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 پیمان

يک مجموعه  کهآنبه همراه ديگر مدارک الحاقی  نامهفقتاين موا کمیسیون معامالت، 00/00/99مورخ  .…جلسه شماره به استناد صورت

و به شناسه  269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می پس نيازااست و  کیتفکرقابلیغ

س هیئت مديره و علی شاه عنوان نايب رئیبه نمايندگی آقايان عباس قديری به 411111863484 اقتصادیو کد  10103074333ملی 

 به......................... شرکت و سو شود از يکنامیده می کارفرماعنوان مديرعامل و عضو هیئت مديره که در اين پیمان حیدری به

 ثبت شماره ....................... به عنوان ........................................ بهآقايان .................................... به عنوان ................................  و ........... نمايندگی

از سوی  شودنامیده می پیمانکار.......................................... که در اين پیمان  کداقتصادی و ............................................ ملی شناسه .................. و

 است منعقد گرديد. شدهدرجديگر، طبق مقررات و شرايطی که در اسناد و مدارک اين پیمان 

 عوضوـم( 1ده ما

 شامل:دستگاه آسانسور  12 تعداد یو راهبر یارائه خدمات نگهدارالزام به و  یاجرا، راه انداز و نصبحمل، 

 متر بر ثانیه 1توقف و و سرعت  6گرم، دارای کیلو 630نفره به ظرفیت  8دستگاه آسانسور نفربر  8تعداد   -1-1

 متر بر ثانیه 1توقف و سرعت  6کیلوگرم، دارای  1000نفره به ظرفیت  13 برانکاردبردستگاه آسانسور  4تعداد  -2-1

ی و معمو یمشخصات فنمطابق با  شهيپروژه مرکز شهر اند Cقطعه های بلوکو تجهیزات مورد نیاز در  ، ملحقاتبه همراه کلیه ملزومات

 .کارفرماضوابط وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد و مشخصات فنی خصوصی مورد نظر 

 پیمان( مدارک و اسناد 2ماده 

 :است ريشامل اسناد و مدارک ز پیمان نيا

 نامه حاضرموافقت -1-2

و  ی عمومیفن ساختمان، مشخصات یگانه مقررات مل 22مباحث ، (ساختمانی یهارکا عمومی فنی تمشخصا) 55 رهشما نشريه -2-2

، برقی ساختمانی(ت يی تأسیسااجرو افنی عمومی ت )مشخصا 110ره نشريه شما ضوابط وزارت صمت، ضوابط سازمان ملی استاندارد،

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهاو  تساير نشرياو  مکانیکی(ت سیساأعمومی تو فنی ت مشخصا) 128 رهنشريه شما

 د.تلقی می شوارداد الينفک قرء جزدارد و گاهی کامل آنها ر از آکه پیمانکا

 شرايط عمومی پیمان -3-2

 (1شماره  وستی)پ و جدول ساختار شکست فهرست بها -4-2

پیمان و در قبال ارائه درخواست کتبی به که پس از مبادله  سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی یهانقشه از یسر کي -5-2

 ابالغ خواهد شد. پیمانکار

 (2نظر کارفرما )پیوست شماره  ی خصوصی موردفنمشخصات  -6-2

 (3 شماره وستی)پ پیمانکاراسناد و مدارک  -7-2
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 (4شماره  وستی)پ فرآيند ارجاع کاراسناد  -8-2

 (5شماره  وستی)پ HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  چک لیست -9-2

جزو  زین گرددیمبادله م پیمان نیطرف نیب اي شودیابالغ م پیمانکاربه  ،پیمان یمنظور اجراکار و به یاجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -10-2

صورت اسناد ممکن است به نيشود. ا هیته پیماندر چارچوب اسناد و مدارک  دياسناد با ني. اديآیبه شمار م پیماناسناد و مدارک 

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

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تياولو اسناد و مدارک گريبر د موافقتنامه نياسناد و مدارک، ا نیب ی( در صورت وجود دوگانگتبصره

و ضوابط وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد، مشخصات فنی خصوصی  ی عمومیبا مشخصات فن بیبه ترت تياولوباشد  یمشخصات فن

 دارد. تياولو مانیمدارک پ واسناد  گريبر د 3ده کار باشد، نرخ موضوع ما یو اگر مربوط به بها خواهد بود 2مندرج در پیوست شماره 

 پیمان( مبلغ 3ماده 

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

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

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

 میباشد. ینقدرت صوبه ارداد خت قرداپره نحو -3-3

از و پس  ینگهدار ا نزد کارفرم مانکاریپ تیوضعصورت نيمبلغ آخر زیدرصد از هر پرداخت و ن 5 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -4-3

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

محاسبه و  1 شماره پیوست و جدول ساختار شکست مندرج در بهافهرست بر اساس  یموقت و قطع یهاتیوضعصورت کارکرد -5-3

 مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

 گیرد.فاوت و غیره تعلق نمیهیچگونه مبلغی به عنوان تعديل، مابه الت پیماناين به  -6-3

 التفاوت ابالغ گردد، مابه پیمانکارها و مشخصات فنی ايجاد و از طرف کارفرما به چنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -7-3

 .فق طرفین محاسبه خواهد شدها با تواهزينه

 باشد.يا کاهش می شيافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25با نرخ واحد تا سقف  پیماناين  -8-3

مستندات مربوطه قابل ، اسناد پرداختی و ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -9-3

 پرداخت خواهد بود.

 ای انجام نخواهد شد.های تجهیز کارگاه در قیمت پیشنهادی پیمانکار لحاظ گرديده و از اين بابت پرداخت جداگانهکلیه هزينه -10-3

 بهای در را مصالح، تجهیزات، ماشین آالت،ابزار و ملزومات موضوع پیمان کلیه انتقال و تخلیه حمل، بارگیری، کار هزينهپیمان -11-3

 .بود نخواهد پرداخت قابل طول پیمان در بابت اين از بهايی يا اضافه مبلغ هیچگونه لذا نموده است، لحاظ خود پیشنهادی
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 ع کار ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شرو4ماده 

 ن نافذ است.آاز تاريخ مبادله  پیماناين  -1-4

با ارائه داليل  پیماندر مدت مذکور، مدت  پیمان. در صورت عدم اتمام عملیات موضوع باشدیم ماه شمسی( شش) 6پیمان مدت  -2-4

 بود.قابل تمديد خواهد  کارفرماپايان مدت اولیه و رسیدگی توسط  در پیمانکاراز سوی  راتیتأختوجیهی و اليحه 

برای شروع عملیات، در  شدهنییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاريخ تحويل جبهه کاری می مجلسصورتتاريخ شروع کار، تاريخ  -3-4

انجام عملیات موضوع پیمان، اقدام نمايد. مدت تجهیز کارگاه جزء مدت  منظور بهنسبت به تجهیز کارگاه  )پانزده( روز 15مدت 

 باشد. می 2-4تعیین شده در بند 

 تضمین انجام تعهدات( 5ماده 

 هیدرصد مبلغ اول 5 زانیبه م کارفرمامورد قبول  نیتضم ستبايپیمانکار میاز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم یو برا پیمان یموقع امضا

اخذ تأئیديه ، وقت آسانسورهاتحويل م صورتجلسهاندازی، تصويب ، راهنصبحمل، اتمام پس از  نیتضم ني. ادينما کارفرما میتسل ،پیمان

مسترد  پیمانکارارائه درخواست کتبی از سوی  و با 28-11بند سرويس و نگهداری موضوع  پیمانامضای  منوط به، ايمنی و استاندارد

 خواهد شد.

 ( نحوه پرداخت6ماده 

 گیرد.هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی پیمانبه اين  -1-6

دستورکارها و  ،يیاجرا یهارا طبق نقشه خيانجام شده از شروع کار تا آن تار یکارها تیدر آخر هر ماه صورت وضع پیمانکار -2-6

محاسبه کرده و آن را  1شماره  وستیمندرج در پ حاتیو جداول و توض پیمانها، براساس فهرست و اسناد منضم به مجلسصورت

وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی  روز از تاريخ 20کارفرما ظرف مدت . دينمایم کارفرما میدر آخر ماه تسل

اعمال  نیو همچن تیوضعرتصو يینها ديیو تأ یدگیپس از رسنمايد. نموده و يک نسخه تأئید شده از آن را برای پیمانکار ارسال می

 یبه حساب بستانکار ختمانده قابل پردا ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتيدر یالحساب ها یکسر عل ،یکسورات قرارداد

 .روز کاری از تاريخ تأئید در وجه پیمانکار کارسازی خواهد شد 10و ظرف مدت منظور  مانکاریپ

ساالنه و بصورت  ،ذيل اين ماده 2بند مندرج در  طيبر اساس شرا مانکاریدر پرداخت مطالبات پ ریدر صورت بروز تأخ: 1تبصره 

 گونهچیمبلغ ه نيتعلق خواهد گرفت و بجز ا مانکاریمطالبات به پ هيدر تأد ریارت تأخدرصد به عنوان خس 15 زانیروزشمار به م

از عدم  یناش راتیمطالبات، تأخ هيدر تأد رینخواهد بود. با پرداخت خسارت تأخ رفتهيپذ مانکاریپ یخصوص از سو نيدر ا یادعائ

 نخواهد بود. یگدیقابل طرح و رس مانیپ راتیتأخ حهيدر ال مانکاریپرداخت مطالبات پ

در حال احداث  ايساخته شده  یرا با واحدها مانکاریپ یاز مطالبات نقد یبخش تواندیکارفرما م نی: در صورت توافق طرف2تبصره 

 .ديتهاتر نما
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 و مسئولیتهای دوره تضمین سپرده حسن انجام کار( 7ماده 

 هيدیموقت آسانسورها، اخذ تأئ ليصورتجلسه تحو بيتصو ،اندازینصب، راهيخ رتااز  ن،پیما عموضو تعملیا( ی)گارانت تضمیندوره  -1-7

 .ددمیگر تضمین پیمانکار یسوو از  تعیین هما)دوازده(  12ت به مدو استاندارد  یمنيا

ی نیمی از تضمین آزادسازشود. نگهداری می کارفرماتضمین حسن انجام کار در نزد  عنوانبه پیمانکاربه  پرداختده درصد از هر  -2-7

تصويب صورت  ،اخذ تأئیديه ايمنی و استاندارد، تحويل موقت آسانسورها صورتجلسهاندازی، تصويب ، راهر پس از اتمام نصبمذکو

 آزاد 11-28موضوع بند سرويس و نگهداری  قراردادو پس از امضای  ، اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعیوضعیت قطعی

در  کهیدرصورتخواهد شد.  آزاد تصويب صورتجلسه تحويل قطعی و ری شدن دوره تضمینپس از سپ نیز و باقیمانده آن خواهد شد

، کارفرمااز سوی  شدهنییتعطول مدت اجرای پروژه و يا پس از تحويل موقت، نواقصی در کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت 

درصد، از محل تضامین و  15 اضافهبهی آن را هانهيهزو نسبت به رفع نقص اقدام  رأسا   کارفرمانسبت به رفع نواقص اقدام ننمايد، 

 نمود. ساقطو پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در اين مورد از خود سلب و  دينمایمی خودکارسازمطالبات پیمانکار، به نفع 

 ر( نظارت بر اجرای کا8ماده 

معرفی  پیمانکارخواهد بود که کتبا  به کارفرما نمايندگان فنی به عهده  پیمانطبق اسناد و مدارک  پیمانکارنظارت بر اجرای تعهدات  -1-8

 خواهند شد.

ی عملیات هاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -2-8

با  نیمابیفطبق اسناد و مدارک  موظف است کلیه کارها را پیمانکارکنترل خواهد شد و  پیمانساختمانی و مدارک منضم به اين 

 رعايت کامل اصول ايمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نمايد.

ی  عملیات موضوع ، مشخصات فنی عمومی و خصوصهانقشهدر اجرای صحیح و مطابق  پیمانکارحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت  :تبصره

 .پیمان نخواهد بود

 پیمان( شرایط فسخ 9ماده 

شی به روز با پست سفار 5اخطار کتبی به فاصله  2با ارسال و صرفا   قضايیبدون نیاز به تشريفات قانونی و  تواندمی کارفرماوارد ذيل در م

 نمايد:يکطرفه فسخ  بصورت را پیمان ،14آدرس مندرج در ماده 

 روز  10بیش از  پیمانموضوع  يیشروع عملیات اجرادر  تأخیر -1-9

مطابق با برنامه زمانبندی  پیمانموضوع هر يک از اجزاء  نصب، اجرا، راه اندازی، تحويل، نگهداری و راهبریر دروز  10بیش از  تأخیر -2-9

 مصوب 

 در زمان مقرر و مقتضی اجرااز انجام دستورکارهای صادره از سوی کارفرما يا تأخیر در رفع نواقص  پیمانکاراستنکاف  -3-9

 کارفرمافقت کتبی به شخص يا اشخاص ثالث بدون موا پیمانانتقال  -4-9

 .عمل نمايد پیمانی، با کیفیت و کمیت موضوع پیماننتواند به تعهدات  پیمانکار صورتیکهدر  -5-9
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 از مبادی ذيربط پیمانموضوع اخذ تأئیديه مراحل مختلف در  پیمانکار توانائیعدم  -6-9

 13ماده وجه التزام به شرح  حق خواهد داشت تا پیمانکارضبط گرديده و  پیمانکار حسن انجامو سپرده تضمین انجام تعهدات صورت  در اين

 .کسر نمايد های ویمحل مطالبات، تضامین و سپردهاز مطالبه يا  پیمانکاربهمراه کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود را از 

 ( حـل اختالف 10ماده 

شرايط عمومی پیمان، موضوع اختالف  48و  46ر ماده در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و يا طرز اجرای پیمان غیر از مفاد مصرحه د

سراعت کتبرا  معرفری خواهنرد شرد مطررح و هرر  48ت بدوا  در کمیسیونی مرکب از نمايندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظررف مرد

ورت عدم توافق نمايندگان، موضوع بره خواهد بود. در ص االجراالزمآراء اتخاذ نمايد، برای طرفین نافذ و  اتفاقبهتصمیمی که کمیسیون مذکور 

)که حرداکثر  نیالطرفیمرضهیئت داوری متشکل از يک داور معرفی شده از سوی کارفرما، يک داور معرفی شده از سوی پیمانکار و يک داور 

ی خواهرد برود. آراء ی هیئرت داوری قطعررأتا يک ماه پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین خواهد شد( ارجراع و 

هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمنا  تا تعیین تکلیرف موضروع، پیمانکرار موظرف بره اجررای 

 .باشدیمتعهدات خود 

 پیمانکارتعهدات  (11ماده 

ضوابط  هیکل تيو رعا ربطيذ یمباد ريو سا یسازمان آتشنشان الزم با وزارت صمت، سازمان استاندارد، هاییهماهنگ هیارائه کل -1-11

 .باشدیم پیمانکاربرعهده  پیمانمرتبط با موضوع 

و  یمقررات و ضوابط وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان آتشنشان هیکه از کل دنمايیاقرار م پیمان یاز امضا شیپ پیمانکار -2-11

 انيز هیلذا جبران کل داند،یآنها م تيکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یآگاه انپیمدر ارتباط با موضوع  ربطيذ یمباد ريسا

 .باشدمی پیمانکاراز مفاد فوق بر عهده  یاز عدم آگاه یاشن کارفرماوارده به 

رت صمت بوده و مورد وزا برداریو مونتاژ، پروانه بهره یمجوز معتبر طراح یکه دارا دنمايیاقرار م پیمان یاز امضا شیپ پیمانکار -3-11

آنها  ديو خود را ملزم به تمد باشدیم پیماندر ارتباط با موضوع  ربطيذ یمباد ريو سا یسازمان استاندارد، سازمان آتشنشان دیتأئ

-می پیمانکارمفاد فوق بر عهده  ديتمد اياز عدم صحت  یناش کارفرماوارده به  انيز هیلذا جبران کل داند،یم پیمانمدت  ولدر ط

 .باشد

 .باشدیم پیمانکاربر عهده  یخصوص یمشخصات فن شيرايو اي بيتصو ر،ییتغ یریگیخدمات مشاوره در خصوص پ هیکل ارائه -4-11

 باشد.یم پیمانکاربر عهده  هانهيکردن طرح و کاهش هز نهیجهت به زاتیخدمات مشاوره در خصوص انتخاب نوع تجه هیکل ارائه -5-11

 نیب یفنس کش هایاتصال به سازه، نقشه اتیو جزئ یآهنکش هایملحقات، نقشه یا تمامآسانسورها ب هاینقشه هیو ته یطراح -6-11

مرتبط با  ینقشه ها ريکف چاهک، سقف چاه و اتاق آسانسور و سا یاجرا اتیجزئ نییانجام محاسبات و تع ،یگروه یآسانسورها

 .باشدیم پیمانکاربر عهده  پیمانموضوع 
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انتخاب مصالح و چگونگی انجام کارهای ساختمانی بخش ابنیه در چاهک، پیت، موتورخانه،  ارائه کلیه خدمات مشاوره در خصوص -7-11

ها، تهويه موتورخانه، احداث دال بتنی، فنس جداکننده و نیز نظارت بر نحوه اجرا توسط عوامل کارفرما در تمامی پوشش دور درب

 باشد.مراحل بر عهده پیمانکار می

 تحت نظارت و وزارت صمت، سازمان استاندارد  دیتأئ موضوع پیمان را مطابق با ضوابط مورد مراحلموظف است تمام  پیمانکار -8-11

 .دينما انجام های اجرائی کارفرماو مطابق با چک لیست کارفرما ندهينما

را در  مانپیموضوع  اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیآالت، ملزومات، ابزار و تجه نیمصالح، ماش هیگردد کل یمتعهد م پیمانکار -9-11

مورد  ليآالت و وسا نی، ماش زاتیگونه مصالح، تجه چیه گرددیو متعهد م ديهنگام ورود و خروج در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نما

 .دياز محل پروژه خارج ننما کارفرما یمجوز کتب دوناستفاده در کارگاه را ب

بر عهده  کارفرما ديیو طبق نظر و تأ یبا برنامه زمان بند مانپی ازیو ملزومات مورد ن ، ابزارتجهیزات، ماشین آالت هیکل هیته -10-11

 .باشدیم پیمانکار

به  و طبقات در کارگاه يیو جابجا ازیمورد ن و ملزومات ، ابزارمصالح و تجهیزات، ماشین آالت هیکل یحمل و بارانداز ،یریبارگ -11-11

 باشد. یم پیمانکارعهده 

با  الزم یهایو انجام هماهنگ کارفرما ندهيدر حضور نما پیمانکار از زاتیجهآسانسورها، ملزومات، مصالح و ت گرفتن ليتحو -12-11

 .باشدمی پیمانکار عهده بر یو نگهدار سيسرو مانکاریپ

 یرویعوامل )شامل ن هیکل ریخود را با درنظر گرفتن تأث ی، برنامه زمانبندپیمانروز پس از مبادله  15موظف است  پیمانکار -13-11

و  میتنظ کارفرماپروژه و طبق نظر و فرمت مورد قبول  یآالت و ابزار( مطابق با برنامه زمانبند نیماش ت،زایمصالح و تجه ،یانسان

ابالغ  پیمانکاربه  یریگیرا جهت پ یو اعمال نظر، برنامه زمانبند یپس از بررس کارفرما. دينما میتسل کارفرماکتبا  به  یجهت بررس

  .دنمايیم

بنردی اجررای عملیرات اقردام رأسا  نسبت به تهیه برنامه زمان تواندیم کارفرمابند اين از اجرای  نکارپیماصورت استنکاف در  تبصره:

به عنوان جريمه قطعی به حسراب بردهکاری  میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نمايد ابالغ پیمانکارنموده و آن را جهت اجرا به 

بوده و پیمانکرار  قرارداد، مبنای اجرای عملیات موضوع کارفرما ابالغی از سویبندی ماندر اين صورت برنامه زپیمانکار منظور نمايد. 

 نمايد.حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود سلب می

و  ساتیآالت و ابزار، تأس نیماش زات،یاز مصالح، تجه یموقت مسئول حفظ و نگهدار ليکارگاه تا تحو لياز روز تحو پیمانکار -14-11

 ق،يو حفاظت از آنها در مقابل حر یانجام اقدامات الزم جهت نگهدار تینظر و مراقبت او قرار دارد و مسئول ريکه ز باشدیم يیبناها

 باشد. یم پیمانکار دهعه بر و ... یسرقت، عوامل جو

 ینه، هماهنگمراحل اخذ استاندارد آسانسور اعم از ثبت نام در ساما هیانجام کل یریگیدر خصوص پ یخدمات کارگزار ارائه -15-11

 هیمربوطه و پرداخت کل هاینهيهز یبه همراه تمام یابالغ یدستورالعمل و بخشنامه ها نينواقص بر اساس آخر هیرفع کل د،يبازد

 .باشدیم پیمانکارخصوص بر عهده  نيربط در ايذ یصادره از مباد هایشیقبوض و ف
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نقشه ها،  ،یمدارک، مشخصات فن هیمربوطه را که شامل کل یفنهر آسانسور، شناسنامه  ليموظف است همزمان با تحو پیمانکار -16-11

 کارفرما ندهينما ليرا تحو شودیآن آسانسور مربوط م یو نگهدار یساخت، نصب، راه انداز ،یو هر آنچه به طراح یگارانت هایبرگه

 .دينما

مقررات ملی  12می پیمان و مبحث شرايط عمو 21و  17طبق ماده  کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم -17-11

( بر عهده 4)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  ستیلچکساختمان )ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 .باشدیمپیمانکار 

 تيرعا را رانيا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنيموارد ا هیکل پیمانموظف است در حدود موضوع  مانکاریپ -18-11

دچار  گرانيد ايو  مانکاریافراد پ اي، خود یقصور کارکنان و ايو  مانکاریکار توسط پ یمنيا طيشرا تيو چنانچه در اثر عدم رعا دينما

رابطه  نيدر ا یتیمسئول گونهچیهو کارفرما  باشدیم مانکاریبه عهده پ يیو جزا ی، حقوقیعواقب مال هیسانحه شوند، جبران کل

مناسب،  یهادستکشکار،  می، لباس ضخیمني، کمربند ایمنيشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنيا ليساو. نخواهد داشت

 است. ساير لوازم ايمنی مربوطه و نکیماسک، ع

لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  ماهه هرموظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  پیمانکار -19-11

نهايی و پرداخت  حسابهيتسول و پرداخت نمايد. پس از خاتمه پیمان، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و ارسا

 باشرد.قطعی پس از اخذ مفاصا حسراب بیمه می تیوضعصورت

ن جزء تحت کارکنان، پرسنل و پیمانکارادر قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ ببا هماهنگی کارفرما نموظف است  مانکاریپ -20-11

از  یدر برابر خطر حوادث ناش و مستحدثات هم جوار هینقل طياشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،پوشش خويش

 حوادث تمام خطر مهیب اقدام نمايد. همچنین پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما نسبت به اخذ مانیموضوع پ اتیعمل یاجرا

برای کلیه مستحدثات، اقالم و  (و ساير کلوزهای مد نظر کارفرما حوادث و سوانحجار، آتش سوزی و سايرشامل صاعقه، سیل، انف)

 .ديکارفرما نما ليرا تحو هانامهمهیاقدام و اصل ب مانیموضوع پ اتیتا اتمام عمل تجهیزات نصب شده

 قورف حررش هرب خطر متما ادثحو بیمه يا مدنی مسئولیت بیمه تهیه از ئیاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه -21-11

 یررباالس صددر15 بحتساا با را مربوطه هزينه و امقدا زنیا ردمو یبیمهنامهها خذا به نسبت سا رأ ندامیتو فرمارکا ورزد، فتنکارسا

 .نمايد رمنظو رپیمانکا ریدهکارب بارحس هرب

 آن نهياقدام و هز  ازیمورد ن ینامه ها مهیب هیرأسا  نسبت به ته خود صیو به تشخ مانیپس از مبادله پ تواندیکارفرما م نیهمچن

 .ديکسر نما مانکاریرا از صورت کارکرد پ

ی ازبیلت کار را تهیه و همراه با احجام و مقادير آن به کارفرما ارائه هانقشهپس از اتمام عملیات، پیمانکار موظف است دو سری از  -22-11

 دهد.

حداقل ده سال سابقه کار  با يا مکانیک کارشناس برقنفر مهندس  کيپروژه موظف است،  حیصح یمنظور اجرابه مانکاریپ -23-11

حضورداشته باشند.  رگاهوقت در کاصورت تمامبه ستيبایکه م دينما یو کتبا  به کارفرما معرف نییعنوان سرپرست کارگاه تعبه

موظف است بالدرنگ نسبت به  مانکارینباشد پ یرفرما کافکا ندهينما صیسرپرست کارگاه به تشخ یفن يیتوانا یچنانچه پس از مدت
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 ،يیاجرا اتیطول عمل رموظف است بنا به ضرورت د مانکاریپ نی. همچندياقدام نما نيگزينفر جا یمعرفو  سرپرست کارگاه رییتغ

 بکارگیری نمايد.را  یکیمکان ساتیتأسابنیه و  نهیتخصص الزم در زم یدارا یفن یروهاین

آسیبی وارد  اقالم و تجهیزات نصب شده ،مستحدثات همجوار ،به تأسیسات زيربنائیاجرائی کار در حین عملیات پیمان چنانچه -24-11

 باشد.نمايد، مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده بر عهده ايشان می

انکار، تأمین آب، برق ه اتاق کارگری، اياب و ذهاب، تأمین وعده های غذايی کارکنان و کارگران پیمو برچیدن کارگاه، تهی تجهیز -25-11

 عملیات اجرائی و ...  بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در اين خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. و گازوئیل مورد نیاز

 باشد.بر عهده پیمانکار می هاو صفحه زير ريل گیرهای کف پیتتهیه مصالح و اجرای ضربه -26-11

خصروص انجرام نخواهرد  نيدر ا یو اضافه پرداخت دهيلحاظ گرد متیق شنهادیفوق در پ یر بندهاخدمات مندرج د یارائه تمام نهي: هزتبصره

 شد.

 هزينه پرداختباشد. می پیمانکار عهده بر( استاندارد اخذ جهت نیاز مورد) برداری بهره اول سال آسانسور بیمه اخذ و پیگیری -27-11

 .بود هدخواکارفرما  عهده بر مربوطه مستندات ارائه به منوط مربوطه

 در نگهداری و سرويس پیمان طی کار اين باشد.می برداری بهره اول سال در نگهداری و سرويس خدمات ارائه به متعهد پیمانکار -28-11

 فیمابین تخفیف درصد 30 احتساب با سنديکا تعرفه اساس بر و يکسال مدت به ،(آسانسورها موقت تحويل از پس) مقرر زمان

 .واهدشدخ منعقد پیمانکار و کارفرما

 کارفرما( تعهدات 12ماده 

 6مطابق با ماده  پیمانکارپرداخت صورت وضعیت  -1-12

 پیمانهای الزم در ارتباط با موضوع معرفی يک نفر به عنوان نماينده بصورت کتبی جهت انجام امور اداری و پیگیری -2-12

 جهیزات، ملزوماتدر اختیار گذاشتن زمین و ساختمان مناسب جهت دپو و نگهداری قطعات، ت -3-12

و در قبال ارائه درخواست کتبی به  پیمانکه پس از مبادله  سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی یهانقشه از یسر کيارائه  -4-12

 ابالغ خواهد شد. پیمانکار

 .13-11های اجرائی و به ترتیب اولويت مطابق با برنامه زمانبندی مصوب موضوع بند تحويل چاه ها مطابق با نقشه -5-12

ها، موتورخانه، پوشش دور درب گیر کف پیت( و)بجز ضربه تهیه مصالح و انجام کارهای ساختمانی بخش ابنیه در چاهک، پیت -6-12

 باشد.بر عهده کارفرما می و تهیه و نصب داربست تهويه موتورخانه، احداث دال بتنی و فنس جداکننده

 باشد.بر عهده پیمانکار می رات غیرمجازیتبصره: هزينه اجاره داربست در دوران تأخ
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 مجاز ( تأخیرات غیر13ماده 

به ازای  ،کندیمرا تعیین و تصويب  رمجازیغ راتیتأخ، مدت پیمانکار توجیهی و اليحه تأخیرات با رسیدگی به داليل در پايان کار، کارفرما

ديرکرد انجام تعهدات  ريال به عنوان جريمه 5.000.000ازای هر آسانسور روزانه به تعهدات پیمان به  انجامهر روز تأخیر غیرمجاز در 

 های وی کسر خواهد شد. يا از مطالبات، تضامین و سپردهحساب بدهکاری پیمانکار منظور به

 ( نشانی طرفـین14ماده 

ان،  تلفن شرکت سرمايه گذاری مسکن تهر – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –: تهران کارفرمانشانی  -1-14

62-88885561 

 ....................................................تلفن :  ................................................................................................................... ، : مانکاریپ ینشان -2-14

ديگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سريعا   اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشان( کلیه مکاتبات به تبصره

 اطالع دهند.

 

 کارفرما پیمانکار

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن( (شرکت ..................................)

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

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( وان()عن

 

 



 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 
 

 و جدول ساختار شکست فهرست بها
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 فهرست بها

 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار واحد شرح رديف

1 
آسانسور نفربر مطابق با  و راه اندازی و اجرا نصبحمل، 

 مشخصات فنی
   8 دستگاه

2 
 برانکاردبردستگاه آسانسور  و راه اندازی و اجرا نصبحمل، 

 مطابق با مشخصات فنی
   4 دستگاه

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

 

 هر آسانسور و راه اندازی و اجرا نصبحمل،  جدول ساختار شکست

 آيتم ها رديف
 درصد 

 ريالی -وزنی 

 %23 اسی کشی و آهن کشی طبقاتش 1

 %10 آسانسورحمل و نصب ريل  2

 %5 های طبقاتحمل و نصب چهارچوب درب 3

 %7 و ... ی تعادلبکسل، وزنه ها میس ،(ربکسیگسیستم محرکه )نصب حمل و  4

 %7 و کلیه متعلقات  و کلیه تزئینات داخل کابین نینصب کابحمل و  5

 %2 های طبقاتحمل و نصب درب 6

 %2 بصورت کامل های تونلی(سیستم روشنايی چاه آسانسور )چراغ و سربندی نصبحمل،  7

 %9 الکتريکی هایتمآي هیو انجام کلری تم نجات اضطراسهای برق، تابلو فرمان، سیتابلو و سربندی نصبحمل،  8

 %23 ليآسانسور، تست و تحو یراه انداز 9

 %12 سال اول یبهره بردار یبرا مهیب و تهیه انسورو استاندارد آس یمنيا هيديیاخذ تأ 10

 %100 جمع کل 
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 2پیوست شماره 
 

  یخصوص یمشخصات فن
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  یهابلوک نفربر  مشخصات فنی و عمومی آسانسورهای

 کیلوگرم( نفر بر 630نفره ) 8دستگاه آسانسور  8 1

 6 تعداد طبقات )تعداد توقف( 2

 متر 16.2 حدود طول مسیر حرکت )تراول( 3

 1 سرعت آسانسور )متر برثانیه( 4

 1940×1620 عرض()میلیمتر(×ابعاد حدودی چاه )عمق  5

 1400 عمق حدودی چاله )پیت()میلیمتر( 6

 3700 )میلیمتر( ارتفاع باالسری 7

 800×2100سانترال  عرض()میلیمتر(×مدل و ابعاد درب )ارتفاع  8

 1400×1150×2200 عرض()میلیمتر(×عمق ×ابعاد کابین )ارتفاع  9

 مستقیماً باالی چاهک آسانسور محل موتورخانه 10

 موتور گیربکس  سیستم محرکه 11

12 VVVF Drive System 

13 BLACK OUT 

14 ACCURATE RELEVING 

 امکان فرمان پذیری از مرکز سیستم اعالم حریق داشته باشد. 15

 ی سیستم حفاظتی کنترل فاز ، نوسانات ولتاژ ، جابجایی یا عدم تعادل فازها باشد.دارا 16

17 
های داخل چاهک و بافر شامل : گاورنر، پاراشوت تدریجی مجهز به میکروسوئیچ، سوئیچ  EN-81لوازم ایمنی : همگی مطابق با استاندارد 

 و دیجیتال اورلد    الستیک فشرده )پلی اورتان(از نوع 

18 
نوع کابین :فوالدی با پوشش ترکیب استیل و فرمیکا + آینه نیم قد + دستگیره استیل + نور پردازی سقفی)مخفی( + شاسی دیجیتال + فن 

 سانتی استیل 10تهویه + زنگ خطر+ سیستم گویای اعالم طبقات+ گوشی تلفن+  کف از سنگ گرانیت یکپارچه و قرنیز 

 تیک، فوالدی با پوشش رنگ کوره ایماسدرب : تمام اتوماتیک طرح  19

 شستی کابین:  میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور با نمایشگر ریزشی 20

 شستی طبقات: میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور  و جهت نما با نمایشگر ریزشی، نصب بر روی درب طبقات 21

 چدنی  -تعادل: از نوع فلزی هایوزنه 22

23 
فتوسل : پرده ای و دارای فیکسچر مناسب باشد تا فتوسل به راحتی روی آن سوار شود. این فیکسچر به صورت پیچ و مهرره ای روی درب 

 کابین سوار شود.
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  یهابلوک نفربر  مشخصات فنی و عمومی آسانسورهای

24 
 نیکاب لیکه دهانه ر ی. در مواردشده باشد لیو از ورق خم داده شده تشک یمهره او  چیصورت پ به نیکاب وکیاتصاالت  هیکل: نیکاب وکی

 5و سررعت از ورق  تیر، بره تناسرب ظرفه بزرگترر اسرتکه دهان یاستفاده شود و در موارد متریلیم 4، حداقل از ورق با ضخامت کم است
 .شده باشد تیکه الزم است تقو ییه شود و در محل هااستفاد متریلیم 6 ایو  متریلیم

25 
تعرادل وجرود  یهاوزنه نیقراردادن باالتر یبرا یآن مکان یباشد و در قسمت باال یو مهره ا چی: اتصاالت کادر وزنه به صورت پکادر وزنه

 .کادر وزنه استفاده نمود یبتوان از حداکثر فضا ازیداشته باشد تا در صورت ن
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  یهابلوک  برانکاردبر خصات فنی و عمومی آسانسورمش

 کیلوگرم( برانکاردبر 1000نفره ) 13دستگاه آسانسور  4 1

 6 تعداد طبقات )تعداد توقف( 2

 متر 16.2 حدود طول مسیر حرکت )تراول( 3

 1 سرعت آسانسور )متر برثانیه( 4

 2570×1640 رض()میلیمتر(ع×ابعاد حدودی چاه )عمق  5

 1400 عمق حدودی چاله )پیت()میلیمتر( 6

 3700 ارتفاع باالسری )میلیمتر( 7

 900×2100سانترال  عرض()میلیمتر(×مدل و ابعاد درب )ارتفاع  8

 1200×2000×2200 عرض()میلیمتر(×عمق ×ابعاد کابین )ارتفاع  9

 چاهک آسانسور یباال ماًیمستق محل موتورخانه 10

 موتور گیربکس سیستم محرکه 11

12 VVVF Drive System 

13 BLACK OUT 

14 ACCURATE RELEVING 

 امکان فرمان پذیری از مرکز سیستم اعالم حریق داشته باشد. 15

 دارای سیستم حفاظتی کنترل فاز، نوسانات ولتاژ، جابجایی یا عدم تعادل فازها باشد. 16

17 
 های داخل چاهک و بافر شامل : گاورنر، پاراشوت تدریجی مجهز به میکروسوئیچ، سوئیچ  EN-81با استاندارد  لوازم ایمنی: همگی مطابق

 و دیجیتال اورلد    الستیک فشرده )پلی اورتان(از نوع 

18 
+ شاسی دیجیتال + فن )مخفی(  + دستگیره استیل + نور پردازی سقفی قدیترکیب استیل براق و مات + آینه  ازفوالدی تمام  نوع کابین:

 سانتی استیل 10+ گوشی تلفن+ کف از سنگ گرانیت یکپارچه و قرنیز  تهویه + زنگ خطر+ سیستم گویای اعالم طبقات

 ماتیک، فوالدی با پوشش رنگ کوره ایسدرب: تمام اتوماتیک طرح  19

 و جهت نما با نمایشگر ریزشی شستی کابین: میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور 20

 شستی طبقات: میکرو سوییچی با بدنه استیل، دارای سیستم دیجیتال نمراتور و جهت نما با نمایشگر ریزشی، نصب بر روی درب طبقات 21

 چدنی -تعادل: از نوع فلزی هایوزنه 22

23 
درب  رویسوار شود. این فیکسچر به صورت پریچ و مهرره ای مناسب باشد تا فتوسل به راحتی روی آن  فتوسل: پرده ای و دارای فیکسچر

 کابین سوار شود.
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 شهیپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  یهاکبلو  برانکاردبر مشخصات فنی و عمومی آسانسور

24 

هانه ریرل کرابین یوک کابین: کلیه اتصاالت یوک کابین به صورت پیچ مهره ای و از ورق خم داده شده تشکیل شده باشد. در مواردی که د
 5میلیمتر استفاده شود و در مواردی که دهانه بزرگترر اسرت، بره تناسرب ظرفیرت و سررعت از ورق  4کم است، حداقل از ورق با ضخامت 

 میلیمتر استفاده شود و در محل هایی که الزم است تقویت شده باشد. 6میلیمتر و یا 

25 
هره ای باشد و در قسمت باالی آن مکانی برای قراردادن باالترین وزنه های تعرادل وجرود کادر وزنه: اتصاالت کادر وزنه به صورت پیچ و م

 داشته باشد تا در صورت نیاز بتوان از حداکثر فضای کادر وزنه استفاده نمود.
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 ییدی سازنده اقالم آسانسوری  مورد تأاسامی شرکت ها

 

                                  الکمپ ايتالیا، سیکور ايتالیاايتالیا، آلبرتوساسی                   موتورگیربکس:  -1 

 مونتیفروايتالیا ، سوپرساورا اسپانیا    ريل های هادی:  -2

 بهران، سیما تکسان ، روانکار  درب کابین ) اتوماتیک(: -3

 بهران، سیما تکسان ، روانکار   درب طبقه ) اتوماتیک(: -4

 گوستاو ولف آلمان ، فايفرآلمان     ل:بکسسیم  -5

 Black Outو  3VFآرمان فرازپیمان، آريان آسانسور و يا مشابه مورد تايید کارفرما با قابلیت انطباق با سیستم    تابلو فرمان:   -6

 کارفرما اسدی ، پنتا و يا مشابه مورد تايید  ین: شستی های کاب  -7

 کارفرما اسدی ، پنتا و يا مشابه مورد تايید              شستی طبقات:  -8

 کارفرماامرون ، وکون و يا مشابه مورد تايید الکتروتکنیک،    درايو:   -9

 کارفرما جنتا يا مشابه مورد تايید  فتوسل پرده ای:  -10

 کارفرماترکیه يا مشابه مورد تايید   HAS   ضربه گیر:  -11

 کارفرما ن آلمان، ويتور ايتالیا و يا مشابه مورد تايیدتدريجی از مارک تیس   پاراشوت:  -12

 کارفرما ويتور ايتالیا يا مشابه مورد تايید   گاورنر:  -13

  کارفرما دايناسل اسپانیا يا مشابه مورد تايید  سیستم اورلود ديجیتال:  -14

 کارفرما مشابه مورد تايید يافوپا ترکیه  -دت وايلر سويیس                           تراول کابل:  -15 
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 چک لیست تعهدات طرفین در نصب و راه اندازی 

 

ف
ردی

 

 شرح
 تعهدات

 توضیحات
 پیمانکار کارفرما

 تجهیز کارگاه -الف

   √ زمین و اتاق کارگری جهت تجهیز کارگاه و اسکان موقت بنا به امکانات موجود در کارگاه 1

  √  آب، گاز و ... و کلیه ملزومات خرید، حمل، جابجایی و نصبتجهیز و برچیدن کارگاه، برق،  2

 قبل از نصب : آماده سازی چاه آسانسور -ب

  √  تهیه نقشه های آسانسور 1

 پیمانکاربا اخذ نظر   √ تأیید نقشه های آسانسور 2

  √  تهیه نقشه های آهنکشی 3

  √  تهیه نقشه های فنس کشی بین آسانسورهای گروهی 4

 پیمانکاربا اخذ نظر   √ عدم عبور هرگونه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از داخل چاه 5

 پیمانکاربا اخذ نظر   √ و فواصل بین طبقات OVER HEAD( و pitتأمین ابعاد دقیق چاه ، چاهک ) 6

  √  انجام محاسبات و تعیین جزئیات اجرای کف چاهک و سقف چاه 7

  √  ی، الکتریکی و روشنائی چاهاجرای کلیه عملیات مکانیک 8

ارائه جزئیات و نظارت بر   √ اجرای کلیه عملیات بخش ابنیه، احداث دال بتنی و فنس جداکننده 9
 عهده پیمانکار براجرا 

  √  ،  ساخت و نصبآهنکشی و نبشی یا ناودانی های زیر و باالی درب ها کلیهتأمین  10

  √  د زنگ آناجرای آهنکشی چاه و اجرای پوشش ض 11

   √ اجرای داربست  12

  √ اجرای کف سازی چاهک جهت نصب ستونهای آهنکشی و تجهیزات آسانسور 13

ارائه جزئیات و نظارت بر 
 عهده پیمانکار براجرا 

  √ اجرای فنس جدا کننده بین آسانسورهای گروهی )داخل چاه( 14

ابلیت نیروهای وارده به آنها و تعبیه دریچه تهویه اجرای سقف چاه )دال آسانسور(، نصب قالبها با ق 15
 هوا در سقف چاه

√  
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ف
ردی

 

 شرح
 تعهدات

 توضیحات
 پیمانکار کارفرما

  √  تجهیز اتاق کارگری و محل اسکان موقت و انبار جهت نگهداری ابزار و قطعات کوچک 16

ذ آن با مصالح ساختمانی، برای پوشش کامل )نازک کاری( دیواره های چاه آسانسور و کلیه مناف 17
 جلوگیری از النه کردن حشرات و تجمع گرد و غبار

ارائه جزئیات و نظارت بر   √
 عهده پیمانکار براجرا 

   √ پوشش دیواره چاه آسانسور در سمت ورودی ها 18

  √  نصب حفاظ ایمنی مناسب در جلوی دربها 19

گچ ، سیمان و...( ، نظافت آهنکشی، چاهک و راهروی جمع آوری نخاله ها )میلگرد ، تیر آهن ،  20
 جلوی درب آسانسور در طبقات و خشک نمودن چاه و چاهک آسانسور

√   

  √  تأمین روشنایی با چراغهای دائمی در چاه آسانسور 21

 پیمانکاربا اخذ نظر   √ همراه با اتصال به زمین مناسب و تأمین برق آن MAPکابل کشی برق اصلی تا تابلوی  22

 پیمانکاربا اخذ نظر   √ عالمتگذاری تراز نهایی کف طبقات )با احتساب کف سازی( و راستای افقی دربها در جلوی چاه )محور درب( 23

  √  حراست و حفاظت کاالی آسانسور 24

  √  تأمین برق کارگاهی در طبقات ساختمان برای ابزارهای مورد نیاز عملیات نصب 25

ارائه جزئیات و نظارت بر   √ ل )نازک کاری( کف و دیوار و سقف اتاق آسانسور )موتورخانه( با مصالح مورد نظرپوشش کام 26
 عهده پیمانکار براجرا 

  √  ساخت و نصب پله فلزی سکوی اتاق آسانسور به همراه هندریل 27

 در حین نصب و راه اندازی آسانسور و پس از آن -ج

   √ های ساختمانی در محدوده چاه آسانسور و راهروی جلوی آنر دیگر گروهجلوگیری از همزمانی کا 1

  √  جابجا نمودن وسایل و تجهیزات آسانسور و توزیع آنها در طبقات 2

  √  عملیات نصب کلیه اجزای آسانسور 3

   √ برچیدن داربست 4

  √  تامین مصالح مورد نیاز پوشش قطعات متحرک، سیل و چهار چوب دربها 5

  √  سوراخکاری و نصب لوله های مربوط به سیم کشی شستی احضار و نشان دهنده طبقات 6

 پیمانکاربا اخذ نظر   √ نماسازی دیوار و دور دربهای طبقات 7
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ف
ردی

 

 شرح
 تعهدات

 توضیحات
 پیمانکار کارفرما

  √  کنترل کیفی عملیات نصب 8

  √  راه اندازی آسانسور 9

  √  نه )های( اخذ تائیدیه ایمنی آسانسور از شرکتهای ذیصالح بازرسیپرداخت هزی 10

اخذ تائیدیه ایمنی آسانسور از شرکتهای ذیصالح بازرسی و اخذ استاندارد آسانسور و انجام کلیه  11
 مراحل مربوطه

 √ 
 

   √ باشدرفع مواردی که به شرایط ساختمانی مربوط بوده و مانع اخذ تائیدیه ایمنی آسانسور می  12

 √  پیگیری اخذ بیمه نامه معتبر برای سال اول بهره برداری 13
پرداخت هزینه با کارفرما 

 خواهد بود.

رفع مواردی که به نحوه نصب و تجهیزات آسانسور مربوط بوده و مانع اخذ تائیدیه ایمنی آسانسور  14
 می باشد

 √ 
 

 √  سرویس نگهداری سال اول بهره برداری 15
جداگانه براساس  پیمانطی 

 درصد تعرفه سندیکا 70
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 3پیوست شماره 
 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 4پیوست شماره 
 

 فرآیند ارجاع کاراسناد 
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 5پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک
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 H.S.Eالزامات 

ررات اختصاصی سايت محل احداث موضوع پیمان، ضمن هماهنگی کامل با پیمانکار متعهد است عالوه بر رعايت و عمل به مق -1

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEمسئولین مربوطه نسبت به رعايت کامل ضوابط و مقررات 

مت، عدم استفاده از نیروی انسانی بدون ی اجتماعی و يا گواهینامه قانونی يا تخصصی مرتبط به نوع خدهاتیصالح( يا افراد معتاد

فاقد معاينه  آالتنیماشی ریکارگبه، عدم منينااتجهیزات ايمنی انفرادی يا شغلی، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و 

عدم انجام کارهای خطرناک مانند استاندارد ،  دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هيديیتأفنی و يا فاقد گواهینامه بازرسی فنی، اخذ 

و سعی در حفاظت از  ستيزطیمحقبلی کارفرما، جلوگیری از تخريب  دیتائو نظاير آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و  انفجارتحفاری، 

نجام از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم ا کاریپای ، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستيزمنابع طبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEکار در ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

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

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم  48ر آن ظرف مدت های شغلی ، و نظايبروز هرگونه حادثه يا شبه حادثه، رويداد، نقص، بیماری

جانی و هرگونه نقص عضو  رمنتظرهیغگزارش مکتوب به کارفرما و ساير مراجع ذيصالح اقدام نمايد. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه 

بر عهده پیمانکار  کال مان موضوع پی درانجاماحتمالی و کلیه خسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه 

 باشد.می

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنيیآ ازجملهپیمانکار ملزم به رعايت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) -3

ی هاهیابالغو  هاامهبخشنو  HSEکه از جمیع قوانین  دينمایم دیتائو با امضاء پیمان موکدأ  باشدیمسکن تهران ی مگذارهيسرما

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را  به عهدهکامل  صورتبهرا  هاآنمرتبط با آن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعايت و عمل به 

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در اين خصوص می هادستورالعملمتعهد به رعايت کلیه 

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

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

 وارد فوق الذکر مستقیما  به عهده پیمانکار می باشد.، جزايی و کیفری عدم رعايت مقانونی، مالی

موضوع اين پیمان اعم از بیمه درمانی ،  انجام دری پرسنل شاغل ریکارگبهمقررات قانون کار را در  هیکل دينمایمپیمانکار تعهد  -5

کار پیمانکار در حین انجام موضوع اين  خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به نیتأمحوادث و... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهدهپیمان را 

پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرايی نسبت به تهیه وسايل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات  -6

وسايل ايمنی و بهداشتی نمايد. در راستای بايست پرسنل خود را ملزم به استفاده از خود متناسب با شغلشان اقدام نمايد. پیمانکار می

 صورت نياباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائحصول اين مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسايل حفاظت فردی متناسب و مورد 

 نکار کسر خواهد نمود.پیما تیوضعصورتی از باالسر %15را بعالوه  شدهانجاممستقیم موضوع را اجرای نموده و هزينه  طوربهکارفرما 
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رابط، يا نماينده يا مسئول  عنوانبهمیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل يک نفر يا بیشتر  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

HSE  ی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط يا گذراندنHSE ت مديري دیتائبايست به به کارفرما اقدام نمايد صالحیت فرد مذکور می

HSE  بايست نسبت به معرفی جايگزين اقدام نمايد.فرد مذکور ، پیمانکار می دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

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

 کهیدرصورتذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نمايد خطرات شغلی آشنا نمايد و گواهی الزم را اخ

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

 باشد. پیمانکار می به عهدهام تعهد مذکور مسئولیت انج درهرحالپیمانکار کسر نمايد  تیوضعصورت

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

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

ی موجود بايستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذيرد و هادستورالعملی طبق ادورهانجام معاينات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

ی موجود توسط هادستورالعملارگونومی و...( طبق  ،گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آورانيزی عوامل ریگاندازهانجام  -11

 پیمانکار صورت پذيرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

های ی خوابگاهپاشسمتهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسايل گرمايش و سرمايش استاندارد و  -12

 عايت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بايستی توسط پیمانکار صورت پذيرد.ی بهداشتی و حمام و رهاسيسروکارگری و تهیه 

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

 ش( گردد.ی، آموزسازفرهنگ)وسايل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمبايد صرف 

تخطی نمايد کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEپیمانکار از تعهدات خويش در زمینه  کهیدرصورت -14

 ی پیمانکار ، جريمه نقدی را در نظر گیرد.هاپرداخت

 مانکاریپ نی. همچنباشدیم یه اجتماعاز وزارت تعاون، کار و رفا مانکارانیپ یمنيا تیصالح ديیتأ نامهیملزم به ارائه گواه مانکاریپ -15

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

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

 دينما تيرا رعا رانيا یساختمان یمقررات مل 12در مبحث  مندرج یمنيموارد ا هیکل پیمانحدود موضوع موظف است در  مانکاریپ -17

دچار سانحه  گرانيد ايو  مانکاریافراد پ اي، خود یقصور کارکنان و ايو  مانکاریکار توسط پ یمنيا طيشرا تيو چنانچه در اثر عدم رعا

رابطه نخواهد داشت.  نيدر ا یتیمسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ يیو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل

و  نکیمناسب، ماسک، ع یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمني، کمربند ایمنيشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنيا وسائل

 ..... است .
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باشد و چنانچه در اثر عدم میپیمانکار  به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ايمنی کارگاه ) کلیهرعايت  -18

رعايت قوانین و مقررات توسط پیمانکار و يا قصور کارکنان وی، افراد ثالث، پیمانکار يا کارکنان وی دچار حادثه شوند کلیه عواقب 

 مسئولیتی در اين قبیل موارد ندارد . گونهچیهحقوقی و مالی به عهده پیمانکار است و کارفرما 
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