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پیمان
به استناد صورتجلسه شماره  ............مورخ  99/00/00کمیسیون معامالت ،اﯾﻦ مواﻓﻘﺖﻧامه به ﻫمﺮاه دﯾﮕﺮ مﺪارك اﻟﺤاﻗﯽ آنکه ﯾﮏ مﺠموﻋه
ﻏیﺮﻗابﻞ ﺗﻔﮑیﮏ اسﺖ و ازاﯾﻦ ﭘﺲ ﭘیمان ﻧامیﺪه مﯽشود ،بیﻦ شرﮐﺖ ﺳرمﺎیهﮔﺬاري مﺴﮑﻦ ﺗهران به شماره ﺛﺒﺖ  269170و به شناسه
ملﯽ  10103074333و کﺪ اﻗتﺼادي  411111863484به ﻧماﯾنﺪﮔﯽ آﻗاﯾان مﺠیﺪ ﻏﻔوري روزبهاﻧﯽ بهﻋنوان رﺋیﺲ ﻫیﺌﺖ مﺪﯾﺮه و ﻋلﯽ شاه
ﺣیﺪري بهﻋنوان مﺪﯾﺮﻋامﻞ و ﻋﻀو ﻫیﺌﺖ مﺪﯾﺮه که در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺎرفرمﺎ ﻧامیﺪه مﯽشود از ﯾﮏسو و شﺮکﺖ  .......................................به
شماره ﺛﺒﺖ  ..................و شناسه ملﯽ  ...........................و کﺪ اﻗتﺼادي  ..........................................به ﻧماﯾنﺪﮔﯽ  .......................به ﻋنوان
...............................و .....................به ﻋنوان  ........................که در اﯾﻦ ﻗﺮارداد پیمﺎنﮑﺎر ﻧامیﺪه مﯽشود از سوي دﯾﮕﺮ ،ﻃﺒﻖ مﻘﺮرات و شﺮاﯾﻄﯽ که
در اسناد و مﺪارك اﯾﻦ ﭘیمان درج شﺪه اسﺖ منعﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
مﺎده  )1مـﻮﺿﻮع
ﺣمﻞ و اجﺮاي ﮔچ بﺮگ دﯾوار و سﻘف کاذب ﭘﺮوژه بنﻔشه 2مﻄابﻖ با ﻧﻘشهﻫاي اجﺮاﺋﯽ ﭘﺮوژه و بﺮ اساس آخﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾش دستوراﻟعمﻞ ﻫا و
مشخﺼات ﻓنﯽ شﺮکﺖ کناف اﯾﺮان شامﻞ:
 -1-1اﻧواع ﮔچ بﺮگ معموﻟﯽ و مﻘاوم در بﺮابﺮ رﻃوبﺖ ( )RG12.5-RG9.5-MR12.5جهﺖ ﻧﺼب در دﯾوار واﺣﺪ ﻫا و سﻘف کاذب ﭘاﻧلﯽ،
ﭘیشاﻧﯽ و باکﺲ ﻧورمخﻔﯽ واﺣﺪﻫا ،سﺮوﯾﺲ ،ﺣمام ،ﭘارکینگ ﻫا ودرﯾچه ﻫاي بازدﯾﺪ به ﻫمﺮاه ﺗمام ملزومات ﻧﺼب از جمله ﭘیچ ،مهﺮه،
واشﺮو ،...بتوﻧه و ﻧوار درزﮔیﺮي (با ﻧشان ﺗﺠاري . )...........................
 -1-2مﺼاﻟح زﯾﺮسازي ﮔچ بﺮگ سﻘف کاذب ,ﭘیشاﻧﯽ و باکﺲ ﻧورمخﻔﯽ واﺣﺪ ﻫا ،سﺮوﯾﺲ ،ﺣمام ،ﭘارکینگ و درﯾچه ﻫاي بازدﯾﺪ با استﻔاده از
ﭘﺮوﻓیﻞ ﻫاي ﻓوالدي سﺮد ﻧورد شﺪه ﮔاﻟواﻧیزه ﻫمﺮاه با کلیه اﺗﺼاالت ،آوﯾزﻫا و جزﺋیات اجﺮاﯾﯽ (با ﻧشان ﺗﺠاري . )..................
ﺗﺒﺼﺮه :1ﭘیماﻧﮑار از مﺤﻞ ﭘﺮوژهﻫا به دﻗﺖ بازدﯾﺪ ﻧموده و ضمﻦ بﺮرسﯽ ﻧﻘشهﻫاي معماري از کم و کیف کار آﮔاﻫﯽ کامﻞ کسب ﻧموده اسﺖ،
ﻟذا ﻫیچﮕوﻧه ادﻋاﺋﯽ در اﯾﻦ خﺼوص ﭘذﯾﺮﻓته ﻧخواﻫﺪ بود.
مﺎده  )2مدارک و اﺳنﺎد پیمﺎن
اﯾﻦ ﭘیمان شامﻞ اسناد و مﺪارك زﯾﺮ اسﺖ :
 -2-1مواﻓﻘﺖﻧامه ﺣاضﺮ
 -2-2مﺒاﺣث  22ﮔاﻧه مﻘﺮرات ملﯽ ساختمان ،مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ ،ﻧشﺮﯾات ،دستوراﻟعملها و استاﻧﺪاردﻫاي ﻓنﯽ جاري کشور
 -2-3بﺮآورد رﯾاﻟﯽ (ﭘیوسﺖ شماره )1
 -2-4ﯾﮏ سﺮي از ﻧﻘشهﻫاي معماري ﻓاز  2که ﭘﺲ از مﺒادﻟه ﭘیمان ،بﺼورت ﺗﺪرﯾﺠﯽ کتﺒ ًا به ﭘیماﻧﮑار ابالغ خواﻫﺪ شﺪ.
 -2-5مشخﺼات ﻓنﯽ خﺼوصﯽ ،دستور اﻟعمﻞ ﻫا و آخﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾش مشخﺼات و دستوراﻟعمﻞ ﻫاي ﻓنﯽ شﺮکﺖ کناف اﯾﺮان (ﭘیوسﺖ شماره)2

 -2-6اسناد و مﺪارك ﭘیماﻧﮑار(ﭘیوسﺖ شماره )3
.2-6-1

کپﯽ کارت ملﯽ و شناسنامه اﻋﻀاء ﻫیات مﺪﯾﺮه صاﺣﺒان امﻀا مﺠاز بﺮاي اشخاص ﺣﻘوﻗﯽ و کپﯽ کارت ملیﯽ و شناسینامه
بﺮاي اشخاص ﺣﻘیﻘﯽ

.2-6-2

کپﯽ اساسنامه و آﮔهﯽ ﺗاسیﺲ

.2-6-3

کپﯽ آخﺮﯾﻦ آﮔهﯽ ﺗغییﺮات

.2-6-4

کپﯽ ﭘﺮواﻧه بهﺮه بﺮداري معتﺒﺮ ﺗوﻟیﺪ ﭘیماﻧﮑار ،از وزارت صناﯾع و معادن

 -2-7چﮏ ﻟیسﺖ ﻋملﮑﺮد اﯾمنﯽ کارﮔاه و اﻟزامات ( HSEﭘیوسﺖ )4
 -2-8اسناد ﻓﺮآﯾنﺪ ارجاع کار (ﭘیوسﺖ شماره )5
 -2-9اسناد ﺗﮑمیلﯽ که ﺣیﻦ اجﺮاي کار و بهمنظور اجﺮاي ﭘیمان ،به ﭘیماﻧﮑار ابالغ مﯽشود ﯾا بیﻦ ﻃﺮﻓیﻦ ﭘیمان مﺒادﻟه مﯽﮔﺮدد ﻧیز جزو
اسناد و مﺪارك ﭘیمان به شمار مﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ اسناد باﯾﺪ در چارچوب اسناد و مﺪارك ﭘیمان ﺗهیه شود .اﯾﻦ اسناد ممﮑﻦ اسﺖ بهصورت
مشخﺼات ﻓنﯽ ،ﻧﻘشه ،دستور کار و صورتمﺠلﺲ باشﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :2در صورت وجود دوﮔاﻧﮕﯽ بیﻦ اسناد و مﺪارك ،اﯾﻦ مواﻓﻘتنامه بﺮ دﯾﮕﺮ اسناد و مﺪارك اوﻟوﯾﺖ دارد ،ﻫﺮﮔاه دوﮔاﻧﮕﯽ مﺮبوط به
مشخﺼات ﻓنﯽ باشﺪ اوﻟوﯾﺖ به ﺗﺮﺗیب با مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ و ضوابط وزارت صمﺖ ،سازمان ملﯽ استاﻧﺪارد ،سازمان ﻧظام مهنﺪسﯽ و مﺮکز
ﺗﺤﻘیﻘات راه ،مسﮑﻦ و شهﺮسازي و مشخﺼات ﻓنﯽ خﺼوصﯽ خواﻫﺪ بود و اﮔﺮ مﺮبوط به بهاي کار باشﺪ ،ﻧﺮخ موضوع ماده  3بﺮ دﯾﮕﺮ اسناد و
مﺪارك ﭘیمان اوﻟوﯾﺖ دارد.
مﺎده  )3مبلغ پیمﺎن
 -3-1مﺒلغ اوﻟیه ﭘیمان بﺮ اساس ﻗیمﺖ ﭘیشنهادي و ﺗواﻓﻖ با ﭘیماﻧﮑار و بﺪون در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓتﻦ ماﻟیات بﺮ ارزش اﻓزوده بﺮابﺮ با
 ).............................................................( ...............................ریﺎل مﯽباشﺪ.
 -3-2مﺒلغ ﻓوق بﺼورت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ بوده و کارکﺮد صورت وضعیﺖ ﻫاي موﻗﺖ و ﻗﻄعﯽ بﺮ اساس سﻄح ﻧماﯾان کار اجﺮا شﺪه و صورﺗﺠلسات ﺗاﯾیﺪ
شﺪه و بﺮمﺒناي ﻓهﺮسﺖ بهاي منﺪرج در ﭘیوسﺖ شماره  1مﺤاسﺒه و مالك ﻋمﻞ ﻗﺮار خواﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -3-3ﻧﺤوه ﭘﺮداخﺖ ﻗﺮارداد ﭘیمان به صورت ﻧﻘﺪي مﯽباشﺪ.
 -4-3مﻄابﻖ با ﻗاﻧون ﺗامیﻦ اجتماﻋﯽ  5درصﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮداخﺖ و ﻧیز مﺒلغ آخﺮﯾﻦ صورت وضعیﺖ ﭘیماﻧﮑار ﻧزد کارﻓﺮما ﻧﮕهﺪاري و ﭘﺲ از اراﺋه
مﻔاصاﺣساب از سازمان ﺗامیﻦ اجتماﻋﯽ مستﺮد مﯽ ﮔﺮدد.
 -3-5به اﯾﻦ ﭘیمان ﻫیچﮕوﻧه مﺒلغﯽ به ﻋنوان ﺗعﺪﯾﻞ ،مابه اﻟتﻔاوت مﺼاﻟح ،مابه اﻟتﻔاوت ﻧﺮخ ارز ،جﺒﺮان اﻓزاﯾش ﻗیمﺖ ﺣامﻞﻫاي اﻧﺮژي،
جﺒﺮان اﻓزاﯾش ﺗعﺮﻓهﻫاي ﮔمﺮکﯽ و ﻏیﺮه ﺗعلﻖ ﻧمﯽﮔیﺮد.
 -3-6چناﻧچه در ﺣیﻦ اﻧﺠام کار ﺗغییﺮاﺗﯽ در ﻧﻘشهﻫا و مشخﺼات ﻓنﯽ اﯾﺠاد و از ﻃﺮف کارﻓﺮما به ﭘیماﻧﮑار ابالغ ﮔﺮدد ،مابهاﻟتﻔاوت
ﻫزﯾنهﻫا با ﺗواﻓﻖ ﻃﺮﻓیﻦ مﺤاسﺒه خواﻫﺪ شﺪ.
 -3-7اﯾﻦ ﭘیمان با ﻧﺮخ واﺣﺪ ﺗا ﻫﺮ میزان ﻗابﻞ کاﻫش و ﺗا سﻘف  25درصﺪ مﺒلغ اوﻟیه ﻗابﻞ اﻓزاﯾش مﯽباشﺪ.

 -3-8ماﻟیات بﺮ ارزشاﻓزوده در صورت ﺗعلﻖ ،ﻃﺒﻖ ضوابط و ﭘﺲ از ﺗسلیم ﮔواﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧام ،اراﺋه ﻓاکتور رسمﯽ و مستنﺪات مﺮبوﻃه ﻗابﻞ
ﭘﺮداخﺖ خواﻫﺪ بود.
مﺎده  )4پیش پرداخﺖ
به اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭘیمان ﻫیچﮕوﻧه ﭘیش ﭘﺮداختﯽ ﺗعلﻖ ﻧمیﮕیﺮد.
مﺎده  )5نحﻮه پرداخﺖ
ﻧﺤوه ﭘﺮداخﺖ ﻗﺮارداد ﭘیمان به صورت ﻧﻘﺪي مﯽ باشﺪ .ﭘیماﻧﮑار در ﭘاﯾان ﻫﺮ ماه ،صورت ﺣساب مﺮبوط به کارﻫاي اﻧﺠام شﺪه بﺮ اساس
سﻄح ﻧماﯾان کار از شﺮوع کار ﺗا آن ﺗارﯾخ را که ﻃﺒﻖ ﻧﻘشهﻫاي اجﺮاﯾﯽ ،دستورکارﻫا و صورتمﺠلﺲﻫا ،بﺮاساس ﻓهﺮسﺖ و اسناد منﻀم به
ﭘیمان و جﺪاول و ﺗوضیﺤات منﺪرج در ﭘیوسﺖ شماره  1مﺤاسﺒه کﺮده اسﺖ ﺗسلیم کارﻓﺮما مﯽﻧماﯾﺪ .ﭘﺲ از رسیﺪﮔﯽ و ﺗأﯾیﺪ ﻧهاﯾﯽ صورت
وضعیﺖ و ﻫمچنیﻦ اﻋمال کسورات ﭘیماﻧﯽ ،کسﺮ ﻋلﯽ اﻟﺤساب ﻫاي درﯾاﻓتﯽ و اﻋمال جﺮاﺋم و خسارات اﺣتماﻟﯽ ،ماﻧﺪه ﻗابﻞ ﭘﺮداخﺖ به
ﺣساب بستاﻧﮑاري ﭘیماﻧﮑار منظور خواﻫﺪ شﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :3ﺗأﺋیﺪ صورتﺣساب و ﭘﺮداخﺖ ﻫﺮ بخش از ﺣمﻞ و اجﺮا مﺼاﻟح و ملزومات موضوع ﭘیمان ﭘﺲ از اﺗمام کلیه مﺮاﺣﻞ اجﺮا در مﺤﻞ و
منوط به ﺗاﯾیﺪ کیﻔیﺖ از سوي دستﮕاه ﻧظارت و ﻧماﯾنﺪه کارﻓﺮما بﺮاي آن بخش خواﻫﺪ بود.
مﺎده  )6محل انجﺎم پیمﺎن
 -6-1مﺤﻞ ﺣمﻞ مﺼاﻟح و ملزومات مورد ﻧیاز و اجﺮاي دﯾوار و سﻘف کاذب ﭘاﻧلﯽ (صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار) ﭘﺮوژه بنﻔشه  2واﻗع در شهﺮ جﺪﯾیﺪ
اﻧﺪﯾشه ،ﻓاز چهارم ،خیابان ﺗوﺣیﺪ جنوبﯽ ،چهارراه ارﻏوان ،خیابان ﺣﮑمﺖ ،خیابان ﻓارابﯽ ،ﭘﺮوژه بنﻔشه  2شﺮکﺖ سﺮماﯾه ﮔذاري مسیﮑﻦ
ﺗهﺮان مﯽ باشﺪ.
 -6-2ضﺮوري اسﺖ کلیه اﻗالم و ﺗﺠهیزات ﻗﺒﻞ ﺗخلیه در مﺤﻞ ﭘﺮوژه به روﯾﺖ و ﺗاﯾیﺪ کارﻓﺮما ﯾا ﻧماﯾنﺪه وي رسیﺪه و مﺮاﺗب صورﺗمﺠلﺲ ﮔﺮدد.
 -6-3ﻫزﯾنه ﻫاي بارﮔیﺮي ،ﺣمﻞ از مﺤﻞ کارخاﻧه /ﻓﺮوشﮕاه ﭘیماﻧﮑار ﺗا مﺤﻞ ﭘﺮوژه و ﺗخلیه در مﺤﻞ ﺗﺤوﯾﻞ مورد معامله بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑیار خواﻫیﺪ
بود.
مﺎده( )7ﮐﺴﻮرات قﺎنﻮنی
ﭘﺮداخﺖ کلیه ﺗعهﺪات و کسورات ﻗاﻧوﻧﯽ اﻋم از ﻋوارض ،ماﻟیات و ﺣﻘوق ﻗاﻧوﻧﯽ موضوع اﯾﻦ ﭘیمان منﺤﺼﺮاً به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار بوده و کارﻓﺮما در اﯾﻦ
خﺼوص ﻫیچﮔوﻧه ﺗعهﺪ و مسﺌوﻟیتﯽ ﻧخواﻫﺪ داشﺖ.

مﺎده  )8مدت پیمﺎن
 -8-1مﺪت ﭘیمان از ﺗارﯾخ ابالغ ،بﺮاي ﺣمﻞ و اجﺮاي ﮔچ بﺮگ دﯾوار و سﻘف کاذب ﭘﺮوژه بنﻔشه  ،ﺣﺪاکثﺮ ( 5ﭘنج) ماه شمسﯽ بوده و
ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ کﻞ موضوع ﭘیمان را مﻄابﻖ بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي مورد ﺗاﯾیﺪ کارﻓﺮما و مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ و خﺼوصﯽ در
ﭘیوسﺖ شماره ( )2ﺗﺤوﯾﻞ کارﻓﺮما ﻧماﯾﺪ.
 -8-2در صورت ﻋﺪم اﺗمام موضوع ﭘیمان در مﺪت مذکور ،مﺪت ﭘیمان با اراﺋه دالﯾﻞ ﺗوجیهﯽ و الﯾﺤه ﺗأخیﺮات از سوي ﭘیماﻧﮑار در ﭘاﯾان
مﺪت اوﻟیه و رسیﺪﮔﯽ ﺗوسط کارﻓﺮما و مشخص شﺪن میزان ﺗأخیﺮات مﺠاز و ﻏیﺮ مﺠاز ﻗابﻞ ﺗمﺪﯾﺪ خواﻫﺪ بود.
ﺗﺒﺼﺮه  :4مﺪتزمان اﯾﻦ ماده ﺗابع ﺗغییﺮات اﺣتماﻟﯽ ﺣﺠم کار بوده و متناسب با کاﻫش ﯾا اﻓزاﯾش ﺣﺠم کار موضیوع ﭘیمیان ،کیاﻫش ﯾیا اﻓیزاﯾش
خواﻫﺪ ﯾاﻓﺖ.
مﺎده  )9ﺗضمیﻦ انجﺎم ﺗعهدات
ﻫمزمان با امﻀاي ﻗﺮاداد ﭘیمان و بﺮاي ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪات ﻧاشﯽ از آن ،ﭘیماﻧﮑار مﯽباﯾسﺖ ﺗﻀمیﻦ مورد ﻗﺒول کارﻓﺮما به میزان 12
درصﺪ مﺒلغ اوﻟیه ﭘیمان ،ﺗسلیم کارﻓﺮما ﻧماﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻀمیﻦ ﭘﺲ از اﺗمام ﺗعهﺪات ﭘیماﻧﮑار در خﺼوص ﺣمﻞ و اجﺮا مﺼاﻟح و ملزومات
موضوع ﻗﺮارداد و ﺗاﯾیﺪﯾهﻫاي الزم و با درخواسﺖ کتﺒﯽ از سوي ﭘیماﻧﮑار و منوط به اﺣﺮاز ﺗﺮاز ماﻟﯽ مثﺒﺖ به وي مستﺮد خواﻫﺪ شﺪ.
ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪات ﻓوق ،ﭘﺲ از اﺗمام ﺗعهﺪات ﭘیماﻧﮑار در ﺣمﻞ و اجﺮا مﺼاﻟح و ملزومات موضوع ﻗﺮارداد بﺮ روي کار ﻫﺮ بلوك با
درخواسﺖ کتﺒﯽ اﯾشان به ﺗناسب کاﻫش ﯾاﻓته و با ﺗﻀمیﻦ ﺗﻘلیﻞ ﯾاﻓته جاﯾﮕزﯾﻦ خواﻫﺪ شﺪ.
مﺎده  )10ﺳپرده حﺴﻦ انجﺎم ﮐﺎر و مﺴئﻮلیتهﺎي دوره ﺗضمیﻦ
 -10-1دوره ﺗﻀمیﻦ ﻋملیات موضوع ﻗﺮارداد ﭘیمان ،از ﺗارﯾخ اجﺮا و ﺗﺤوﯾﻞ موضوع ﭘیمان و مﺼاﻟح و ملزومات ﻧﺼب شﺪه در مﺤﻞ ﭘﺮوژه به
مﺪت ( 6شش) مﺎه ﺗعییﻦ و از سوي ﭘیماﻧﮑار ﺗﻀمیﻦ مﯽﮔﺮدد.
 -10-2ده درصﺪ از ﻫﺮ ﭘﺮداخﺖ به ﭘیماﻧﮑار بهﻋنوان ﺗﻀمیﻦ ﺣسﻦ اﻧﺠام کار در ﻧزد کارﻓﺮما ﻧﮕهﺪاري مﯽشود .آزادسازي ﻧیمﯽ از ﺗﻀمیﻦ
مذکور ﭘﺲ از اﺗمام ﺗعهﺪات ﭘیماﻧﮑار در ﺣمﻞ واجﺮا کلیه مﺼاﻟح و ملزومات مورد ﻧیاز ﭘﺮوژه و ﺗﺼوﯾب صورت وضعیﺖ ﻗﻄعﯽ و باﻗیماﻧﺪه
آن ﭘﺲ از سپﺮي شﺪن دوره ﺗﻀمیﻦ آزاد خواﻫﺪ شﺪ.
 -10-3درصورﺗﯽکه در ﻃول مﺪت اجﺮاي ﭘﺮوژه و ﯾا ﭘﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ موضوع ﭘیمان ،ﻧواﻗﺼﯽ در کار مشاﻫﺪه ﮔﺮدد و ﭘیماﻧﮑار در مﺪت
ﺗعییﻦشﺪه از سوي کارﻓﺮما ،ﻧسﺒﺖ به رﻓع ﻧواﻗص اﻗﺪام ﻧنماﯾﺪ ،کارﻓﺮما رأساً ﻧسﺒﺖ به رﻓع ﻧﻘص اﻗﺪام و ﻫزﯾنهﻫاي آن را بهاضاﻓه 15
درصﺪ ،از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ و مﻄاﻟﺒات ﭘیماﻧﮑار ،به ﻧﻔع خودکارسازي مﯽﻧماﯾﺪ و ﭘیماﻧﮑار ﺣﻖ ﻫﺮﮔوﻧه اﻋتﺮاضﯽ را در اﯾﻦ مورد از خود سلب
و ساﻗط ﻧمود.
مﺎده  )11دﺳتگﺎه نظﺎرت
به منظور ﻧظارت بﺮ ﺣسﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪات ﭘیماﻧﮑار ،ﺣمﻞ و اجﺮا به موﻗع و ساﻟم اجناس و ﺗﺠهیزات موضوع ﭘیمان ،معاوﻧﺖ ﻓنﯽ و اجﺮاﯾﯽ
شﺮکﺖ سﺮماﯾه ﮔذاري مسﮑﻦ ﺗهﺮان ،به ﻋنوان دستﮕاه ﻧظارت ﺗعییﻦ مﯽﮔﺮدد .ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ در ﻫﺮ مﺮﺣله از اﻧﺠام ﺗعهﺪات ﭘیماﻧﯽ،

موضوع اﻧﺠام ﺗعهﺪ را به ﺗاﺋیﺪ دستﮕاه ﻧظارت بﺮساﻧﺪ .بﺪﯾهﯽ اسﺖ ﭘﺲ از ﺗاﺋیﺪ دستﮕاه ﻧظارت ،مﺒاﻟغ مﻘﺮر در ﭘیمان به ﭘیماﻧﮑار ﻗابﻞ ﭘﺮداخﺖ
ال مورد ﻗﺒول ﻃﺮﻓیﻦ اسﺖ و ﭘیماﻧﮑار ﺣﻖ ﻫﺮﮔوﻧه اﯾﺮاد و اﻋتﺮاض را از خود سلب و ساﻗط ﻧمود.
خواﻫﺪ بود .اﯾﻦ امﺮ کام ً
ﺗﺒﺼﺮه: 5ﺣﻀور دستﮕاه ﻧظارت ﻧاﻓﯽ مسﺌوﻟیﺖ ﭘیماﻧﮑار در اجﺮاي صﺤیح و مﻄابﻖ ﻧﻘشهﻫا ،مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ و خﺼوصﯽ ﻋملیات موضوع
ﭘیمان ﻧخواﻫﺪ بود.
مﺎده  )12ﺗعهدات پیمﺎنﮑﺎر
 -12-1ﭘیماﻧﮑار ﭘیش از امﻀاي ﭘیمان اﻗﺮار مﯽ ﻧماﯾﺪ که از کلیه مﻘﺮرات ملﯽ ساختمان ،مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ ،ضوابط سازمان استاﻧﺪارد و
آخﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾش مشخﺼات و دستوراﻟعمﻞ ﻫاي ﻓنﯽ شﺮکﺖ کناف اﯾﺮان آﮔاﻫﯽ کامﻞ کسب ﻧموده و خود را ملزم به رﻋاﯾﺖ آﻧها مﯽ-
داﻧﺪ ،ﻟذا جﺒﺮان کلیه زﯾان وارده به کارﻓﺮما ﻧاشﯽ از ﻋﺪم آﮔاﻫﯽ از مﻔاد ﻓوق بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ.
 -12-2ﭘیماﻧﮑار ﭘیش از امﻀاي ﭘیمان اﻗﺮار مﯽ ﻧماﯾﺪ که بﺮﻧﺪ مﺼاﻟح مورد استﻔاده داراي استاﻧﺪارد و ساﯾﺮ مﺪارك ﻓنﯽ در ارﺗﺒاط با موضوع
ﭘیمان مﯽباشﺪ و خود را ملزم به ﺗمﺪﯾﺪ آﻧها در ﻃول مﺪت ﭘیمان مﯽداﻧﺪ ،ﻟذا جﺒﺮان کلیه زﯾان وارده به کارﻓﺮما ﻧاشﯽ از ﻋﺪم صﺤﺖ ﯾا
ﺗمﺪﯾﺪ مﻔاد ﻓوق بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ.
 -12-3ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ کلیه مﺼاﻟح و ملزومات مورد ﻧیاز موضوع ﭘیمان را بﺮ اساس بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي مﺼوب ﺣمﻞ ،اجﺮا و ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ و
ﻫمچنیﻦ ﮔزارشات ﭘیشﺮﻓﺖ روزاﻧه و ماﻫاﻧه را ﺗهیه و اراﺋه ﻧماﯾﺪ.
 -12-4ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ کلیه مﺼاﻟح و ملزومات مورد ﻧیاز را ﻃﺒﻖ مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ ،خﺼوصﯽ و جزﺋیات اجﺮاﯾﯽ شﺮکﺖ کناف
اﯾﺮان و ﺗﺤﺖ ﻧظارت ﻧماﯾنﺪه کارﻓﺮما و مﻄابﻖ با چﮏ ﻟیسﺖ ﻫاي اجﺮاﺋﯽ کارﻓﺮما اجﺮا ﻧماﯾﺪ.
 -12-5ﭘیماﻧﮑار متعهﺪ مﯽ ﮔﺮدد کلیه مﺼاﻟح ،ماشیﻦ آالت ،ملزومات ،ابزار و ﺗﺠهیزات موردﻧیاز جهﺖ اﻧﺠام ﻋملیات موضوع ﭘیمان را در
ﻫنﮕام ورود و خﺮوج در دﻓتﺮ اﻧتظامات کارﮔاه ﺛﺒﺖ ﻧماﯾﺪ و متعهﺪ میﮕﺮدد ﻫیچ ﮔوﻧه مﺼاﻟح ،ﺗﺠهیزات ،ماشیﻦ آالت و وساﯾﻞ مورد
استﻔاده در کارﮔاه را بﺪون مﺠوز کتﺒﯽ کارﻓﺮما از مﺤﻞ ﭘﺮوژه خارج ﻧنماﯾﺪ.
 -12-6ﺗهیه کلیه ﺗﺠهیزات ،ماشیﻦ آالت و ملزومات مورد ﻧیاز ﭘیمان شامﻞ ﺗخته ،بشﮑه زﯾﺮﭘاﯾﯽ و ﻧﺮدبان ،داربسﺖ ،ﺗﻔنگ ﻫیلتﯽ و میخ و
چاشنﯽ ،اﻧواع ﭘیچ ،مهﺮه ،واشﺮ ،کابﻞ بﺮق ،ﺗابلو ﺗﻘسیم بﺮق و باالبﺮ و ﻫﺮ ﮔوﻧه ابزار الزمه کار ،مﻄابﻖ با بﺮﻧامه زمان بنﺪي و ﻃﺒﻖ ﻧظﺮ و
ﺗأﯾیﺪ کارﻓﺮما بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ.
 -12-7ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ مﺼاﻟح و ملزومات مازاد بﺮ ﻧیاز ﭘﺮوژه و ﻧخاﻟه ساختماﻧﯽ مﺮبوط به موضوع ﭘیمان را ﭘﺲ از اﺗمام ﻋملیات ﻧﺼب
به ﻫزﯾنه خود از کارﮔاه خارج ﻧماﯾﺪ.
 -12-8ﭘیماﻧﮑار متعهﺪ مﯽﮔﺮدد ﺗا ﯾﮏ ﻧسخه از کلیه مﺪارك ﻓنﯽ و ﻧتاﯾج آزماﯾشﻫاي اﻧﺠام شﺪه اﻋم از آزماﯾشﻫاي کنتﺮل کیﻔیﺖ و
آزماﯾشﻫاي ﺗعییﻦ خواص مﮑاﻧیﮑﯽ و شیمیاﯾﯽ مﺮﺗﺒط با موضوع ﭘیمان را از کارخاﻧهﻫاي مﺒﺪأ اخذ و در اختیار کارﻓﺮما ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -12-9کارﻓﺮما مﯽﺗواﻧﺪ در ﻫﺮ مﺮﺣله از مﺪت ﭘیمان به ﺗشخیص خود ﻧسﺒﺖ به اﻧﺠام آزماﯾشﻫاي کنتﺮل کیﻔﯽ اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ .در صورت ﻋﺪم
اﻧﻄﺒاق ﻧتاﯾج با ﭘیشﻓﺮضﻫاي ﺗوﻟیﺪ و مﺪارك ﻓنﯽ و ﻋﺪم ﺗواﻧاﯾﯽ ﭘیماﻧﮑار در اﺛﺒات کیﻔیﺖ مﺼاﻟح ﺗﺤوﯾلﯽ ،مسﺌوﻟیﺖ بارﮔیﺮي ،ﺣمﻞ
و ﻋودت مﺤموﻟه مورد ﻧظﺮ ،جاﯾﮕزﯾن ﯽ مﺤموﻟه جﺪﯾﺪ و جﺒﺮان کلیه خسارات وارده به کارﻓﺮما اﻋم از اﯾﺠاد ﺗأخیﺮ در اجﺮاي ﭘﺮوژه و

ماﻧنﺪ آن بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار خواﻫﺪ بود ،در اﯾنﺼورت ﻫزﯾنه آزماﯾشﻫاي کنتﺮل کیﻔﯽ اﻧﺠام شﺪه و آزماﯾشﻫاي مﺠﺪد ﻧیز بﺮ ﻋهﺪه
ﭘیماﻧﮑار خواﻫﺪ بود.
 -12-10اﻧﺠام مﺤاسﺒات ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺮسازي الزم جهﺖ اجﺮاي سﻘف کاذب ﭘاﻧلﯽ بﺮ اساس آخﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾش دستوراﻟعمﻞ ﻫا و مشخﺼات ﻓنﯽ
شﺮکﺖ کناف اﯾﺮان با ﻫماﻫنﮕﯽ با مهنﺪس ﻃﺮاح و ﻧاظﺮ ﭘﺮوژه ،شﺮکﺖ در جلسات دﻓاع و ﭘیﮕیﺮي ﺗا مﺮﺣله ﺗﺼوﯾب جزﺋیات و درج در
ﻧﻘشهﻫاي اجﺮاﺋﯽ بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ .بابﺖ اراﺋه خﺪمات ﻓوق ﻫزﯾنه جﺪاﮔاﻧهاي به ﭘیماﻧﮑار ﭘﺮداخﺖ ﻧخواﻫﺪ شﺪ.
 -12-11ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ  5روز ﭘﺲ از مﺒادﻟه ﭘیمان ،بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي ﺣمﻞ و اجﺮا خود را با درﻧظﺮ ﮔﺮﻓتﻦ ﺗأﺛیﺮ کلیه ﻋوامﻞ (شامﻞ
ﻧیﺮوي اﻧساﻧﯽ ،مﺼاﻟح و ﺗﺠهیزات ،ماشیﻦ آالت و ابزار) مﻄابﻖ با بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي ﭘﺮوژه و ﻃﺒﻖ ﻧظﺮ و ﻓﺮمﺖ مورد ﻗﺒول کارﻓﺮما در
ﻗاﻟب بﺮﻧامه  MSPﺗنظیم و جهﺖ بﺮرسﯽ کتﺒاً به کارﻓﺮما ﺗسلیم ﻧماﯾﺪ .کارﻓﺮما ﭘﺲ از بﺮرسﯽ و اﻋمال ﻧظﺮ ،بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي را جهﺖ
ﭘیﮕیﺮي به ﭘیماﻧﮑار ابالغ مﯽﻧماﯾﺪ.
 -12-12ﻫزﯾنه ﻫاي بارﮔیﺮي ،ﺣمﻞ و باراﻧﺪازي کلیه مﺤموﻟه ﻫاي ارساﻟﯽ و جابﺠاﯾﯽ آﻧها در کارﮔاه و ﻃﺒﻘات بﺼورت صﺤیح و ساﻟم و بﺪون
ﻫﺮﮔوﻧه ﻋیب و ﻧﻘص به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽ باشﺪ.
 -12-13ﻫزﯾنه و ﺗأمیﻦ سوخﺖ و ﻫزﯾنه ﻫاي مورد ﻧیاز آن جهﺖ ﮔﺮماﯾش و ﭘخﺖ و ﭘز ﭘﺮسنﻞ ﭘیماﻧﮑار،ﺗامیﻦ ﻏذاي کارکنان و کارﮔﺮان ﭘیماﻧﮑار،
اﺗاق کارﮔﺮي ،اﯾاب و ذﻫاب و ﻋملیات اجﺮاﯾﯽ به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار بوده و کارﻓﺮما ﻫیچﮕوﻧه ﺗعهﺪي بابﺖ اﯾﻦ موضوع ﻧﺪارد.
 -12-14ﺗﺠهیز و بﺮچیﺪن کارﮔاه ،ﺗهیه و ﺗﺠهیز اﺗاق کارﮔﺮي بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار بوده و کارﻓﺮما در اﯾﻦ خﺼوص ﻫیچﮕوﻧه مسﺌوﻟیتﯽ ﻧخواﻫﺪ
داشﺖ.
 -12-15ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ در ﭘاﯾان ﭘیمان ﻧﺼب ،صورت وضعیﺖ ﻗﻄعﯽ را بﺮ اساس مﻘادﯾﺮ اجﺮا شﺪه در مﺤﻞ و صورﺗﺠلسات ﺗأﺋیﺪ شﺪه
ﺗهیه و ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ ،ﭘﺮت مﺼاﻟح بعهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ.
 -12-16ﭘیماﻧﮑار متعهﺪ مﯽ ﮔﺮدد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ مهنﺪس ساختمان با ﺣﺪاﻗﻞ 5سال سابﻘه کار مﺮﺗﺒط با ﻋملیات موضوع ﻗﺮارداد ،به ﻋنوان ﻧماﯾنﺪه
مﻘیم ﭘیماﻧﮑار(رﺋیﺲ کارﮔاه) معﺮﻓﯽ ﻧموده و ﻧامﺒﺮده مﯽ باﯾسﺖ در ﺗمام مﺪت اجﺮاي ﭘیمان در ﭘﺮوژه ﺣﻀور داشته باشﺪ.
 -12-17ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ با ﻫماﻫنﮕﯽ کارﻓﺮما ﻧسﺒﺖ به اخذ بیمه مسﺌوﻟیﺖ میﺪﻧﯽ در ﻗﺒیال کارکنیان ،ﭘﺮسینﻞ و ﭘیماﻧﮑیاران جیزء ﺗﺤیﺖ
ﭘوشش خوﯾش اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ .بیمه ﻧامه اخذ شﺪه باﯾﺪ باﻧام و بﮕوﻧه اي باشﺪ که کلیه ﭘوشش ﻫاي الزم را در خﺼیوص ﻋملییات موضیوع
ﭘیمان ﻓﺮاﻫم ﻧماﯾنﺪ .از ورود کارکنان ،ﭘﺮسنﻞ و ﭘیماﻧﮑاران جزء ﺗﺤﺖ ﭘوشش ﭘیماﻧﮑار که ﻧامشان در ﻟیسﺖ بیمه ﻧامه مسﺌوﻟیﺖ مﺪﻧﯽ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓته اسﺖ به کارﮔاه جلوﮔیﺮي خواﻫﺪ شﺪ .ﭘوشش ﻫاي الزم در بیمه ﻧامه مﯽ باﯾسﺖ ﻗﺒﻞ از خﺮﯾﺪ به ﺗأﺋیﺪ کارﻓﺮما بﺮسﺪ.
 -12-18ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ ﻃﺒﻖ ﻗواﻧیﻦ سازمان ﺗأمیﻦ اجتماﻋﯽ ﻫﺮ ماﻫه ﻟیسﺖ و ﺣﻖ بیمه ﭘﺮسنﻞ خود را به سازمان ﺗأمیﻦ اجتماﻋﯽ ارسال
و ﭘﺮداخﺖ ﻧماﯾﺪ .ﭘﺲ از خاﺗمه ﭘیمان ،اخذ مﻔاصا ﺣساب به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار بوده و ﺗسوﯾهﺣساب ﻧهاﯾﯽ و ﭘﺮداخﺖ صورتوضعیﺖ ﻗﻄعﯽ
ﭘﺲ از اخذ مﻔاصا ﺣسیاب بیمه مﯽ باشیﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه : 6ﻫزﯾنه اراﺋه ﺗمامﯽ خﺪمات منﺪرج در بنﺪﻫاي ﻓوق در ﭘیشنهاد ﻗیمﺖ ﻟﺤاظ ﮔﺮدﯾﺪه و اضاﻓه ﭘﺮداختﯽ در اﯾﻦ خﺼوص اﻧﺠام ﻧخواﻫیﺪ
شﺪ.

مﺎده  )13ﺗعهدات ﮐﺎرفرمﺎ
-13-1ﭘﺮداخﺖ صورت وضعیﺖ ﭘیماﻧﮑار مﻄابﻖ با ماده ()5
-13-2معﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ به ﻋنوان ﻧماﯾنﺪه بﺼورت کتﺒﯽ جهﺖ اﻧﺠام امور اداري و ﭘیﮕیﺮيﻫاي الزم در ارﺗﺒاط با موضوع ﭘیمان.
-13-3اراﺋه ﯾﮏ سﺮي از ﻧﻘشهﻫاي معماري که ﭘﺲ از مﺒادﻟه ﭘیمان و در ﻗﺒال اراﺋه درخواسﺖ کتﺒﯽ به ﭘیماﻧﮑار ابالغ خواﻫﺪ شﺪ.
مﺎده  )14ﺗﺎخیرات غیر مجﺎز
 -14-1در صورﺗیﮑه ﭘیماﻧﮑار ﻧتواﻧﺪ ﺗمام ﯾا بخشﯽ از موضوع ﭘیمان را در مﺪت زمان مﻘﺮر در ماده ( )8اجﺮاء ﻧماﯾﺪ ،کارﻓﺮما مﯽﺗواﻧیﺪ بیه ازاي
ﻫﺮ روز ﺗأخیﺮ در اﻧﺠام ﺗعهﺪات ،به میزان (1,5ﯾﮏ و ﻧیم) درصﺪ از صورﺗﺤساب مﺮبوﻃه را به ﺣسیاب بیﺪﻫﮑاري ﭘیماﻧﮑیار منظیور و از
مﺤﻞ مﻄاﻟﺒات ﯾا از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ وي کسﺮ و بﺮداشﺖ ﻧماﯾﺪ.
 -14-2در صورﺗیﮑه ﺗأخیﺮ دراجﺮاء ﺗمام ﯾا بخشﯽ از مورد معامله ،مﻄابﻖ بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي اراﺋه شﺪه ﺗوسیط ﭘیماﻧﮑیار و میورد ﺗاﯾییﺪ کارﻓﺮمیا،
بیش از ( 10ده) روز به ﻃول اﻧﺠامﺪ ،ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ کسﺮي ﻫاي مورد ﻧیاز کارﻓﺮما را از مﺒﺪأ دﯾﮕﺮي ﺗأمیﻦ ﻧماﯾﺪ .در ﻏیﺮ اﯾنﺼیورت
کارﻓﺮما رأسا مﯽ ﺗواﻧﺪ ﻧسﺒﺖ به خﺮﯾﺪ کسﺮي ﻫاي مورد ﻧیاز از کارخاﻧه مورد ﻧظﺮ خود اﻗﺪام و کلییه ﻫزﯾنیه ﻫیاي مﺮبوﻃیه را بیا اﺣتسیاب
(15ﭘاﻧزده) درصﺪ باالسﺮي به ﺣساب بﺪﻫﮑاري ﭘیماﻧﮑار منظور ﻧماﯾﺪ.
مﺎده )15حـل اختالف
در صورت بﺮوز اختالف در ﺗعﺒیﺮ و ﺗﻔسیﺮ و ﯾا ﻃﺮز اجﺮاي اﯾﻦ ﭘیمان (بﺠز ماده  ،)16موضوع اختالف بﺪواً در کمیسییوﻧﯽ مﺮکیب از ﻧماﯾنیﺪﮔان
مﺠاز و مختار ﻃﺮﻓیﻦ که ﺣﺪاکثﺮ ظﺮف مﺪت  48ساﻋﺖ کتﺒاً معﺮﻓﯽ خواﻫنﺪ شﺪ مﻄﺮح و ﻫﺮ ﺗﺼمیمﯽ که کمیسیون مذکور بیهاﺗﻔاق آراء اﺗخیاذ
ﻧماﯾﺪ ،بﺮاي ﻃﺮﻓیﻦ ﻧاﻓذ و الزماالجﺮا خواﻫﺪ بود .در صورت ﻋﺪم ﺗواﻓﻖ ﻧماﯾنﺪﮔان ،موضوع به داور مﺮضﯽاﻟﻄﺮﻓیﻦ ارجاع و رأي داور ﻗﻄعﯽ خواﻫﺪ
بود .ضمناً ﺗا ﺗعییﻦ ﺗﮑلیف موضوع ،ﭘیماﻧﮑار موظف به اجﺮاي ﺗعهﺪات خود مﯽباشﺪ.
مﺎده  )16شرایط فﺴخ پیمﺎن
ﻋالوه بﺮ شﺮاﯾط اﺣﺮاز ماده  46شﺮاﯾط ﻋمومﯽ ﭘیمان ،در موارد ذﯾﻞ کارﻓﺮما مﯽﺗواﻧﺪ بﺪون ﻧیاز به ﺗشﺮﯾﻔات ﻗاﻧوﻧﯽ و ﻗﻀاﯾﯽ و صﺮﻓ ًا با ارسال ﯾﮏ
اخﻄار کتﺒﯽ با ﭘسﺖ سﻔارشﯽ به آدرس منﺪرج در ماده  ،17ﭘیمان را بﺼورت ﯾﮑﻄﺮﻓه ﻓسخ ﻧماﯾﺪ:
 -16-1ﺗأخیﺮ بیش از  10روز در شﺮوع ﻋملیات اجﺮاﯾﯽ ﻫﺮ بلوك ﭘﺮوژه ﻧسﺒﺖ به بﺮﻧامه زماﻧﺒنﺪي
 -16-2ﻋﺪم ﺗواﻧاﺋﯽ ﭘیماﻧﮑار در اﺛﺒات اﻧﻄﺒاق روش اجﺮا مﻄابﻖ با مشخﺼات ﻓنﯽ ﻋمومﯽ ،ضوابط استاﻧﺪارد ،مﺪارك و اسناد موضوع ماده 2
موضوع ﭘیمان
 -16-3استنﮑاف ﭘیماﻧﮑار از اﻧﺠام دستورکارﻫاي صادره از سوي کارﻓﺮما ﯾا ﺗأخیﺮ در رﻓع ﻧواﻗص اجﺮا در زمان مﻘﺮر و مﻘتﻀﯽ
 -16-4اﻧتﻘال ﭘیمان به شخص ﯾا اشخاص ﺛاﻟث بﺪون مواﻓﻘﺖ کتﺒﯽ کارﻓﺮما
 -16-5در صورﺗیﮑه ﭘیماﻧﮑار ﻧتواﻧﺪ به ﺗعهﺪات خود ،با کیﻔیﺖ و کمیﺖ موضوع ﭘیمان ﻋمﻞ ﻧماﯾﺪ.

 -16-6ﻋﺪم رﻋاﯾﺖ مﺒاﺣث اﯾمنﯽ ،ﺣﻔاظﺖ ﻓنﯽ و بهﺪاشﺖکار ﻃﺒﻖ ماده  17و  21شﺮاﯾط ﻋمومﯽ ﭘیمان و مﺒﺤث  12مﻘﺮرات ملﯽ ساختمان
(اﯾمنﯽ و ﺣﻔاظﺖ کار در ﺣیﻦ اجﺮا) و چﮏﻟیسﺖ ﻋملﮑﺮد اﯾمنﯽ کارﮔاه و اﻟزامات HSE
در اﯾﻦ صورت ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠام ﺗعهﺪات به ﻫمﺮاه سپﺮده ﺣسﻦ اﻧﺠام کار ﭘیماﻧﮑار به ﻧﻔع کارﻓﺮما ضﺒط ﮔﺮدﯾﺪه و کارﻓﺮما ﺣﻖ خواﻫﺪ داشﺖ ﺗا وجه
اﻟتزام به شﺮح ماده  14را از ﭘیماﻧﮑار مﻄاﻟﺒه ﯾا از مﺤﻞ مﻄاﻟﺒات ،ﺗﻀامیﻦ و سپﺮدهﻫاي وي کسﺮ ﻧماﯾﺪ.
مﺎده )17نشﺎنی طرفـیﻦ
 -17-1ﻧشاﻧﯽ کارﻓﺮما :ﺗهﺮان – میﺪان وﻧﮏ – خیابان ﮔاﻧﺪي -اﻧتهاي خیابان  – 21ﭘالك  – 3شﺮکﺖ سﺮماﯾه ﮔذاري مسﮑﻦ ﺗهﺮان ،ﺗلﻔﻦ
62-88885561
 -17-2ﻧشاﻧﯽ ﭘیماﻧﮑار  ................................................................................... .................................................................. :و ﺗلﻔﻦ ............................ :
ﺗﺒﺼﺮه : 7کلیه مﮑاﺗﺒات به ﻧشاﻧﯽﻫاي مذکور ابالغشﺪه ﺗلﻘﯽ مﯽﮔﺮدد و ﻃﺮﻓیﻦ موظفاﻧﺪ در صورت ﺗغییﺮ ﻧشاﻧﯽ مﺮاﺗب را سﺮﯾعاً بهﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﻃالع دﻫنﺪ.

مﺎده ( )18مفﺎد پیمﺎن
اﯾﻦ ﭘیمان در ﺗارﯾخ  1399 /...../.....مشتمﻞ بﺮ  18مﺎده و  7ﺗبصره و در  9صفحه به جز ﺿمﺎیم و پیﻮﺳﺖ هﺎي مربﻮطه در ﺳـه نﺴـهه
در شرﮐﺖ ﺳرمﺎیه ﮔﺬاري مﺴﮑﻦ ﺗهران ﺗنظیم شﺪه که کلیه ﻧسخ داراي ارزش ﯾﮑسان و در ﺣﮑم واﺣﺪ مﯽباشنﺪ و ﭘیماﻧﮑار اﻗیﺮار بیه ﺗسیلیم
ﯾﮏ ﻧسخه از آن را ﻧمود.
پیمانکار

کارفرما

(شرﮐﺖ )........................................

(شرﮐﺖ ﺳرمﺎیه ﮔﺬاري مﺴﮑﻦ ﺗهران)

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

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

()........................

().......................

علی شﺎه حیدري
(مدیر عﺎمل و عضﻮ هیئﺖ مدیره)

مجید غفﻮري روزبهﺎنی
(رئیس هیئﺖ مدیره)

پیوست شماره 1
برآورد ریالی

آنالیز قیمت
حمل و اجرا ﮔچ برگ دیﻮار و ﺳقف ﮐﺎذب بنفشه  2شهر جدید اندیشه

1

حمل و اجراي ﮔچ برگ دیﻮار واحد هﺎ  -صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار
( )RG12.5به ﻫمﺮاه ﺗمام ملزومات ﻧﺼب،اﻧواع ﭘیچ ،مهﺮه و واشﺮ بتوﻧه
و ﻧوار درزﮔیﺮي

متﺮمﺮبع

25047

حمل و اجراي ﮔچ برگ دیﻮار واحد هﺎ  -صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار

2

( )RG9.5به ﻫمﺮاه ﺗمام ملزومات ﻧﺼب ،اﻧواع ﭘیچ ،مهﺮه و واشﺮ ،بتوﻧه
و ﻧوار درزﮔیﺮي در ارﺗﻔاع  40ساﻧتﯽ متﺮي اﻧتهاي دﯾوار (در مﺠاورت
سﻘف) اجﺮا خواﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
حمل و اجراي ﮔچ برگ ﺳقف ﮐﺎذب  -صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار

متﺮمﺮبع

1950

3

( )RG9.5-MR12.5به ﻫمﺮاه ﺗمام ملزومات ﻧﺼب ،اﻧواع ﭘیچ ،مهﺮه و

متﺮمﺮبع

17144

واشﺮ ،بتوﻧه و ﻧوار درزﮔیﺮي و اجراي زیر ﺳﺎزي با استﻔاده از ﭘﺮوﻓیﻞ
ﻫاي ﻓوالدي سﺮد ﻧورد شﺪه ﮔاﻟواﻧیزه ﻫمﺮاه کلیه اﺗﺼاالت و آوﯾز
اجرا مصﺎلح و ملزومﺎت مﻮرد نیﺎز جهﺖ اجراي پیشﺎنی ﺳﺎده
بدون نﻮر مهفی بﺎ هر شﮑل ،عرض و ارﺗفﺎع و انحنﺎ شامﻞ:

4

 -مﺼاﻟح زﯾﺮسازي با استﻔاده از ﭘﺮوﻓیﻞ ﻫاي ﻓوالدي سﺮد ﻧورد شﺪه متﺮ ﻃول

3500

ﮔاﻟواﻧیزه ﻫمﺮاه با کلیه اﺗﺼاالت ،آوﯾزﻫا ،جزﺋیات اجﺮاﯾﯽ و کﺮﻧﺮبیﺪ
 صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار به ضخامﺖ ﺣﺪود  12میلیمتﺮ به ﻫمﺮاهﺗمام ملزومات ﻧﺼب ،بتوﻧه و ﻧوار درز ﮔیﺮي
اجرا ﮐلیه مصﺎلح و ملزومﺎت مﻮرد نیﺎز جهﺖ اجراي بﺎﮐس نﻮر
مهفی شامﻞ:

5

 -مﺼاﻟح زﯾﺮسازي با استﻔاده از ﭘﺮوﻓیﻞ ﻫاي ﻓوالدي سﺮد ﻧورد شﺪه متﺮ ﻃول

2000

ﮔاﻟواﻧیزه ﻫمﺮاه با کلیه اﺗﺼاالت ،آوﯾزﻫا ،جزﺋیات اجﺮاﯾﯽ و کﺮﻧﺮبیﺪ
 صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار به ضخامﺖ ﺣﺪود  12میلیمتﺮ به ﻫمﺮاهﺗمام ملزومات ﻧﺼب ،بتوﻧه و ﻧوار درز ﮔیﺮي
حمل و اجراي ﮐلیه مصﺎلح و ملزومﺎت مﻮرد نیﺎزجهﺖ اجراي
دریچه بﺎزدید شامﻞ :اجﺮا مﺼاﻟح زﯾﺮسازي با استﻔاده از ﭘﺮوﻓیﻞ

6

ﻫاي ﻓوالدي سﺮد ﻧورد شﺪه ﮔاﻟواﻧیزه ﻫمﺮاه با کلیه اﺗﺼاالت ،ﻟوال،
آوﯾزﻫا ،جزﺋیات اجﺮاﯾﯽ و کﺮﻧﺮبیﺪ
 صﻔﺤات ﮔچﯽ روکش دار به ضخامﺖ ﺣﺪود  12میلیمتﺮ به ﻫمﺮاهﺗمام ملزومات ﻧﺼب ،بتوﻧه و ﻧوار درزﮔیﺮي

جمع ﮐل به ریﺎل بدون در نظر ﮔرفتﻦ مﺎلیﺎت بر ارزش
افزودهح

ﻋﺪد

500

پیوست شماره 2
مشخصات فنی خصوصی

پیوست شماره 3
اسناد و مدارک پیمانکار

پیوست شماره 4
چکلیست عملکرد ایمنی کارگاه و الزاماتHSE

الزامﺎت H.S.E
 -1ﭘیماﻧﮑار متعهﺪ اسﺖ ﻋالوه بﺮ رﻋاﯾﺖ و ﻋمﻞ به مﻘﺮرات اختﺼاصﯽ ساﯾﺖ مﺤﻞ اﺣﺪاث موضوع ﭘیمان ،ضمﻦ ﻫماﻫنﮕﯽ کامﻞ با
مسﺌوﻟیﻦ مﺮبوﻃه ﻧسﺒﺖ به رﻋاﯾﺖ کامﻞ ضوابط و مﻘﺮرات  HSEازجمله ﻋﺪم بهکارﮔیﺮي اﻓﺮاد ﻓاﻗﺪ سالمﺖ روﺣﯽ و جسماﻧﯽ (ازجمله
اﻓﺮاد معتاد) ﯾا صالﺣیﺖﻫا ي اجتماﻋﯽ و ﯾا ﮔواﻫینامه ﻗاﻧوﻧﯽ ﯾا ﺗخﺼﺼﯽ مﺮﺗﺒط به ﻧوع خﺪمﺖ ،ﻋﺪم استﻔاده از ﻧیﺮوي اﻧساﻧﯽ بﺪون
ﺗﺠهیزات اﯾمنﯽ اﻧﻔﺮادي ﯾا شغلﯽ ،ﻋﺪم استﻔاده از ابزار و امﮑاﻧات مستعمﻞ ،معیوب و ﻧااﯾمﻦ ،ﻋﺪم بهکارﮔیﺮي ماشیﻦآالت ﻓاﻗﺪ معاﯾنه ﻓنﯽ
و ﯾا ﻓاﻗﺪ ﮔواﻫینامه بازرسﯽ ﻓنﯽ ،اخذ ﺗأﯾیﺪﯾه چاهﻫاي ارت از شﺮکﺖﻫاي مورد ﺗاﺋیﺪ استاﻧﺪارد  ،ﻋﺪم اﻧﺠام کارﻫاي خﻄﺮﻧاك ماﻧنﺪ ﺣﻔاري،
اﻧﻔﺠارت و ﻧظاﯾﺮ آن بﺪون اخذ مﺠوزﻫاي ﻗاﻧوﻧﯽ و ﺗاﺋیﺪ ﻗﺒلﯽ کارﻓﺮما ،جلوﮔیﺮي از ﺗخﺮﯾب مﺤیطزﯾسﺖ و سعﯽ در ﺣﻔاظﺖ از منابع
ﻃﺒیعﯽ و زﯾسﺖمﺤیﻄﯽ  ،ﺣﻔظ کامﻞ امنیﺖ و ﺣﻔاظﺖ مﺤﻞ کار و مﺼاﻟح ﭘايکار از جمیع خﻄﺮات و سواﻧح ﻃﺒیعﯽ  ،ﻋﺪم اﻧﺠام کار در
ساﻋات ﻏیﺮﻋادي بﺪون ﻫماﻫنﮕﯽ با  HSEاﻗﺪامات الزم را صورت دﻫﺪ.
 -2ﭘیماﻧﮑار متعهﺪ اسﺖ کلیه ﭘیشبینﯽﻫا ي الزم را بﺮاي جلوﮔیﺮي از وﻗوع ﺣوادث مﺼﺮح در ﻗواﻧیﻦ  HSEمعمول دارد و در صورت بﺮوز
ﻫﺮﮔوﻧه ﺣادﺛه ﯾا شﺒه ﺣادﺛه ،روﯾﺪاد ،ﻧﻘص ،بیماريﻫاي شغلﯽ  ،و ﻧظاﯾﺮ آن ظﺮف مﺪت  48ساﻋﺖ ﻧسﺒﺖ به ﺛﺒﺖ واﻗعه و اﻋالم ﮔزارش
مﮑتوب به کارﻓﺮما و ساﯾﺮ مﺮاجع ذﯾﺼالح اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ .مسﺌوﻟیﺖ وﻗوع ﻫﺮﮔوﻧه ﺣادﺛه ﻏیﺮمنتظﺮه جاﻧﯽ و ﻫﺮﮔوﻧه ﻧﻘص ﻋﻀو اﺣتماﻟﯽ و کلیه
خسارات جاﻧﯽ و ماﻟﯽ اﺣتماﻟﯽ آن در خﺼوص ﭘیماﻧﮑار و کارکنان مﺮبوﻃه دراﻧﺠام موضوع ﭘیمان کالً بﺮ ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ.
 -3ﭘیماﻧﮑار ملزم به رﻋاﯾﺖ مﺠموع ﻗواﻧیﻦ و اﻟزامات وزارت کار و امور اجتماﻋﯽ (ازجمله آﯾیﻦﻧامهﻫاي ﺣﻔاظﺖ و بهﺪاشﺖکار) و شﺮکﺖ
سﺮماﯾهﮔذاري مسﮑﻦ ﺗهﺮان مﯽباشﺪ و با امﻀاء ﭘیمان موکﺪأ ﺗاﺋیﺪ مﯽﻧماﯾﺪ که از جمیع ﻗواﻧیﻦ  HSEو بخشنامهﻫا و ابالﻏیهﻫاي مﺮﺗﺒط با
آن اﻃالع کامﻞ دارد و مسﺌوﻟیﺖ رﻋاﯾﺖ و ﻋمﻞ به آنﻫا را بهصورت کامﻞ به ﻋهﺪه ﮔﺮﻓته اسﺖ .ﻫمچنیﻦ ﭘیماﻧﮑار خود را متعهﺪ به رﻋاﯾﺖ
کلیه دستوراﻟعمﻞﻫا و ابالﻏیات ارساﻟﯽ از سوي کارﻓﺮما در اﯾﻦ خﺼوص مﯽداﻧﺪ.
 -4بﮑارﮔیﺮي اﻓﺮاد بیﮕاﻧه ،اﻓﺮاد مشمول ﻗاﻧون ﻧظام وظیﻔه و اﻓﺮاد ﻓاﻗﺪ مﺠوزﻫاي ﻗاﻧوﻧﯽ جهﺖ کار در اﯾﺮان ممنوع مﯽ باشﺪ ،ﻟذا چون
کارﻓﺮما اخﻄارﻫاي الزم را در اﯾﻦ زمینه به اﻃالع ﭘیماﻧﮑار رساﻧﺪه اسﺖ در اﯾﻦ زمینه ﻫیچﮔوﻧه مسﺌوﻟیتﯽ ﻧخواﻫﺪ داشﺖ و کلیه ﺗﺒعات
ﻗاﻧوﻧﯽ ،ماﻟﯽ ،جزاﯾﯽ و کیﻔﺮي ﻋﺪم رﻋاﯾﺖ موارد ﻓوق اﻟذکﺮ مستﻘیماً به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽ باشﺪ.
 -5ﭘیماﻧﮑار ﺗعهﺪ مﯽﻧماﯾﺪ کلیه مﻘﺮرات ﻗاﻧون کار را در بهکارﮔیﺮي ﭘﺮسنﻞ شاﻏﻞ در اﻧﺠام موضوع اﯾﻦ ﭘیمان اﻋم از بیمه درماﻧﯽ  ،ﺣوادث
و ...را اﻧﺠام داده و مسﺌوﻟیﺖ ﺗأمیﻦ خسارت جاﻧﯽ و ماﻟﯽ کارﮔﺮان و متخﺼﺼیﻦ شاﻏﻞ به کار ﭘیماﻧﮑار در ﺣیﻦ اﻧﺠام موضوع اﯾﻦ ﭘیمان را
به ﻋهﺪه ﮔیﺮد.
 -6ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ ﻗﺒﻞ از شﺮوع ﭘیمان و ﻋملیات اجﺮاﯾﯽ ﻧسﺒﺖ به ﺗهیه وساﯾﻞ و ﺗﺠهیزات ﺣﻔاظﺖ ﻓﺮدي مناسب بﺮاي ﻧﻔﺮات خود
متناسب با شغلشان اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ .ﭘیماﻧﮑار مﯽ باﯾسﺖ ﭘﺮسنﻞ خود را ملزم به استﻔاده از وساﯾﻞ اﯾمنﯽ و بهﺪاشتﯽ ﻧماﯾﺪ .در راستاي ﺣﺼول
اﯾﻦ مﻔاد ،ﭘیماﻧﮑار ملزم به ﺗهیه وساﯾﻞ ﺣﻔاظﺖ ﻓﺮدي متناسب و مورد ﺗاﺋیﺪ واﺣﺪ  HSEکارﻓﺮما مﯽباشﺪ .در ﻏیﺮ اﯾﻦ صورت کارﻓﺮما
بهﻃور مستﻘیم موضوع را اجﺮاي ﻧموده و ﻫزﯾنه اﻧﺠامشﺪه را بعالوه  %15باالسﺮي از صورتوضعیﺖ ﭘیماﻧﮑار کسﺮ خواﻫﺪ ﻧمود.

 -7ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ بهﺗناسب میزان و ﻧوع ﻓعاﻟیﺖ ﻧسﺒﺖ به معﺮﻓﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾا بیشتﺮ بهﻋنوان رابط ،ﯾا ﻧماﯾنﺪه ﯾا مسﺌول HSE
داراي مﺪارك مﺮﺗﺒط ﯾا ﮔذراﻧﺪن دورهﻫاي مﺮﺗﺒط  HSEبه کارﻓﺮما اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ صالﺣیﺖ ﻓﺮد مذکور مﯽباﯾسﺖ به ﺗاﺋیﺪ مﺪﯾﺮﯾﺖ HSE
کارﻓﺮما بﺮسﺪ .در صورت ﻋﺪم ﺗاﺋیﺪ ﻓﺮد مذکور  ،ﭘیماﻧﮑار مﯽباﯾسﺖ ﻧسﺒﺖ به معﺮﻓﯽ جاﯾﮕزﯾﻦ اﻗﺪام ﻧماﯾﺪ.
 -8ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ کارکنان خود را ﺗﺤﺖ آموزشﻫاي الزم ( HSEمﻘﺪماﺗﯽ-ﺗخﺼﺼﯽ) ﻗﺮار داده و آﻧان را با اصول اوﻟیه HSE
خﻄﺮات شغلﯽ آشنا ﻧماﯾﺪ و ﮔواﻫﯽ الزم را اخذ و در ﭘﺮوﻧﺪه کارکنان ﺛﺒﺖ ﻧموده و مستنﺪات خود را به کارﻓﺮما اراﺋه ﻧماﯾﺪ درصورﺗﯽکه
ﭘیماﻧﮑار آموزشﻫاي الزم اﻧﺠام ﻧﺪﻫﺪ کارﻓﺮما مﯽﺗواﻧﺪ اﯾﻦ موضوع را اﻧﺠام داده و ﻫزﯾنهﻫاي مﺮبوط را ﭘﺲ از اﻋمال  %15باالسﺮي از
صورتوضعیﺖ ﭘیماﻧﮑار کسﺮ ﻧماﯾﺪ درﻫﺮﺣال مسﺌوﻟیﺖ اﻧﺠام ﺗعهﺪ مذکور به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ.
 -9ﭘیماﻧﮑار متعهﺪ اسﺖ از بهکارﮔیﺮي اﻓﺮادي که مواردي ﻧظیﺮ اﻧواع مواد مخﺪر و مشﺮوبات اﻟﮑلﯽ مﺼﺮف مﯽﻧماﯾنﺪ خودداري ﻧماﯾﺪ.
ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ در دورهﻫا ي زماﻧﯽ مستنﺪات اﯾﻦ موضوع را در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘزشﮑﯽ ﭘﺮسنﻞ خود ﻗﺮار داده و به کارﻓﺮما اراﺋه دﻫﺪ.
 -10اﻧﺠام معاﯾنات بﺪو استخﺪام و دورهاي ﻃﺒﻖ دستوراﻟعمﻞﻫاي مو جود باﯾستﯽ بﺮاي کلیه ﭘﺮسنﻞ ﺗوسط ﭘیماﻧﮑار صورت ﭘذﯾﺮد و
مستنﺪات آن ﻧﮕهﺪاري و به کارﻓﺮما اراﺋه ﮔﺮدد.
 -11اﻧﺠام اﻧﺪازهﮔیﺮي ﻋوامﻞ زﯾانآور مﺤیط کار (ازجمله صﺪا ،ﻧور ،ﮔﺮدوﻏﺒار ،ارﮔوﻧومﯽ و )...ﻃﺒﻖ دستوراﻟعمﻞﻫاي موجود ﺗوسط ﭘیماﻧﮑار
صورت ﭘذﯾﺮد و مستنﺪات آن به کارﻓﺮما اراﺋه ﮔﺮدد.
 -12ﺗهیه مﺤﻞ اسﮑان مناسب و متناسب با ﺗعﺪاد کارکنان و ﺗهیه وساﯾﻞ ﮔﺮماﯾش و سﺮماﯾش استاﻧﺪارد و سمﭘاشﯽ خوابﮕاهﻫاي کارﮔﺮي و
ﺗهیه سﺮوﯾﺲﻫا ي بهﺪاشتﯽ و ﺣمام و رﻋاﯾﺖ کلیه موارد مﻄابﻖ دستوراﻟعمﻞ موجود باﯾستﯽ ﺗوسط ﭘیماﻧﮑار صورت ﭘذﯾﺮد.
 -13ﭘیماﻧﮑار مﯽباﯾسﺖ بخشﯽ از مﺒلغ ﭘیمان را مﻄابﻖ با ردﯾف ﻫاي مﺮبوﻃه در ﺗﺠهیز کارﮔاه به امور  HSEاختﺼاص دﻫﺪ  ،مﺒلغ ﻓوق
باﯾﺪ صﺮف ﺗأمیﻦ اﻗالم موردﻧیاز (وساﯾﻞ ﺣﻔاظﺖ ﻓﺮدي ،ﻓﺮﻫنگسازي ،آموزش) ﮔﺮدد.
 -14درصورﺗﯽکه ﭘیماﻧﮑار از ﺗعهﺪات خوﯾش در زمینه  HSEﺗخﻄﯽ ﻧماﯾﺪ کارﻓﺮما مختار اسﺖ ﺗنﺒیهاﺗﯽ شامﻞ ﺗذکﺮ ،ﺗوﻗف ﭘﺮداخﺖﻫاي
ﭘیماﻧﮑار  ،جﺮﯾمه ﻧﻘﺪي را در ﻧظﺮ ﮔیﺮد.
 -15ﭘیماﻧﮑار ملزم به اراﺋه ﮔواﻫینامه ﺗأﯾیﺪ صالﺣیﺖ اﯾمنﯽ ﭘیماﻧﮑاران از وزارت ﺗعاون ،کار و رﻓاه اجتماﻋﯽ مﯽباشﺪ .ﻫمچنیﻦ ﭘیماﻧﮑار
متعهﺪ به ﺗﺪوﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ  HSE PLANاجﺮاي ﭘﺮوژه و اراﺋه آن به کارﻓﺮما مﯽباشﺪ.
 -16ﺗأمیﻦ کﻔش و کاله اﯾمنﯽ بﺮاي دستﮕاه ﻧظارت به ﺗعﺪاد  5ﻧﻔﺮ به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار اسﺖ.
 -17ﭘیماﻧﮑار موظف اسﺖ در ﺣﺪود موضوع ﭘیمان کلیه موارد اﯾمنﯽ منﺪرج در مﺒﺤث  12مﻘﺮرات ملﯽ ساختماﻧﯽ اﯾﺮان را رﻋاﯾﺖ ﻧماﯾﺪ و
چناﻧچه در اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋاﯾﺖ شﺮاﯾط اﯾمنﯽ کار ﺗوسط ﭘیماﻧﮑار و ﯾا ﻗﺼور کارکنان وي ،خود ﯾا اﻓﺮاد ﭘیماﻧﮑار و ﯾا دﯾﮕﺮان دچار ساﻧﺤه شوﻧﺪ،
جﺒﺮان کلیه ﻋواﻗب ماﻟﯽ  ،ﺣﻘوﻗﯽ و جزاﯾﯽ به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽ باشﺪ و کارﻓﺮما ﻫیچﮕوﻧه مسﺌوﻟیتﯽ در اﯾﻦ رابﻄه ﻧخواﻫﺪ داشﺖ .وساﺋﻞ
اﯾمنﯽ و ﺣﻔاظتﯽ شامﻞ کاله چاﻧه دار ،کﻔش اﯾمنﯽ ،کمﺮبنﺪ اﯾمنﯽ ،ﻟﺒاس ضخیم کار ،دستﮑش ﻫاي مناسب ،ماسﮏ ،ﻋینﮏ و  .....اسﺖ .
 -18رﻋاﯾﺖ کلیه مساﺋﻞ ﺣﻔاظﺖ و اﯾمنﯽ کارﮔاه ( )HSEو مﻘﺮرات ﻗاﻧون کار و بیمه به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار مﯽباشﺪ و چناﻧچه در اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋاﯾﺖ
ﻗواﻧیﻦ و مﻘﺮرات ﺗوسط ﭘیماﻧﮑار و ﯾا ﻗﺼور کارکنان وي  ،اﻓﺮاد ﺛاﻟث ،ﭘیماﻧﮑار ﯾا کارکنان وي دچار ﺣادﺛه شوﻧﺪ کلیه ﻋواﻗب ﺣﻘوﻗﯽ و ماﻟﯽ
به ﻋهﺪه ﭘیماﻧﮑار اسﺖ و کارﻓﺮما ﻫیچﮔوﻧه مسﺌوﻟیتﯽ در اﯾﻦ ﻗﺒیﻞ موارد ﻧﺪارد .

ﭘیماﻧﮑار ........................................

پیوست شماره 5
اسناد فرآیند ارجاع کار
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