به ج ول زمانی پیشرفت کار ،  - 2 -8

تمیز بارگیری و حم  مهااح به بققا  با رعایت مسائ  ایمنی بعه ه پیمانکار است ، همچنین پیمانکار متظف است پس از اتمام کار می  اجراء را  -3 -8

 اخت نختاه  ش  .نمتده و اص ام به حم  نخااه ها و زبااه ها از بققا  به می  تعیین ش ه در کارگاه نمای  و بابت آ  هزینه ای پرد

ا ارائه پیمانکار متظف است در پایا  صرارداد و همزما  با تنظیم و ارائه صتر  وضعیت صطعی ،  مستن ا  برابری مهااح مهرفی و تیتی  داده ش ه ر - 4 -8

 ااقا  پیمانکار کسر نمای  .نمتده و متعه  میگردد که کارفرما اثرا  ریاای پر  مازاد )بیشتر از ح  متعارف و مجاز ( را میاسقه و از مط

 پیمانکار نمی تتان  هیچ نتع جنس و کاال و اصالم مترد استفاده در کارگاه را ب و  مجتز کتقی از دستگاه نظار  از کارگاه خارج نمای  . - 5 -8

زار و وسای  مترد نیاز جهت اجرای صرارداد بعه ه تامین نیروی انسانی و پرداخت حقتق و مزایای آنا  و کسترا  متعلقه حسب متازین صانتنی و کلیه اب -6 -8

یچگتنه مسئتایتی در پیمانکار بتده و کارفرما هیچگتنه تعه  و مسئتایتی ن ارد ، حفظ و نگه اری و سرویس بمتصع وسای  کار بعه ه پیمانکار بتده و کارفرما ه

 این مترد ن ارد .

ضمیمه صرارداد بعه ه پیمانکار می باش  و  HSEرا  صانت  کار و بیمه و رعایت دستترااعم  رعایت کلیه مسائ  حفاظت و ایمنی کارگاه و مقر -7 -8

مانکار و یا افراد ثااث چنانچه در اثر ع م رعایت صتانین و مقررا  کار و امتر اجتماعی و مسائ  ایمنی تتسط پیمانکار و یا صهتر کارکنا  وی ، ختد یا افراد پی

 اصب حقتصی و ماای وغیره بعه ه پیمانکار است و کارفرما هیچگتنه مسئتایتی در این صقی  متارد ن ارد .دچار سانیه شتن  ، کلیه عت

دستگاه پیمانکار متعه  به رعایت ایام و ساعا  اداری کارگاه می باش  و در صتر  نیاز به اضافه کاری یا کار در شب متظف به کسب مجتز کتقی از  - 8 -8

 ی باش  و در این صتر  کلیه مسئتایت های ناشی از شب کاری و پرداخت حقتق و مزایا و غیره کارکنا  بعه ه پیمانکار می باش  .نظار  مقیم در کارگاه م

 پیمانکارتنظیم صتر  وضعیتها که به صتر  ماهانه تهیه میگردد بعه ه پیمانکار بتده و پس از ارائه بمتصع آ  به دستگاه نظار  و پیگیری نماین ه  - 9 -8

 در جهت رسی گی و تسلیم آ  به کارفرما وجه آ  پس از کسر کسترا  صانتنی بیساب پیمانکار واریز ختاه  ش  .

 حم  مهااح از می  انقار یا دپت به می  مهرف کال بعه ه پیمانکار است . -10 -8

کار میقاش و پیمانکار متعه  است که از پرسن  اتقاع خارجی غیر تهیه و هزینه اسکا  و ایاب و ذهاب و تعذیه پرسن  پیمانکار تماما به عه ه پیمان -11 -8

 مجاز در کار استفاده ننمای  و هر گتنه مسئتایتی در این خهتص بر عه ه ایشا  میقاش .

 پیمانکار متظف می باش  تمامی پرسن  ختد را در برابر خطرا  احتماای کارگاه بیمه نمای . -8-12

به  %25پیمانکار  را پتشش ده  ، هزینه های انجام ش ه با باالسری  -3-8ع  از اتمام کار هریک از تعه ا  من رج در  بن  چنانچه کارفرما ب (:3تبصره  )

 حساب پیمانکار منظتر گردی ه و پیمانکار حب هیچ گتنه اعتراضی را  نختاه  داشت .
 

 ( تاخیرات  : 9 )ماده
 ریال بعنتا  جریمه از می  مطااقا  پیمانکار یا تضمینا  وی برداشت نمای  .5،000،000جاز مقلغ کارفرما حب ختاه  داشت برای هر روز تاخیر غیر م 
 

 : کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین(  10ماده)

انجام  ا یتا پا ی،مه بانکناصتر  ضمانت به ،الیر............................معادل صرارداد، مقلغ ک  درصد پنج صرارداد عق  هنگام است، متظف پیمانکار

 .ده  صرار کارفرما اریاخت درانجام تعه ا   نیعنتا  تضممتصت، به  یمتضتع صرارداد و تیتکام   ه ا تع
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 از پوسازآ  %5 کوه کسر کار انجام حسن سپرده عنتا به %10(2ماده ) در ش ه منظتر هایپرداختاز هر مرحله  زیخهتص حسن انجام کار ن در

 فروشون ه بوه کوار صطعی تیتی  جلسهصتر و ابالغ  میتنظو  نیتضم دوره اتمام از پس مان هیباص %5 و متصت  یتیت جلسهصتر  غابال و تنظیم

 .گرددمی مسترد

ارائه مفاصا   مستلزم سپرده حسن انجام کار پیمانکار )پس از ارائه و ثقت صتر  وضعیت صطعی ک  کارهای انجام ش ه (  %10آزاد سازی 

 میقب  میگردد. ) اخذ مفاصا حساب بعه ه پیمانکار می باش  ( .  سپری  شدن دوره تضمینسازما  تامین اجتماعی  و  یمهحساب ب

 

 
 

 تضمین دوره( 11)ماده
 برای م   شش ماه پوس از ارائوه و تائیو  صوتر  وضوعیت صطعوی از بورف کارفرمابه  تیتی حسن انجام کلیه عملیا  متضتع صرارداد از تاریخ 

و سرپرست کارگاه  در کارها مشاه ه شتد کوه  کارفرماتضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایهی حسب تشخیص نماین ه  نکارپیما

مکلف است آ  معایب را بی م تی کوه پیمانکار ناشی از ع م رعایت مشخها  بشرح مذکتر در م ارک صرارداد یا صهتر و اهمال فروشن ه باش  ، 

می تتان  راسا نسقت به اصالح معایب و نقایص اص ام و هزینوه آ  را بوه  کارفرماین می کن  به هزینه ختد رفع نمای  در غیر اینهتر  تعی کارفرما

حوب هیچگتنوه اعتوراض یوا ادعوایی پیمانکار نزد ختد برداشت و وصتل نمای  و  پیمانکاراز می  تضمین یا هر نتع مطااقا  و سپرده  %25اضافه 

 ت .نختاه  داش

 

 ( کسورات قانونی :  12ماده)
 قرارداد فوق . 5مطابق شرایط مندرج در ماده 

 از مقلغ هر صتر  وضعیت کسترا  زیر کسر میگردد و صیمت ها ناخااص میقاش   :

 بابت سپرده بیمه تامین اجتماعی  درصد 16.67 -12-1

 حسن انجام کار . سپرده بابت درصد 10 -12-2

 نظیم ایست بیمه ماهیانه پرسن  پیمانکار و پرداخت وجه آ  به سازما  تامین اجتماعی در تعه  پیمانکار است .تهیه و ت :(  4تبصره ) 

 

 تحویل قطعی( 13)ماده
 زین و بتد ختاه  پیمانکار درختاست از پس روز 15 ح اکثر که یصطع  یتیت جلسه  یتشک خیتار ی پیمانکارتقاضا به و نیتضم دوره ا یپا در

 از پس. ش  ختاهن  اعالم به پیمانکار و نییتع پیمانکار ، درختاست خیتار از پس روز 5 ح اکثر ،کارفرما تتسط یصطع  یتیت ت یسیکم اعضاء

. گرفت ختاه  صتر  یصطع  یتیت نشتد مشاه ه باش  پیمانکار کار از یناش که ینقه و بیع چنانچه صرارداد متضتع از کارفرما ن هینما  یبازد

 بیع مذکتر ت یسیکم هرگاه. گرددیم ابالغ پیمانکار به آ  از اینسخه ن،یبرف یامضا از پس و تنظیم کارفرما تتسط یصطع  یتتی جلسهصتر 

)در هر صتر  مفاد ماده .نمتد ختاه  اص ام صرارداد نیا (12)ماده برابر آ  رفع یبرا  ،ینما مشاه ه صرارداد متضتع در منتسب به پیمانکار ینقه و

 عمتمی پیما  در این صرارداد نافذ است( شرایط 41
 

 ( فورس ماژور    : 14ماده)
و سایر حتادثی که از اختیار برفین صرارداد خارج است ، ضتابط و بیماری همه گیر در صتر  بروز هرگتنه شرایط فترس ماژور مانن  سی  ، زازاه ، جنگ 

 ه  بتد .من رج در صتانین جمهتری اسالمی ایرا  بر صرارداد حاکم ختا
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 ( شرایط فسخ پیمان:   15ماده) 
 در متارد زیر کارفرما می تتان  صرارداد را بطتر یکطرفه فسخ نمای  :

 .روز بع  از تیتی  می  کار 7تا تاخیر در تجهیز و آماده کرد  کارگاه و شروع عملیا  اجرایی متضتع صرارداد  -1 -12

 .روز 10تا  ح  اکثر   کرد  کار ب و  مجتز دستگاه نظار  مقیم کارگاهرهاکرد  کارگاه ب و  سرپرست و یا تعطی -2 -12

 ع م انجام دستتر کارها و دستترا  دستگاه نظار  به منظتر رفع نقایص کارهای انجام ش ه معیتب در زما  مقرر . -3 -12

 انتقال صرارداد به شخص یا اشخاص ثااث ب و  اخذ مجتز کتقی از کارفرما . -4 -12

ر نمای  ، هرگاه پیمانکار به عللی حاضر یا صادر به انجام کار بر اساس نقشه ها و مشخها  فنی ارائه ش ه نقاش  یا در اجرای تعه ا  مسامیه و صهت -5 -12

از می   % 25افه کارفرما می تتان  ب و  مراجعه به مراجع صالحیت دار ضمن فسخ صرارداد ، خسار  وارده را به تشخیص ختد میاسقه و هزینه آ  را به اض

  برداشت نمای  و پیمانکار حب هیچگتنه اعتراض یا ادعایی ن اشته و نختاه  داشت . 9تضمینا  من رج در ماده 

 اتمام تاریخ صرارداد به منزاه فسخ صرارداد بتده و تم ی  مج د زمانی صرارداد با نظر کارفرما میقاش .  -12-6

 

 ( اقامتگاه: 16ماده )
ستری و ار هما  است که در مق مه این صرارداد من رج می باش  ، اذا ارسال و ابالغ نامه ها یا اخطار و اوراق از برف کارفرما یا از بریب دادگاصامتگاه پیمانک

هر دایلی سریعا همچنین پست سفارشی و غیره به نشانی مذکتر بمنزاه ابالغ به پیمانکار تلقی می گردد و پیمانکار مکلف است در صتر  تغییر آدرس ختد به 

 آدرس ج ی  را کتقا به کارفرما اعالم نمای  .

 

 :  ( حل اختالف 17 )ماده
 و مذاکره و صرارداد مفاد بر اساس تا کرد ختاهن  تالش اول مرحله در نیبرف صرارداد، نیا مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف هرگتنه بروزدر صتر   -1 – 17

 یرأ. آم  ختاه  به عم  اختالف ح  ااطرفین،مرضی داور به امر ارجاع با هفته، دو ظرف تتافب حهتل ع م. در صتر  ن ینما ح  را اختالف گریک ی با تعام 

 .باش می االجراالزم و یصطع نیبرف یبرا ااطرفینمرضی داور

 .باش می نیااطرفیمرض داور به امر ارجاع خیتار از یشمس تمام ماه 2 یداور م   -2 – 17

 صتر  حاضر، صرارداد ص ر در مذکتر ن،یبرف ینشان به نامه، پاکت یرو بر متضتع درج با دوصقضه یسفارش شتازیپ پست بیبر از داور یرأ ابالغ -3 – 17

 .گرفت ختاه 

 و معتقر کماکا  حاضر، صرارداد انیالل بترکلیبه ای و ابطال فسخ، در صتر  و یتلق یداور صقتل یبرا مستق  یانامهمتافقت حاضر، یداور شرط -4 – 17

 .بتد ختاه  االجراالزم

 .ان  نمتده نییتع نیااطرفیمرض داور عنتا  به را.......................................  صرارداد، نیبرف -5 – 17

 تعه ا  انجام به نسقت کماکا  متعه ن  نیبرف و نقتده نیبرف یصرارداد تعه ا  انجام تتصف متجب ااطرفینمرضی داور به اختالف متارد ارجاع -6 – 17

 .ن ینما اص ام آ  ادامه و اجراء و مذکتر
 

 ( سایر شرایط  : 18 )ماده
 کلیه صتر  جلسه های اایاصی به علت اضافه ش   آیتمهای ج ی  که بار ماای بهمراه دارد میقایست به تائی  کمیسیت  معامال  برس  . - 1 -18

ی ج ی  مربتط به آیتمهای صرارداد مذکتر وکارکرد پیمانکار در غااب متمم صرارداد صاب  پرداخت میقاش وتتافقی مترد تائی  هرگتنه عملیا  اجرای  -2 -18

 نمی باش  

حم   حم  کلیه مهااح بعه ه پیمانکار بتده و فقط باالبر جهت حم  مهااح به بققا  در اختیار پیمانکار صرار می گیرد ، اذا هیچ پرداختی بابت  -3 -18

 مهااح انجام نمی گیرد .

 پیمانکار متظف است کلیه کارها را بقب نقشه و مشخها  و دستترا  سرپرست کارگاه یا نماین ه وی بانجام رسان  . - 4 -18
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ز صتر  وضعیت پیمانکار پیمانکار متظف است در حفظ اتازم تیتیلی دصت نمتده و اگر در اثر بی دصتی خسارتی به اتازم بزن  میزا  آ  میاسقه و ا - 5 -18

 کسر ختاه  ش  . 

 تهیه ابزار الزم جهت انجام کار بعه ه پیمانکار می باش  . - 6 -18

 به کارگیری کارگرا  غیر ایرانی ) اتقاع خارجی (که مجتز کار ن ارن  ممنتع میقاش . -7 -18

ابط من رج در شرایط عمتمی پیما  سازما  م یریت و برنامه ریزی حاکم است از هر متضتعی که در این صرارداد ذکری به میا  نیام ه است ضت  ( :5تبصره )

 و مترد صقتل برفین می باش .

 

 شرایط و مفاد استعالم جزء الینفک صرارداد بتده و چنانچه متاردی از مفاد آ  در صرارداد اشاره نش ه مترد استفاده می باش  .

نسخه دارای ارزش یکسا  و در حکم  3نسخه تنظیم ش ه که هر  3و درصفحه  7در  تبصره5 وماده  18  بر مشتم1398/      /       این صرارداد در تاریخ

 واح  می باشن  و پیمانکار اصرار به تسلیم یک نسخه از آنرا دارد .

                              

    

 کارفرما پیمانکار 
                      شرکت            
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