
 

 

 

 

 

 پیمانپیش نویس 

 

 گچ برگ حمل و اجرای

 2بنفشه پروژه  سقف کاذب دیوار و

 

 

 

 

 محل اجرا:

 اندیشه شهر جدید  2پروژه بنفشه 



 

 پیمان

که یک مجموعه آن لحاقیاارك یگر مداه دفقتنامه به همراین موا، معامالت ونیسیکم 00/00/99مورخ  ............جلسه شماره به استناد صورت

به شناسه و  269170ثبت ره به شما انمسکن تهراري شرکت سرمایهگذبین د، میشوه نامید پیمانین پس او ازست اغیرقابل تفکیک 

ه علی شاه و ئیس هیئت مدیران ربهعنو مجید غفوري روزبهانین قایاآبه نمایندگی  411111863484دي قتصااکد و  10103074333ملی 

به  ....................................... شرکت ویکسو د از میشوه نامید کارفرما قراردادین در اکه ه عضو هیئت مدیرو مدیرعامل ان بهعنوري حید

.......................................... به نمایندگی ....................... به عنوان  ديقتصااکد و ........................... شناسه ملی و ..................  ثبتره شما

یطی که اشررات و طبق مقر، یگري دسود از میشوه نامید پیمانکار قرارداد یندر اکه .............................و .....................به عنوان ........................ ..

 ید.دست منعقد گره اشدج در پیمانین ارك امدد و سنادر ا

 عوضوـم( 1ده ما

بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل ها و و پروژه  یاجرائ هاينقشه بامطابق  2پروژه بنفشه کاذب و سقف دیوارگچ برگ  يحمل و اجرا

 شرکت کناف ایران شامل:  یمشخصات فن

، یسقف کاذب پانلدیوار واحد ها و جهت نصب در  (RG12.5-RG9.5-MR12.5)و مقاوم در برابر رطوبت  یمعمول گچ برگانواع  -1-1

از جمله پیچ، مهره،  به همراه تمام ملزومات نصب ودریچه هاي بازدید کینگ هارپا، دها، سرویس، حمامواحپیشانی و باکس نورمخفی 

 . ...........................( ي)با نشان تجار درزگیريو نوار  بتونه واشرو...،

با استفاده از  ید بازد هاي و دریچه پارکینگ ، واحد ها، سرویس، حمام پیشانی و باکس نورمخفی ,گچ برگ سقف کاذب یرسازيمصالح ز -2-1

 . ..................( ي)با نشان تجار ییاجرا یاتو جزئ یزهااتصاالت، آو یهکل همراه با یزهسرد نورد شده گالوان يفوالد يها یلپروف

هاي معماري از کم و کیف کار آگاهی کامل کسب نموده است، ها به دقت بازدید نموده و ضمن بررسی نقشهاز محل پروژه پیمانکار: 1تبصره

 ائی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.لذا هیچگونه ادع

 پیمان( مدارک و اسناد 2ماده 

 است : ریشامل اسناد و مدارك ز پیمان نیا

 نامه حاضرموافقت -1-2

 کشور يجار یفن يدستورالعملها و استانداردهای عمومی، نشریات، ساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -2-2

 (1شماره  وستی)پی الیبرآورد ر -3-2

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

 (2)پیوست شماره رانیشرکت کناف ا یفن يدستورالعمل هاویرایش مشخصات و  آخرین و ، دستور العمل هاخصوصی مشخصات فنی  -5-2

 

 



 

 (3 شماره وستی)پپیمانکاراسناد و مدارك  -6-2

    براي اشخاص حقوقی و کپی کارت ملیی و شناسینامه  صاحبان امضا مجاز رهیمد اتیو شناسنامه اعضاء ه یلکارت م کپی .1-6-2

 براي اشخاص حقیقی

  سیتاس آگهی و کپی اساسنامه .2-6-2

  راتییتغ یآگه نکپی آخری .3-6-2

 و معادن  عیصناوزارت از ، پیمانکار تولید معتبربهره برداري  کپی پروانه .4-6-2

 (4)پیوست  HSEگاه و الزامات چک لیست عملکرد ایمنی کار -7-2

 (5شماره  یوستارجاع کار )پ ینداسناد فرآ -8-2

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

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

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

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارك اولو گریبر د موافقتنامه نیاسناد و مدارك، ا نیب یدر صورت وجود دوگانگ :2تبصره

و ضوابط وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی و مرکز  ی عمومیات فنمشخصبا  بیبه ترت تیباشد اولو یمشخصات فن

 واسناد  گریبر د 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  يو اگر مربوط به بها خواهد بود مشخصات فنی خصوصیتحقیقات راه، مسکن و شهرسازي و 

 دارد. تیاولو پیمانمدارك 

 پیمان( مبلغ 3ماده 

 برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارپیشنهادي و توافق با  قیمتبر اساس  پیمانمبلغ اولیه  -1-3

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

 هاي موقت و قطعی بر اساس سطح نمایان کار اجرا شده و صورتجلسات تایید و کارکرد صورت وضعیتتقریبی بوده  بصورتمبلغ فوق  -2-3

 محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت.  1پیوست شماره  مبناي فهرست بهاي مندرج دربر شده و

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

ن صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما نگهداري و پس از ارائه درصد از هر پرداخت و نیز مبلغ آخری 5مطابق با قانون تامین اجتماعی  -3-4

  .مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی مسترد می گردد

 ،يانرژ يهاحامل متیق شیمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا ل،یبه عنوان تعد یمبلغ چگونهیه پیمان نیبه ا -5-3

 .ردیگیتعلق نم رهیغو  یگمرک يهاتعرفه شیجبران افزا

 التفاوتابالغ گردد، مابه پیمانکاربه  کارفرماها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف چنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -6-3

 ها با توافق طرفین محاسبه خواهد شد.هزینه 

 باشد.می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25با نرخ واحد تا هر میزان قابل کاهش و تا سقف  پیماناین  -7-3



 

قابل  ، ارائه فاکتور رسمی و مستندات مربوطهثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -8-3

 پرداخت خواهد بود.

 

 پیش پرداخت ( 4ماده 

 پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمیگیرد. قرارداد به این

 

 نحوه پرداخت( 5ماده 

اساس بر  کارهاي انجام شدهمربوط به  حسابصورت  در پایان هر ماه، پیمانکار نقدي می باشد. به صورت انپیمقرارداد پرداخت  نحوه

، براساس فهرست و اسناد منضم به هامجلسصورت دستورکارها و ،ییاجرا يهاطبق نقشهکه را  خیشروع کار تا آن تار سطح نمایان کار از

 رتصو یینها دییو تأ یدگیرس . پس ازدینمایم کارفرما میتسلاست محاسبه کرده  1شماره و جداول و توضیحات مندرج در پیوست  پیمان

ی، مانده قابل پرداخت به و اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر يالحساب ها یکسر عل ،یپیماناعمال کسورات  نیو همچن تیوضع

 منظور خواهد شد. پیمانکارحساب بستانکاري 

پس از اتمام کلیه مراحل اجرا در محل و  موضوع پیمانو ملزومات  مصالححمل و اجرا ساب و پرداخت هر بخش از ح: تأئید صورت3تبصره

 براي آن بخش خواهد بود. کارفرماکیفیت از سوي دستگاه نظارت و نماینده  اییدمنوط به ت

 انجام پیمان( محل 6 ماده

 ییدشهر جد واقع در 2 روکش دار( پروژه بنفشه  ی)صفحات گچ یو سقف کاذب پانل دیوار يو اجرا مصالح و ملزومات مورد نیاز حمل محل -1-6

شرکت سرمایه گذاري مسیکن  2بنفشه  وژهپر ی،فاراب یابانحکمت، خ یابانچهارراه ارغوان، خ ی،جنوب یدتوح یابانفاز چهارم، خ یشه،اند

 .تهران می باشد

 .گردد صورتمجلس مراتبو  دهیرس يو ندهینمایا  کارفرماید یو تا تیوژه به رومحل پردر  تخلیهقبل  زاتیاقالم و تجه هیاست کل يضرور -2-6

خواهید  پیمانکیارتا محل پروژه و تخلیه در محل تحویل مورد معامله بر عهده  پیمانکارفروشگاه  حمل از محل کارخانه/بارگیري، هزینه هاي  -3-6

 بود.

 

 قانونی کسورات( 7ماده)

 نیا در کارفرما و بوده پیمانکار به عهده منحصراً پیماناین  ی موضوعقانون حقوق و اتیاعم از عوارض، مال ینو کسورات قانو تعهدات هیکل پرداخت

 .داشت نخواهد یتیمسئول و تعهد گونههیچ خصوص

 

 

 

 



 

  پیمانمدت ( 8ماده 

بوده و  ی( ماه شمسپنج) 5ثر ، حداکو سقف کاذب پروژه بنفشه  دیوارگچ برگ  يحمل و اجرا ياز تاریخ ابالغ، برا پیمانمدت  -1-8

در  یخصوصعمومی و   یو مشخصات فن کارفرمامورد تایید  يرا مطابق برنامه زمانبند پیمانموظف است کل موضوع  پیمانکار

 .یدنما کارفرما یل( تحو2شماره ) یوستپ

پایان  در پیمانکاراز سوي  راتیتأخبا ارائه دالیل توجیهی و الیحه  پیماندر مدت مذکور، مدت  پیماندر صورت عدم اتمام موضوع  -2-8

 و مشخص شدن میزان تأخیرات مجاز و غیر مجاز قابل تمدید خواهد بود. کارفرمامدت اولیه و رسیدگی توسط 

 شیافیزا ایی کیاهش ،پیمیان موضیوع کار حجم شیافزا ای کاهش با متناسب و بوده کار حجم یاحتمال راتییتغ تابع ماده نیا زمانمدت :4تبصره 

 .افتی هدخوا

 ( تضمین انجام تعهدات9ماده 

 12 زانیبه م تضمین مورد قبول کارفرما ستبایمی پیمانکاراز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم يو برا پیمانقراداد  يامضا همزمان با

و ملزومات  مصالح حمل و اجرادر خصوص  پیمانکاراین تضمین پس از اتمام تعهدات . دینما کارفرما میتسل ،پیمان هیدرصد مبلغ اول

 خواهد شد.به وي مسترد  و منوط به احراز تراز مالی مثبت پیمانکارهاي الزم و با درخواست کتبی از سوي هییدایو ت موضوع قرارداد

هر بلوك با بر روي کار موضوع قرارداد  مصالح و ملزومات حمل و اجرادر  پیمانکارپس از اتمام تعهدات  انجام تعهدات فوق،تضمین 

 یافته و با تضمین تقلیل یافته جایگزین خواهد شد.به تناسب کاهش ایشان  کتبی درخواست

 ( سپرده حسن انجام کار و مسئولیتهاي دوره تضمین10ماده 

به در محل پروژه شده  نصبو ملزومات  مصالحو  اجرا و تحویل موضوع پیمانیخ رتا، از پیمانقرارداد ع موضوت عملیا تضمیندوره  -1-10

 .ددتضمین میگر پیمانکاري سوو از تعیین  )شش( ماه 6ت مد

ي نیمی از تضمین آزادسازشود. نگهداري می کارفرماتضمین حسن انجام کار در نزد  عنوانبه پیمانکاربه  پرداختده درصد از هر  -2-10

و باقیمانده و ملزومات مورد نیاز پروژه و تصویب صورت وضعیت قطعی  مصالحکلیه  حمل واجرادر  پیمانکارمذکور پس از اتمام تعهدات 

 آن پس از سپري شدن دوره تضمین آزاد خواهد شد.

در مدت  پیمانکار، نواقصی در کار مشاهده گردد و تحویل موضوع پیماندر طول مدت اجراي پروژه و یا پس از  کهیدرصورت -3-10

 15 اضافههبي آن را هانهیهزم و نسبت به رفع نقص اقدا رأساً کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، کارفرمااز سوي  شدهنییتع

حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب  پیمانکارو  دینمایمي خودکارساز، به نفع پیمانکاردرصد، از محل تضامین و مطالبات 

 نمود. ساقطو 

 دستگاه نظارت( 11ماده 

 ییو اجرا ی، معاونت فنپیمانموضوع  یزاتو سالم اجناس و تجهموقع به  ، حمل و اجراپیمانکارمنظور نظارت بر حسن انجام تعهدات به 

 ی،پیمانموظف است در هر مرحله از انجام تعهدات  پیمانکار. گرددیم یینعنوان دستگاه نظارت تع مسکن تهران، به يگذار یهشرکت سرما



 

قابل پرداخت  پیمانکاربه  پیماننظارت، مبالغ مقرر در  دستگاه یداست پس از تائ یهیدستگاه نظارت برساند. بد یدرا به تائ هدموضوع انجام تع

 و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. یرادحق هرگونه ا پیمانکاراست و  ینامر کاماًل مورد قبول طرف ینخواهد بود. ا

و خصوصی  عملیات موضوع  ، مشخصات فنی عمومیهانقشهدر اجراي صحیح و مطابق  پیمانکارحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت : 5تبصره

 نخواهد بود. پیمان

 پیمانکار( تعهدات 12ماده 

و  ضوابط سازمان استاندارد ،یعموم یساختمان، مشخصات فن یمقررات مل هیکه از کل دی نمایاقرار م پیمانپیش از امضاي  پیمانکار -1-12

-یآنها م تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یآگاه رانیشرکت کناف ا یفن يمشخصات و دستورالعمل ها شیرایو نیآخر

 باشد.می پیمانکارناشی از عدم آگاهی از مفاد فوق بر عهده  کارفرمالذا جبران کلیه زیان وارده به  داند،

باط با موضوع نماید که برند مصالح مورد استفاده داراي استاندارد و سایر مدارك فنی در ارتاقرار می پیمانپیش از امضاي  پیمانکار -2-12

ناشی از عدم صحت یا  کارفرماداند، لذا جبران کلیه زیان وارده به می پیمانباشد و خود را ملزم به تمدید آنها در طول مدت می پیمان

 باشد.می پیمانکارتمدید مفاد فوق بر عهده 

و  تحویل نماید ، اجرا وه زمانبندي مصوب حملرا بر اساس برنام پیمانموظف است کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز موضوع  پیمانکار -3-12

 همچنین گزارشات پیشرفت روزانه و ماهانه را تهیه و ارائه نماید.

و جزئیات اجرایی شرکت کناف عمومی، خصوصی موظف است کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز را طبق مشخصات فنی  پیمانکار -4-12

 نماید. اجرالیست هاي اجرائی کارفرما  و تحت نظارت نماینده کارفرما و مطابق با چکایران 

موضوع پیمان را در  اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیآالت، ملزومات، ابزار و تجه نیمصالح، ماش هیگردد کل یمتعهد م پیمانکار -5-12

مورد  لیو وساآالت  نی، ماشزاتیگونه مصالح، تجه چیه گرددیو متعهد م دیهنگام ورود و خروج در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نما

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

تفنگ هیلتی و میخ و  داربست، زیرپایی و نردبان، بشکه تخته،شامل  پیمان ازیو ملزومات مورد ن تجهیزات، ماشین آالت هیکل هیته -6-12

و طبق نظر و  يبا برنامه زمان بند مطابق، الزمه کاربر و هر گونه ابزار و باالق کابل برق، تابلو تقسیم برانواع پیچ، مهره، واشر،  چاشنی،

  .باشدیکارفرما بر عهده پیمانکار م دییتأ

را پس از اتمام عملیات نصب و نخاله  ساختمانی مربوط به موضوع پیمان  موظف است مصالح و ملزومات مازاد بر نیاز پروژه  پیمانکار -7-12

 ه خارج نماید.به هزینه خود از کارگا

هاي کنترل کیفیت و هاي انجام شده اعم از آزمایشگردد تا یک نسخه از کلیه مدارك فنی و نتایج آزمایشمتعهد می پیمانکار -8-12

 قرار دهد. کارفرماهاي مبدأ اخذ و در اختیار را از کارخانه پیمانموضوع مرتبط با هاي تعیین خواص مکانیکی و شیمیایی آزمایش

هاي کنترل کیفی اقدام نماید. در صورت عدم به تشخیص خود نسبت به انجام آزمایش پیمانتواند در هر مرحله از مدت می کارفرما  -9-12

در اثبات کیفیت مصالح تحویلی، مسئولیت بارگیري، حمل  پیمانکارهاي تولید و مدارك فنی و عدم توانایی فرضانطباق نتایج با پیش

ی محموله جدید و جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما اعم از ایجاد تأخیر در اجراي پروژه و و عودت محموله مورد نظر، جایگزین



 

هاي مجدد نیز بر عهده هاي کنترل کیفی انجام شده و آزمایشخواهد بود، در اینصورت هزینه آزمایش پیمانکارمانند آن بر عهده 

  خواهد بود. پیمانکار

 یمشخصات فنجهت اجراي سقف کاذب پانلی بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل ها و  انجام محاسبات طراحی زیرسازي الزم -10-12

شرکت کناف ایران با هماهنگی با مهندس طراح و ناظر پروژه، شرکت در جلسات دفاع و پیگیري تا مرحله تصویب جزئیات و درج در 

 پرداخت نخواهد شد. پیمانکاراي به جداگانه باشد. بابت ارائه خدمات فوق هزینهمی پیمانکارهاي اجرائی بر عهده نقشه

 عوامل )شامل کلیه تأثیر گرفتن درنظر با را خود حمل و اجرا  زمانبندي برنامه ،پیمان مبادله از پس روز 5 است موظف پیمانکار -11-12

در  کارفرما قبول مورد تفرم و نظر طبق و پروژه زمانبندي برنامه با مطابق ابزار( و آالت ماشین تجهیزات، و مصالح نیروي انسانی،

 جهت را زمانبندي برنامه نظر، اعمال و بررسی از پس کارفرمانماید.  تسلیم کارفرمابه  کتباً بررسی و جهت تنظیم MSPقالب برنامه 

 .نمایدمی ابالغ پیمانکاربه  پیگیري

بصورت صحیح و سالم و بدون  رگاه و طبقاتآنها در کا ییو جابجا محموله هاي ارسالی هیکل يحمل و بارانداز ،يریبارگهزینه هاي  -12-12

 باشد. یم پیمانکاربه عهده  هرگونه عیب و نقص

 ،تامین غذاي کارکنان و کارگران پیمانکار،یمانکارو پخت و پز پرسنل پ یشآن جهت گرما یازمورد ن يها ینهسوخت و هز ینو تأم ینههز -13-12

 موضوع ندارد. ینبابت ا يتعهدهیچگونه بوده و کارفرما  اریمانکبه عهده پ ییاجرا یاتو عمل اتاق کارگري، ایاب و ذهاب

بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد  تجهیز و برچیدن کارگاه، تهیه و تجهیز اتاق کارگري -14-12

 داشت.

و صورتجلسات تأئید شده محل در  هشدا جرانصب، صورت وضعیت قطعی را بر اساس مقادیر  پیمانموظف است در پایان  پیمانکار -15-12

 باشد.می پیمانکارتهیه و تحویل نماید، پرت مصالح بعهده 

سابقه کار مرتبط با عملیات موضوع قرارداد، به عنوان نماینده سال  5پیمانکار متعهد می گردد یک نفر مهندس ساختمان با حداقل -16-12

 ت در تمام مدت اجراي پیمان در پروژه حضور داشته باشد.معرفی نموده و نامبرده می بایس )رئیس کارگاه(مقیم پیمانکار

کارکنیان، پرسینل و پیمانکیاران جیزء تحیت در قبیال  یمیدن تیمسئول مهیسبت به اخذ ببا هماهنگی کارفرما نموظف است  مانکاریپ -17-12

باشد که کلیه پوشش هاي الزم را در خصیوص عملییات موضیوع پوشش خویش اقدام نماید. بیمه نامه اخذ شده باید بانام و بگونه اي 

پیمان فراهم نمایند. از ورود کارکنان، پرسنل و پیمانکاران جزء تحت پوشش پیمانکار که نامشان در لیست بیمه نامه مسئولیت مدنی 

 ز خرید به تأئید کارفرما برسد.نامه می بایست قبل ا قرار نگرفته است به کارگاه جلوگیري خواهد شد. پوشش هاي الزم در بیمه

ارسال  یاجتماع ینپرسنل خود را به سازمان تأم یمهو حق ب یستهر ماهه ل یاجتماع ینسازمان تأم ینموظف است طبق قوان یمانکارپ -18-12

 یقطع یتوضعو پرداخت صورت یینها حسابیهبوده و تسو یمانکاراخذ مفاصا حساب به عهده پ یمان،. پس از خاتمه پیدو پرداخت نما

 .باشید یمه میپس از اخذ مفاصا حسیاب ب

: هزینه ارائه تمامی خدمات مندرج در بندهاي فوق در پیشنهاد قیمت لحاظ گردیده و اضافه پرداختی در این خصوص انجام نخواهید  6تبصره

 شد.

 



 

 کارفرما( تعهدات 13ماده 

 (5)مطابق با ماده  پیمانکارپرداخت صورت وضعیت -13-1

 .پیمانهاي الزم در ارتباط با موضوع معرفی یک نفر به عنوان نماینده بصورت کتبی جهت انجام امور اداري و پیگیري-13-2

  ابالغ خواهد شد. پیمانکارپیمان و در قبال ارائه درخواست کتبی به که پس از مبادله معماري  يهانقشه ي ازسر کیارائه -13-3

 

 تاخیرات غیر مجاز( 14ماده 

توانید بیه ازاي می کارفرمانماید،  اجراء( 8را در مدت زمان مقرر در ماده ) پیماننتواند تمام یا بخشی از موضوع  پیمانکاردر صورتیکه  -1-14

 ازو منظیور  پیمانکیار)یک و نیم( درصد از صورتحساب مربوطه را به حسیاب بیدهکاري 1,5هر روز تأخیر در انجام تعهدات، به میزان 

 .نماید کسر و برداشت وي امینتض محل از یالبات محل مطا

، کارفرمیاو میورد تاییید  پیمانکیارارائه شده توسیط تمام یا بخشی از مورد معامله، مطابق برنامه زمانبندي اجراء در صورتیکه تأخیر در -2-14

دیگري تأمین نماید. در غیر اینصیورت  را از مبدأ کارفرماموظف است کسري هاي مورد نیاز  پیمانکار( روز به طول انجامد، ده) 10بیش از 

تواند نسبت به خرید کسري هاي مورد نیاز از کارخانه مورد نظر خود اقدام و کلییه هزینیه هیاي مربوطیه را بیا احتسیاب رأسا می کارفرما

 منظور نماید. پیمانکار( درصد باالسري به حساب بدهکاري پانزده)15

 ( حـل اختالف 15ماده

(، موضوع اختالف بدواً در کمیسییونی مرکیب از نماینیدگان 16)بجز ماده  پیمانف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجراي این در صورت بروز اختال

آراء اتخیاذ  اتفاقبیهساعت کتباً معرفی خواهند شد مطرح و هر تصمیمی که کمیسیون مذکور  48مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

ي داور قطعی خواهد رأارجاع و  نیالطرفیمرضخواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به داور  االجرازمالنماید، براي طرفین نافذ و 

 .باشدیمموظف به اجراي تعهدات خود  پیمانکاربود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، 

 پیمان( شرایط فسخ 16ماده 

 یکبا ارسال تواند بدون نیاز به تشریفات قانونی و قضایی و صرفًا موارد ذیل کارفرما می شرایط عمومی پیمان، در 46عالوه بر شرایط احراز ماده 

 ، پیمان را بصورت یکطرفه فسخ نماید:17اخطار کتبی با پست سفارشی به آدرس مندرج در ماده 

 عملیات اجرایی هر بلوك پروژه نسبت به برنامه زمانبندي در شروعروز  10تأخیر بیش از  -1-16

 2پیمانکار در اثبات انطباق روش اجرا مطابق با مشخصات فنی عمومی، ضوابط استاندارد، مدارك و اسناد موضوع ماده  توانائی عدم -2-16

 موضوع پیمان

 استنکاف پیمانکار از انجام دستورکارهاي صادره از سوي کارفرما یا تأخیر در رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتضی -3-16

 اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی کارفرماانتقال پیمان به شخص یا  -4-16

 پیمانکار نتواند به تعهدات خود، با کیفیت و کمیت موضوع پیمان عمل نماید. صورتیکهدر  -5-16



 

ساختمان  یمقررات مل 12و مبحث  مانیپ یعموم طیشرا 21و  17کار طبق ماده و بهداشت یحفاظت فن ،یمنیمباحث ا تیعدم رعا -6-16

 HSEکارگاه و الزامات  یمنیعملکرد ا ستیلا( و چکاجر نیو حفاظت کار در ح یمنی)ا

 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

 .ي کسر نمایدهاي ورا از پیمانکار مطالبه یا از محل مطالبات، تضامین و سپرده 14التزام به شرح ماده 

 ( نشانی طرفـین17ماده

شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران،  تلفن  – 3پالك  – 21انتهاي خیابان  -خیابان گاندي –میدان ونک  –: تهران کارفرمانشانی  -17-1

62-88885561 

 ............................و تلفن : ................................................................................... ..................................................................:  پیمانکار ینشان -17-2

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغي مذکور هاینشانکلیه مکاتبات به  : 7تبصره

 دهند. اطالع

 پیمان مفاد( 18) ماده
 نسـهه سـهبه جز ضمایم و پیوست هاي مربوطه در  صفحه 9 در و تبصره 7 و ماده 18بر  مشتمل 1399 /...../..... تاریخ در پیمان این   

 تسیلیم بیه قیرارا پیمانکار و باشندمی واحد حکم در و یکسان ارزش داراي کلیه نسخ که شده تنظیم در شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران

 نمود.را  آن از نسخه یک

 

 کارفرما پیمانکار

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

 مجید غفوري روزبهانی علی شاه حیدري ............... ........................

 )رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( (.......................) (........................)



 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 برآورد ریالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



 

 قیمت آنالیز                                                                                         
 یشهاند یدشهر جد 2بنفشه گچ برگ دیوار و سقف کاذب   حمل و اجرا

1 
روکش دار  یصفحات گچ - واحد ها یواردگچ برگ  يحمل و اجرا

(RG12.5) ،بتونه  انواع پیچ، مهره و واشربه همراه تمام ملزومات نصب

 و نوار درزگیري

   25047 مترمربع

2 

روکش دار  یصفحات گچ - واحد ها یواردگچ برگ  يراحمل و اج

(RG9.5) ،بتونه  انواع پیچ، مهره و واشر، به همراه تمام ملزومات نصب

سانتی متري انتهاي دیوار )در مجاورت  40در ارتفاع  و نوار درزگیري

 سقف( اجرا خواهد گردید

   1950 مترمربع

3 

کش دار رو یصفحات گچ - کاذب گچ برگ سقف يحمل و اجرا

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

با استفاده از پروفیل  اجراي زیر سازيو  بتونه و نوار درزگیري واشر،

 آویز  هاي فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه همراه کلیه اتصاالت  و

   17144 مترمربع

4  

یشانی ساده و ملزومات مورد نیاز جهت اجراي پ اجرا مصالح

  شامل: با هر شکل، عرض و ارتفاع و انحنا بدون نور مهفی

سرد نورد شده  يفوالد يها لیبا استفاده از پروف يرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 يریو نوار درز گ ت نصب، بتونهتمام ملزوما

   3500 متر طول 

5 

باکس نور  و ملزومات مورد نیاز جهت اجراي کلیه مصالح اجرا

 شامل: مهفی

سرد نورد شده  يفوالد يها لیبا استفاده از پروف يرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12دار به ضخامت حدود  روکش یصفحات گچ -

 يریو نوار درز گ تمام ملزومات نصب، بتونه

   2000 متر طول

6 

حمل و اجراي کلیه مصالح و ملزومات مورد نیازجهت اجراي 

 لیبا استفاده از پروف يرسازیمصالح زاجرا  :شاملدریچه بازدید 

لوال، ت، اتصاال هیهمراه با کل زهیسرد نورد شده گالوان يفوالد يها

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایآو

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 يریو نوار درزگ بتونهتمام ملزومات نصب، 

   500 عدد

جمع کل به ریال بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش 

 حافزوده
 



 

 

 

 

 2پیوست شماره 

 

 خصوصی مشخصات فنی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3اره پیوست شم

 

 پیمانکاراسناد و مدارک 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 4پیوست شماره 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 H.S.Eالزامات 

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

 ازجملهي افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEرعایت کامل ضوابط و مقررات مسئولین مربوطه نسبت به 

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

فاقد معاینه فنی  آالتنیماشي ریکارگبه، عدم منیناابزار و امکانات مستعمل، معیوب و تجهیزات ایمنی انفرادي یا شغلی، عدم استفاده از ا

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

و سعی در حفاظت از منابع  ستیزطیمحقبلی کارفرما، جلوگیري از تخریب  دیئتاو نظایر آن بدون اخذ مجوزهاي قانونی و  انفجارت

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

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادي بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEي الزم را براي جلوگیري از وقوع حوادث مصرح در قوانین هاینیبشیپمتعهد است کلیه پیمانکار  -2

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

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه  رمنتظرهیغیصالح اقدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه مکتوب به کارفرما و سایر مراجع ذ

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

( و شرکت کاربهداشتي حفاظت و هانامهنییآ ازجملهوزارت کار و امور اجتماعی )پیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات  -3

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

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت  به عهدهکامل  صورتهبرا  هاآنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به 

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

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

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

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

موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی ، حوادث  انجام دري پرسنل شاغل ریکارگبهرات قانون کار را در مقر هیکل دینمایمپیمانکار تعهد  -5

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

 گیرد. به عهده

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

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

کارفرما  صورت نیاباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائاظت فردي متناسب و مورد این مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حف

 پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتي از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجراي نموده و هزینه  طوربه



 

 HSEرابط، یا نماینده یا مسئول  عنوانبهحداقل یک نفر یا بیشتر میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمدیریت  دیتائبایست به به کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEي مرتبط هادورهداراي مدارك مرتبط یا گذراندن 

 یگزین اقدام نماید.بایست نسبت به معرفی جافرد مذکور ، پیمانکار می دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

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

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

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

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

خودداري نماید.  ندینمایمکه مواردي نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ي افرادي ریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

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

جود بایستی براي کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و ي موهادستورالعملي طبق ادورهانجام معاینات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداري و به کارفرما ارائه گردد.

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

 رفرما ارائه گردد.صورت پذیرد و مستندات آن به کا

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

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

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

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

ي هاپرداختر است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف تخطی نماید کارفرما مختا HSEپیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  کهیدرصورت -14

 پیمانکار ، جریمه نقدي را در نظر گیرد.

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

 .باشدیئه آن به کارفرما مپروژه و ارا ياجرا HSE PLAN یو طراح نیمتعهد به تدو

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

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

دچار سانحه شوند،  گرانید ایو  مانکاریافراد پ ای، خود يقصور کارکنان و ایو  مانکاریکار توسط پ یمنیا طیشرا تیچنانچه در اثر عدم رعا

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

 و ..... است . نکیمناسب، ماسک، ع يکار، دستکش ها می، لباس ضخیمنی، کمربند ایمنیفش اشامل کاله چانه دار، ک یو حفاظت یمنیا

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

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

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