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 و آماوز   نصا،،  ا یا عمل یاجااا  ،ملحقاا    و یمصنوع چمن حمل و هیته:   موضوع پیمان

 ینگهدار ملزوما  نیتأم
 ......................................................................نام پیمانکار : 

 ...................: .............شماره 

 ................: .................تاریخ 
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این موافقتنامه به همااه شاایط عمومی و دیگا مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیا قابل تفکیک است و پیمان 

                  نمایندگی به طاح تیایمد بعنوان ایاان اسکان شاکت بین ......................... ه می شود، در تاریخنامید

 اهیمد ا یه سیرئ ،ینا سمت به یدریح امکیس یآقا و اهیمد ا یه سیرئ و اعاملیمد سمت به یخاوئ دیوح یآقا

که .....................................................................................و ...... یک سو شود،از که در این پیمان کارفاما نامیده می

ازسوی دیگا، طبق مقارا  و شاایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج  شود، در این پیمان، پیمانکار نامیده می

 منعقد می گادد. شده است،

 پيمان . موضوع 1ماده 

 و آماوز   نصا،،  ا یعمل یاجاا ،ملحقا   و یمصنوع چمن حمل و هیته:  موضوع پیمان، عبار  است از   

 ( 3ومشخصاا  فنای خصوصای پیوسات شاماره       1)طبق شاح کامل پیوست شماره ی نگهدار ملزوما  نیتأم

(  یاحمد بخش)  آباد یحاج شهاستان هامزگان استان گنج، قلعه شهاستان کامان استان یروستاها و توابعدر

یماان کاه   با اساس مدارک، مشخصا  فنی این پ زهک و قند قصا یها شهاستان بلوچستان و ستانیس استان و

کالً به رویت، مها و امضای پیمانکار رسیده است و جزء الینفک آن تلقای مای شاود و پیمانکاار باا اطاالع از       

 کمیت و کیفیت آنها، مبادر  به قبول تعهد نموده است.

 پيمان. اسناد و مدارک  2ماده 
 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیا است: 

 حاضا. موافقتنامه -1-1

)که ضمیمه پیماان تلقای    83/83/1332مورخ  1822/181-241/44ابالغ شده طی بخشنامه شماره  عمومی شاایط -1-1

 می شود(

 پیوست ها -1-3

 شاح موضوع پیمان.:  1پیوست 

 .پاداخت طیشاا و مبلغ:  1پیوست 

 : مشخصا  فنی خصوصی 3پیوست 

)کاه ضامیمه    83/83/1332ماورخ   1822/181-241/44بخشانامه شاماره   ابالغ شاده طای    : شاایط خصوصی 4پیوست 

 پیمان تلقی می شود(

، منتشاه از طاف سازمان بانامه و بودجه کشور )کاه ضامیمه    خصوصی و مشخصا  فنی عمومی مشخصا  فنی -1-4

 پیمان تلقی می شود ( ، دستورالعملها و استانداردهای فنی .

 یاا  جدیاد  قیمتهاای  و کارها مورد در که دیگای دسن نوع ها و ها نامه موافقت ها، مجلس صور  کارها، دستور -1-4

 ماان یپ مادارک  و اساناد  چاارچو   ددریا با اساناد  نیا. باسد طافین امضای به و گادد تنظیم پیمان مد  در دیگا، امور

 .شود هیته

    مبادلاه  اسناد تکمیلی که حین اجاای کار و به منظور اجاای پیمان، به پیمانکار ابالغ مای شاود یاا باین طاافین پیماان          

چو  اسناد و مدارک پیمان تهیه شاود.  رآید. این اسناد باید درچاو اسناد و مدارک پیمان به شماره میمی گادد نیز جز
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درصاور  وجاود دوگاانگی     این اسناد ممکن است به صور  مشخصا  فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشاد. 

دارد. هاگااه دوگاانگی ماباوه باه      اولویات یگا اسناد و مدارک پیمان موافقتنامه پیمان با دبین اسناد و مدارک پیمان، 

به تاتی، با مشخصا  فنی خصوصی، نقشه های اجاایی و مشخصا  فنی عمومی است و  اولویت ،مشخصا  فنی باشد

 فهاست بها با دیگا اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. وه به بهای کار باشد،اگا دوگانگی ماب

 و ضریب پيمان . مبلغ 3ماده 

 .است ریال................................................ ( عدد به)ریال  ...................................................( حاوف به) مانیپ مبلغ    

زایش و کااهش  قابال افا   %14با حس، تغییاا مقاادیا کارهاا باه میازان       با توجه به اسناد و مدارک پیمان پیمانمبلغ اولیه 

 باشد.می

 .باشد یم 1 وستیپ در مندرج طیشاا اساس با ، پیمان مبلغ پاداخت نحوه

 ...........................به نام  - ......................کد - ....................... شعبه -....................مشخصا  حسا  پیمانکار: بانک  

 ..........................................شماره حسا : ...............

...........................................................شماره شبا: 

 .........................................................شماره کار :

 کار ذ، مدت، تاریخ شروعي. تاریخ تنف 4ماده 

 .است نافذ کارفاما یسو از آن ابالغو  لهمباد خیتار از مانیپ نیاالف( 

 است.   شاایط عمومی پیمان  38است. این مد ،تابع تغییاا  موضوع ماده  ماه هفت  ( مد  پیمان

 .باشد یم کارفاما یسو از مانیپ ابالغ خیتار کار، شاوع خیتارج( 

تحویل و اجاای موضوع پیمان بنا به صالحدید کارفاما در حین مد  پیماان از  محل : اولویت بندی و زمانبندی تبصاه 

 ادد.طاف کارفاما به پیمانکار ابالغ می گ

 کسورات قانونی  . 5ماده 

و در حسا  سپاده نازد   کسا کار انجام حسن تضمین عنوان به صددر18مبلغ ها پاداخت به پیمانکار، معادل  از -4-1

کارفاما نگاهداری می شود. نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و تصاوی، صاور  وضاعیت قطعای و ارائاه مفاصاا       

 حسا  بیمه و نصف دیگا آن پس از تحویل قطعی، مستاد می گادد.

 .مقارا  مالی بعهده پیمانکار است  طبق )بیمه و مالیا ( پاداخت کلیه کسورا  قانونی -4-1

 از پاس  کاه  شاد  خواهاد  کساا  یاجتماع نیتأم مهیب سپاده بابت درصد 4 معادل مانکار،یپ به پاداخت ها مبلغ از:  تبصاه

 .شد خواهد مستاد شده ادی مبلغ مانکار،یپ طاف از مهیب حسا  مفاصا ارائه

 در د،یا نما ارائاه  را افزوده ارز  با ا یمال ستمیس در نام بتث اثبا  درخصوص الزم اسناد پیمانکار کهیصورت در -4-3

 باه  پیمان مبلغ با مازاد پیمانکار کارکاد ناخالص درصد 9 مبلغ پاداخت به موظف مذکورکارفاما یگواه اعتبار صور 

 . بود خواهد یو به افزوده ارز  با ا یمال عنوان
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 . تضمين انجام تعهدات   6ماده 

بانکی معتباا باه عناوان تضامین      نامه ضمانت پیمان ،در هنگام مبادله  پیماندرصد مبلغ  دهمعادل  پیمانکار متعهد گادید

مطاابق   یقطع تیوضع صور  ،یتصو و موقت لیتحو از پسبه کارفاما ارائه نماید و ضمانتنامه مذکور  انجام تعهدا 

 مفاد شاایط عمومی پیمان به پیمانکار مستاد می گادد.

انگااری یاا کوتااهی نمایاد     انکار در اجاای تمام یا قسمتی از مفااد درج شاده در ایان قااارداد، ساهل     تبصاه : هاگاه پیم

به حساا  بادهکاری پیمانکاار منظاور      %14های مذکور را به اضافه کارفاما عملیا  را به هزینه خود انجام داده و هزینه

 نماید.می

 نيتضم دوره یتهايمسئول و . دوره تضمين 7ماده  
شااایط عماومی تعیاین مای      39که طبق مااده  انجام عملیا  موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگحسن ا 

 می شود. عمل شاایط عمومی  41گادد و طی آن به تاتی، ماده ماه از سوی پیمانکار، تضمین می 11شود، باای 

 تعدیل آحاد بها - 8ماده

از جملاه بخشانامه    یگاا یهاگونه بخشنامه د ایا و مابه التفاو  مصالح و هیچگونه تعدیل آحادبه این پیمانقیمتهای  به

ارز و ... به هیچ وجه تعلق نمی گیاد و پیمانکار هیچگونه ادعایی نسابت باه تعادیل     متیق شیاز افزا یجباان آثار ناش

 آحاد بها نخواهد داشت .

 پيش پرداخت -9ماده 

 هیا ( درصاد مبلاغ اول   38)  سای را کاه معاادل    مانیپ نیپیش پاداخت ا ار،مانکیپ یکارفاما موافقت دارد که بنا با تقاضا

 .دیپاداخت نما مانکاریمورد قبول کارفاما از سوی پ یدر قبال اخذ ضمانتنامه بانک است مانیپ

 پيمان. تعهدات طرفين  11ماده 

مالی، زمانی، فنای و حقاوقی   لحاظ ه ب پیمانرا طبق اسناد و مدارک  پیمانکار متعهد است خدما  موضوع پیمان -18-1

، انجام دهد و اعاالم مای    پیمانبا شاایط  پیمانبه ازاء دریافت مبلغ  پیمانو در نظا گافتن سایا عوامل ماتبط با موضوع 

می باشد، همچنین پیمانکار متعهد می گادد در  پیمانکند که دارای توان و تشکیال  الزم باای انجام خدما  موضوع 

 در قال، زمانبندی مصو  اقدام نماید.  پیمانو کیفی موضوع خصوص پیشباد کمی 

را طباق شااایط    پیماان از سوی پیمانکاار، مبلاغ    پیمانکارفاما متعهد می شود که در ازاء انجام خدما  موضوع  -18-1

 پاداخت کند.پیمان مشخص شده در 

 نظارت بر اجرای کار.  11ماده 

باه   بق مفاد این پیمان و اساناد و مادارک پیوسات آن تقبال نماوده اسات،      نظار  با اجاای تعهداتی که پیمانکار با ط

خواهد بود. پیمانکار موظف است کارهاا را طباق اساناد و مادارک پیماان، اصاول فنای و         عهده شاکت اسکان ایاان

 اجاا نماید.  دستورا  کارفاما
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 . فسخ پيمان 12ماده 

 خطاا  به راپیمان  یاجاا  کارفاما صیتشخ به که پیمانکار توسطپیمان  طیشاا ای مفاد از کیها یاجاا عدم صور  در

 و مااحال  انجاام  باه  ازیا ن بادون  و جانباه  کیا  راپیماان   تواناد  یما  کارفاماا  بخواهاد،  کارفاما که لیدل ها به ای و اندازد

 خساارا   هیا کل ،پیمان  فسخ تواندضمن یمکارفاما  ،پیمانکار قصور صور  در و دینما فسخ ییقضا و یقانون فا یتشا

 وصاول  بداناد  صاالح  که قیطا ها بهپیمانکار  اموال ایسا و پیمانکار نیتضام محل از و نییتع خود صیتشخ به را وارده

 .دینما

 حل اختالف و داوری.  13ماده 
و اجاای تعهدا  ، ابتدا از طایق مذاکاه حقوقی و مکتو  میان طافین پیمان هاگونه اختالف ناشی از تفسیا مفاد این  

و در دفتا حقوقی شاکت اسکان حل و فصل خواهد شد ، در غیا این صور  کلیه اختالفا  ، به هیئت داوری پیمان 

مورخ  113439/18اختالف اشخاص با بنیاد مستضعفان انقال  اسالمی ارجاع می شود که مطابق دستورالعمل شماره 

ور مدنی و سایا مقارا  جاریه کشور به موضوع و مقارا  آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقال  در ام 83/84/93

 اختالف رسیدگی و مبادر  به صدور رای خواهد نمود .رای صادره باای طافین قطعی و الزم االجاا است .

 . نشانی دو طرف 14ماده 
  31پالک ،یغاب تابان کوچه نبش اداماد،یم از باالتا عصا،یول ابانی،خ تهاان : نشانی کارفاما

 22444441-1:  تلفن

  .........................................................................................................................................................نشانی پیمانکار : 

 .........................................کد پستی :  ...................................تلفن : 

 ارساال  الاذکا  فاو   یها ینشان به رسان نامه ای یسفارش پست توسط که نوع ها از ها هیاخطار و مکاتبا  ها، ابالغ هیکل

 دهاد  اییا تغپیماان   ماد   در را خاود  ینشاان پیماان   نیطااف  از یکی هاگاه. شود یم یتلق نیطاف به ابالغ حکم در گادد

 اباالغ  هیا کل نصاور  یا ایا غ در د،ینما اعالم کتباً را خود دیجد ینشان محل، اییتغ از قبل روز پانزده ظاف است موظف

 یقاانون  اعتباار  و گاادد  یما  یتلقا  شده ابالغ و شده ارسالپیمان  در شده درج ینشان همان به ها هیاخطار و مکاتبا  ها،

 .بود نخواهد مسموع اطالع عدم عذر و داشت خواهد

 پيمان یها نسخه شمار . 15ماده 
 است. یاعتبار قانونی دارا ییو ها نسخه آن به تنها دیو امضاء و مبادله گاد میماده و هفت نسخه تنظ 14در  پیمان نیا

 

 پیمانکار         کارفرما                                                                                                 

 ...............................................           ان ایران                                   شرکت اسک               

 آقای وحید خاوئی                  

 

 آقای سیامک حیدری             
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 1 پيوست شماره

 

 موضوع پيمانشرح 
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 د و شمول کار به شاح ذیل می باشد : حدو

 یفن مشخصا  طبق....  و ژئوتکستال مانند متعلقا  هیکل و گاانول و سیلیس انضمام به یمصنوع چمن حمل و هیته

  3طبق مشخصا  فنی خصوصی پیوست شماره  ینگهدار ملزوما  نیتأم و آموز  نص،، ا یعمل یاجاا ،یخصوص

  شود می اعالم خصوصی فنی مشخصا  در که نیاز مورد مصالح فنی خصا مش و نوع به است الزم پیمانکار 

 قبل است یضاور. دنمای اخذ کارفاما از را آن تائیدیه کارگاه به مصالح گونه ها حمل از قبل و نماید توجه

 ندهینما تا نموده اعالم را(  کارخانه محل) مبداء در یبازرس یشنهادیپ زمان کتبا یا محموله نوع ها ارسال از

 کارفاما یکتب دییتأ و مجوز بدون مانکاریپ و دهد انجام را الزم یزیر بانامه د،ییتأ و یبازرس جهت کارفاما

 .ندارد را یا محموله چیه ارسال حق

           کارشناس و کارفاما ندگانینما/ندهینما اقامت و ذها  و ا یا امکانا  آوردن فااهم است حیتوض به الزم              

 .باشد یم تیاولو در ها محموله حمل جهت  TBT شاکت نیهمچن و باشد یم مانکاریپ بعهده یبازرس              

 قیطا از یجزئ ای و یکل بصور  را مانیپ نیا دیخا ا یعمل تواند یم دیصالحد و ازین صور  در کارفاما 

 .شد خواهد اضافه قاارداد نیا به مجزا هیالحاق بصور  کدام ها که دهد انجام یمحل یها واسطه

 

 

 

 

 پیمانکار          کارفرما                                                                                  

 ....................................................         شرکت اسکان ایران                                                

 

                                     آقای وحید خاوئی                  

 

 

 آقای سیامک حیدری          
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 2 پيوست شماره

 

 مبلغ و شرایط پرداخت
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 مبلغ و شرایط پرداخت  .  1
ریاال   ...........................................................................................( حااوف  باه ) معادل لیذ جدول مطابق مانیپ مبلغ

 .است الیر ..........................................( عدد به)

 باشد.قابل افزایش و کاهش می %14با حس، تغییا مقادیا کارها به میزان  پیمانمبلغ اولیه 
 بهای کل )ریال(     بهای واحد )ریال(      مقدار     واحد شاح ردیف

 

     1 

ی به انضمام سیلیس و چمن مصنوع هیته

گاانول و کلیه متعلقا  مانند  ژئوتکستال و 

 .... طبق مشخصا  فنی خصوصی

 

 متامابع

 

14،141 

  

      

 

    1 

نظار  با اجاای زیاسازی و اجاای عملیا  

ی به انضمام سیلیس و چمن مصنوع نص،

گاانول و کلیه متعلقا  مانند  ژئوتکستال و 

مشخصا  فنی خصوصی به نفکیک  .... طبق

 محل اجاا و آموز  های الزم

 14،491 متامابع کامان

 

  

   3،388 متامابع هامزگان

 سیستان و

نبلوچستا  

   4،148 متامابع

در اولویت می  TBTهزینه حمل) شاکت  3    

 باشد(

   14،141 متامابع

    عدد ماشین آال  و تأمین ملزوما  نگهداری 4    

  ................................... ریالع کل: .......................................................................................................................جم

 

 

    اگونه بخشنامه ه ایتعدیل آحادبها و مابه التفاو  مصالح و به قیمتهای آحاد بهای این پیمان هیچگونه -1-1  

 به هیچ وجه تعلق نمی گیاد و پیمانکار ارز و ...  متیق شیاز افزا یاز جمله بخشنامه جباان آثار ناش یگاید  

 هیچگونه ادعایی نسبت به تعدیل آحاد بها نخواهد داشت .  

 تغییای در قیمت واحد پیشنهادی نخواهد داشت . مقادیاافزایش و یا کاهش احتمالی -1-1  

اولیه مورد تائید پیمانکار بوده و هیچگونه حقی باای افزایش قیمت  مشخصا  فنیتغییاا  جزئی احتمالی در -1-3  

 ایجاد نخواهد کاد.

 پس ادیپذ یم کارفاما لذا ، دینما اقدام کارفاما به شیخو تیوضع صور  ارائه به نسبت تواند یم مانکاریپ-1-4 

 کارکاد صور  پاداخت به نسبت ،و کسور قانونی یپاداخت مبالغ ازکسا  پسو 1 ماده جدول مطابق یدگیازرس

 .دینما مانکاراقدامیپ

 پیمانکار        کارفرما                                                                                         

 ....................................................         شرکت اسکان ایران                                                 

 

 آقای وحید خاوئی                                                            

 

 

 آقای سیامک حیدری           
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  3پيوست شماره 

 

 خصوصیمشخصات فنی 

 
 

 

 
 پیمانکار         کارفرما                                                                                 

 ..................................................         شرکت اسکان ایران                                               

 

 ای وحید خاوئی                                              آق              

 

 

 

 آقای سیامک حیدری            
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     رو  ماجع/

   آزمونور 
 ردیف ویژگی/ شاح آزمون واحد حدود قابل قبول فیفا یک ستاره

 مشخصا  عملکادی چمن

FIFA81 

FIFA89 
 m 1الی  4/8

 باگشت  تا بدون فاسایش

 عمودی

 توپ 

1 

 بدون فاسایش
 خشک

2 

 3 بعدازفاسایش مکانیکی

FIFA81 

 38الی  44

% 

 موقعیت صفا درجه
 خشک

انحااف 

 زاویه ای

 توپ 

4 

 5 درجه 98موقعیت 

 28الی  44
 موقعیت صفا درجه

 تا
6 

 7 درجه 98 موقعیت

FIFA84 

FIFA89 
 % 38الی  44

 تا بدون فاسایش

 جذ 

 ضابه

8 

 دون فاسایشب

 خشک

9 

 11 بعداز فاسایش مکانیکی

48 c 11 در دمای 

-4 c 12 در دمای 

FIFA84 

FIFA89 
 m m 11الی  4

 تا بدون فاسایش
 انحااف

 عمودی

13 

 بدون فاسایش
 خشک

14 

 15 بعداز فاسایش مکانیکی

FIFA84 

FIFA89 
 N.m 48الی  14

 تا بدون فاسایش
مقاومت 

 چاخشی

16 

 بدون فاسایش
 خشک

17 

 18 بعداز فاسایش مکانیکی

FIFA83 

 g 4الی 4
 –ضای، اصطکاک خطی  تا

 میزان کاهش شتا 

19 

 21 خشک

 درجه 118الی 118
 -ضای، اصطکاک خطی تا

 میزان ساخوردگی

21 

 22 خشک

 مشخصات الیاف چمن
گان تولیدکنند تولید شده توسط -  LSRپلی اتیلن  % 188

 23 جنس الیاف - معتبا اروپایی

 24 نوع الیاف - مونوفیالمنت

 25 ضخامت الیاف میکاون 148

 26 عاض الیاف mm 1حداقل

 27 نماه نخ dtex 11888حداقل

48 mm 28 ارتفاع الیاف 

 29 وزن الیاف g/ m² 244حداقل

"2/4 in gauge31 تااکم عاضی 

 31 تااکم طولیKnots/m Stitches 138حداقل

 32 تعداد گاه Knots/ m² 2198حداقل

 33 گنیمشخصا  بک g گام سه الیه118حداقل
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رو  ماجع/رو  

 آزمون
 ردیف ویژگی / شاح آزمون واحد حدود قابل قبول فیفا یک ستاره

 34 وزن التکس g/ m² 1188حداقل 

 35 وزن کلی g/ m² 1134حداقل

 36 ژنوتکستایل g/ m² 388حداقل

 37 بانداتصال - wovenینگ تیپ مقاوم شده با الیه سم

EN 13344 

EN 11112-1 
 N/188mm 14حداقل 

 قبل از پیاسازی
 استحکام چس،

38 

 39 بعداز پیاسازی

EN 13244 

ISIRI11413-3 
 41 تغییاا  استحکام الیاف بعد از هوازدگی % 48حداقل 

ISIRI 148 

ISIRI11413-3 
 41 رنگ الیاف ثبا  grayscale 4حداقل

ISIRI 298 

ISIRI 13439 
 N 38حداقل

 نیاوی بیاون کشیدن قبل از پیاسازی

 پازه
42 

 بعدازپیاسازی

  43 

EN 11414  128حداقل mm/h  44 نفوذ پذیای آ 

EN 1949 4 18الی mm 45 ارتفاع آزاد پایل 

 مشخصات الیه جاذب و پرکننده ها

EN 11138 14/8حداقل MPa 46 حکام الیه جذ  ضابه )در صور  استفاده(است 

EN1949 4حداقل mm  47 ضخامت الیه جاذ 

EN 14282 48 میزان جذ  ضابه ) الیه جاذ ( % 11حداقل 

- SBR - 49 جنس گاانول 

EN 933-1 4/8  4/1الی mm 51 دانه بندی گاانول 

4/4 g/ m² 51 میزان مصاف گاانول 

EN 933-1 4/8  52 دانه بندی سیلیس نمیکاو 43/8الی 

 53 شکل سیلیس - به صور  گوشه گاد 28/8

18 Kg/ m² 54 میزان مصاف سیلیس 

 55 شعله وری - خود اطفاء

 56 مد  گارانتی سال ) صادر شده توسط تولیدکننده و مورد تایید شاکت ایاانی( 4حداقل 

 رعایت کلیه حداقل های مورد اشاره فو  الزامی است و در صور  عدم رعایت ها یک از الزما  فو  پیشنهاد ارائه شده مادود خواهد بود. 
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 شرایط خصوصی 
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 ایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شاایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف باخی از ماوارد در این شا   

آنها، به شاایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شاایط عمومی پیمان را نقض کند. از ایان  

رو هاگونه نتیجه گیای و تفسیا مواد مختلف این شاایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد مااده ماباوه باه آن    

، هماان شاماره و   ار رفته در مواد ایان شااایط خصوصای   ف به کشماره و حاو در شاایط عمومی پیمان، بی اعتبار است.

 حاوف مابوه به آن در شاایط عمومی پیمان است .

باا ایان     83/83/1332ماورخ   1822/181-241/44شاایط عمومی ابالغ شده از سوی سازمان بانامه و بودجه به شاماره  

 پیمان حاکم است.

ای موضوع پيمان ، تعداد ...... نفر/ ماه کارشناس الف( پيمانكار متعهد است که برای اجر -17ماده 

 خارجی با تخصصهای تعيين شده در زیر ، به کار گمارد.
 نیازی به کارشناس خارجی نمی باشد.

 
روز از تااریخ   11ب ( آخرین مهلت پيمانكار، برای ارائه برنامه زمانی تفصيلی اجرای کار  -18ماده 

 مبادله پيمان است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
 

 ( گزارش پيشرفت کار پيمانكار باید دارای جزئيات زیر باشد. ھ -18ماده 
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 
، راه ، آب ، بار  ،   الف( کارفرما امكانات وتسهيالت تجهيز کارگاه ، از قبيال سااختمان   -21ماده 

 مخابرات و سوخت را که در زیر تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار می دهد.
و توزیع آن از ورودی کارگاه به داخل محوطه کارگاه و به تناسا،  با عهده کارفاما تهیه آ  و با  تا ورودی کارگاه 

 در محل های مورد نیاز  با عهده پیمانکار می باشد.
 

 می کند.      ز( کارفرما، به شرح زیر، مصالح ، تجهيزات و ماشين آالت را تأمين -21ب و  -21ماده 
کارفاما هیچگونه تعهدی در زمینه تهیه مصالح، تجهیزا  و ماشین آال  نداشته و پیمانکار متعهد به تهیه کلیاه مصاالح،   

 ماشین آال  جهت اجاای کار مطابق اسناد قاارداد است . تجهیزا  و
 
 ( پيمانكار باید مشخصات تعيين شده در زیر را در تأمين ماشين آالت رعایت کند. ھ -21اده م

کلیه ماشین آال  جهت اجاای کامل موضوع پیمان می بایست کامأل سالم آماده به کار و باه تعاداد ماورد نیااز جهات      

یش ماشاین آال  باشاد، پیمانکاار مای بایسات      انجام کار طبق بانامه زمانبندی باشد. چنانچه طبق نظا کارفاما نیاز به افزا

 نسبت به افزایش ماشین آال  بطوریکه طبق بانامه زمانبندی پیشافت کار انجام شود، اقدام نماید.

 کاهش ماشین آال  فقط با اجازه کارفاما خواهد بود.
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و  شاااه یکارکناان کارفرماا ، مهنادس مشااور ، آزما     یمتعهد است که برا مانكاريپح (  – 21ماده 

 نيتاام  ر،یا و به شرح و مشخصات ز کيو غذا، به تفك ی، مسكن کارگاه یکارکنان خود دفتر کارگاه

 کند :
 و حقاو   پاداخات  زنادگی،  ضااوریا   و اسابا   ،غاذا،  بهداشات  ، ذهاا   و ایاا   وسایل نیتأم به موظف مانکاریپ  

 .باشد یم ودخ یساپاست تحت کارکنان مزایای هاگونه و کاری اضافه بیمه، دستمزد،
 

ج( قسمتهایی از موضوع پيمان که پيمانكار باید بيمه کند و همچنين موارد یا حاواديی کاه   -21ماده 

 باید مشمول بيمه گردد، به شرح زیر است :
 بیمه حوادث کارگاه و مسئولیت مدنی کارفاما به عهده پیمانکار می باشد و سایا موارد مطابق شاایط عمومی پیمان.

 
( چاونای پرداخت هزینه احداث و ناهداری راههای انحرافی به پيمانكار به شرح زیار  و -21ماده 

 است :
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 
الف( شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختيار پيمانكار  -22ماده 

 رح زیر است :قرار می گيرد به ش
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

ح( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی ، تعمير ، ناهداری و راهباری و   -22ماده 

 نقشه های چون ساخت که پيمانكار تهيه می کند، به شرح زیر است :
 تعهد می نماید:پیمانکار انجام موارد ذیل را 

در هازمانی که کارفاما الزم بداند کلیه ابزارهای اندازه گیای مورد نیاز و امکانا  ایمان دستاسای باه محال      -1

 های موردنظا و دفاتا مابوطه را جهت کنتال در اختیار کارفاما قاار دهد.

ز کارفاماا جهات اجااای صاحیح     پیمانکار می تواندکلیه عملیا  اجاایی پس نیاز را بعد از اخذ مجوز کتبی ا -1

 عملیا  پیش نیاز انجام دهد.

کلیه دستورکارها و صور  مجالس بایستی به امضا نماینده پیمانکار و نمایناده کارفاماا باساد. بادیهی اسات       -3

اگا اسناد مذکور فاقد امضاء نماینده کارفاماباشد فاقد اعتبار خواهد بود. ساپس کلیاه صاورتمجالس تاییاد شاده      

 بالغ از سوی کارفاما بعنوان سند تلقی خواهدشد.پس از ا

کلیه دستورکارها و صور  مجالسی که بارمالی دارند از قبیل تغییامشخصا  طاح یا تغییارو  اجاا و غیااه   -4

قبل از صدور و انجام کار بایستی گزار  توجیهی داشته باشند و به تایید کارفاما باسد. این اسناد بایستی به موقع 

صاور  مجاالس   دساتور کارهاا و   اگونه تاخیا در تنظیم و مبادله آنها به عهده پیمانکاراسات ایان گوناه    ثبت و ه

 درصور  ابالغ کارفاما نافذ خواهند بود و در غیااینصور  فاقد اعتبار می باشند.

ار کلیه عوامل پیمانکارمکلفند که شئونا  اخالقی را رعایت نمایند و درصاور  مشااهده خاالف آن پیمانکا     -4

متعهد می شود که با اعالم موضوع از طاف کارفاما نسبت به جایگزین نمودن شخص خااطی بادون درخواسات    

 ادله یا شهود اقدام نماید.
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پیمانکار ضمن ارسال گزارشا  روزانه ،بانامه هاای اجاایای هامااه را در اول آن مااه باه کارفاماا و دساتگاه         -4

 باشد.به ارسال گزارشا  کتبی مصور ماهانه در سه نسخه می نظار  اعالم نماید. ضمناً پیمانکار موظف

 کلیه احجام و مقادیا کارهای انجام شده را طی صور  جلساتی به تایید کارفاما باساند. -3

ما هیچگونه تعهادی در  بینی و تهیه نماید و کارفاآال  مورد نیاز کارهای خود را قبالً پیشکلیه ابزار و ماشین -2

 ارد و کمبود آنها دلیل موجهی باای رکود کار محسو  نخواهد شد.این زمینه ند

مسئولیت کامل حسن اجاای عملیا  قااارداد بااسااس محاسابا  فنای و دساتورا  کتبای کارفاماا) مطاابق          -9

شاایط عمومی پیمان (باعهده پیمانکار بوده و نظارتی که از طاف کارفاماا و نماینادگان او در اجااای عملیاا      

 گادد به هیچ عنوان از مسئولیت پیمانکار در این رابطه نخواهد کاست.معمول می

الزم است پیمانکاردر طول مد  اجاای عملیا  اجاایی با بقیه پیمانکاران مشغول در محل پاوژه در مسائل  -18

 مابوه به اجاای پاوژه همکاری و هماهنگی کامل داشته باشد.

 

 نتخاب پيمانكاران جزء موارد زیر را رعایت کند :ب ( پيمانكار موظف است که در ا-24ماده 
 از افااد با تجابه و دارای سابقه کار مشابه استفاده کند -

 پیمانکار جزء می بایست توان تامین نیاوی مورد نیاز به تعداد کافی را داشته باشد  -

فی به کارفاما نسبت باه جاایگزینی   توسط کارفاما، بدون تحویل هزینه اضا در صور  عدم تایید کار پیمانکاران جزء -

 سایع آنان اقدام نماید

 عملکاد پیمانکاران جزء رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود -

کارکنان ایاانی پیمانکار باید دارای شناسنامه و گواهی معافیت از خدمت نظام وظیفاه )کاار  پایاان خادمت و ...( و      -

 اجازه کار باشند.کارکنان بیگانه باید دارای پاوانه اقامت و

 الف( پيمانكار زمين مورد نياز برای تجهيز کارگاه را به شرح زیر تامين می کند: -28ماده 
 تامین زمین تجهیز کارگاه با عهده کارفاماست و به پیمانکار تحویل داده می شود.

 

 ( تعدیل نرخ پيمان به شرح زیر است : ھ -29ماده 
از جملاه بخشانامه    یگاا یهاگوناه بخشانامه د   ایا ل آحادبها و مابه التفاو  مصالح و هیچگونه تعدی این پیمانبه قیمتهای 

ارز و ... به هیچ وجه تعلق نمی گیاد و پیمانکاار هیچگوناه ادعاایی نسابت باه تعادیل        متیق شیاز افزا یجباان آثار ناش

 آحاد بها نخواهد داشت .

 ر است :ج ( هزینه انجام آزمایشهای زیر به عهده پيمانكا -32ماده 
 است. پیمانکارهزینه کلیه آزمایش های مورد لزوم که پس از هماهنگی کارفاما انجام می گادد، بعهده 
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/ت 123412( دریافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام کار پيمان، طبا  مصاوبه شاماره     35ماده 

 هيئت وزیران، است . 22/19/94ه مورخ  51659
باه عناوان تضامین حسان انجاام کارکساودرحساا  ساپاده نزدکارفاماا          درصاد  18د ازمبلغ هاپاداخت به پیمانکار،معا

ونصاف  و ارائاه مفاصاحساا      48طباق مااده    صور  وضعیت قطعی ،ازتصوی سنگهداری می شود.نصف این مبلغ پ

 .گادد می مستاد 41و 41بارعایت مواد  ، از تحویل قطعی پسدیگاآن 

 
/ت 123412طب  مصوبه شماره ریز پيش پرداخت پيمان، ( ميزان ، روش پرداخت و نحوه وا36ماده 

 هيئت وزیران، است . 22/19/94ه مورخ  51659
 هیا مبلاغ اول  ( درصاد  38)  سای را کاه معاادل    مانیپ نیپیش پاداخت ا مانکار،یپ یکارفاما موافقت دارد که بنا با تقاضا

 .دیپاداخت نما مانکاریپ مورد قبول کارفاما از سوی یدر قبال اخذ ضمانتنامه بانک است مانیپ

 

الف( ميزان و ترتيب پرداختهای ارزی به پيمانكار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر  -38ماده 

 است :
 نیازی به کارشناس خارجی نبوده و هیچگونه پاداخت ارزی به پیمانکار پاداخت نخواهد شد..

 

جهيزات زیر را از خارج کشور تامين می ب ( کارفرما ارز مورد نياز برای تأمين مصالح و ت -38ماده 

 کند :

 .کارفاما هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارد

 

( کارفرما ارز مورد نياز برای خرید ماشين آالت و ابزار خاصی که در زیار ناام بارده     ھ -38ماده 

 شده است را طب  شرایط زیر، تامين می کند :
 باشد.نیازی به خاید ماشین آال  و ابزار خاصی نمی 

 

ب ( پيمانكار موظف است که پيش از تكميل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای  -39ماده 

 هر یک از آنها به شرح زیر تعيين شده است ، تكميل کند و به کارفرما تحویل دهد.
هد نمود با توجاه باه   پیمانکار موظف است در صور  ابالغ کارفاما، نسبت به تکمیل قسمت هایی از کار که تعیین خوا

 .کار انجام شده و زمان کافی مورد نیاز اقدام و به صور  ماحله ای تحویل نماید

 

د ( ماشين آالت اختصاصی این پيمان که در صورت فسخ پيمان باید برای اتمام کاار باه    -47ماده 

 صورت اجاره در اختيار کارفرما قرار گيرد، به شرح زیر است.
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ب ( هزینه باالسری پيمانكار در دوره تعلي ، به ميازان و ترتياب تعياين شاده در زیار،       -49ماده 

 پرداخت می شود.
 مطابق با شاایط عمومی پیمان

 

و تعياين شاده   الف( در صورت اتمام پيش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نح – 51ماده 

 در زیر به پيمانكار پرداخت می کند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
 

( خسارت تاخير غيرمجاز پيمان )ناشی از کار پيمانكار( به ميزان و ترتياب زیار، از   6-ب-51ماده 

 پيمانكار وصول می شود:
 ریال از حسا  پیمانکار کسا خواهد شد18،888،888غ به ازای ها روز تاخیا غیا مجاز مبل

 
 

 سایر موارد
 

درصورتی که خسارتی از طاف پیمانکار در اثا عملیا  موضوع پیمان به تاسیساا  موجاود داخال محوطاه یاا       -1

معابا پیاامونی وارد شود پیمانکار موظف است خسار  وارده را به هزینه خود و در اساع وقات و باا نظاا کارفاماا     

 ماتفع نماید.

 باشد.پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری مصالح و دستگاه های تهیه شده توسط کارفاما در کارگاه می -1

الزم است پیمانکار کلیه مصالح حاصل از تخای، ناشی از عملکاد ناصحیح خود را در محل هائی که کارفاماا   -3

گان کارفاما صورتجلسه نماید بدیهی است قبل از شاوع بندی و تخلیه نموده و با حضور نمایندمشخص نماید دسته

تخای، بایستی نماینده پیمانکار در معیت نمایندگان کارفاما نسبت به باداشت وضع موجود و تعداد وابعاد مصاالح  

 تخایبی و تهیه صورتجلسه الزم اقدام نماید و مصالح را به تشخیص کارفاما در محلهای تعیین شده دپو نماید.

های بعدی که از طاف کارفاما در حین اجاای مفااد پیماان مشاتمل باا     انکار موافقت دارد کلیه دستورالعملپیم -4

هاای اجاایای، ضاوابط ایمنای در اجااا و حفاظات از       واساتانداردهاو دساتورالعمل  ومشخصا  فنیهای اجاایینقشه

ماا در  شا  الزم طباق درخواسات کاارفا   قطعا  ساخته شده و نحوه حمل و بارگیای و باراندازی آنها، انجام آزمای

 قال، ضوابط این پیمان را رعایت نموده و به انجام باساند.

و شااایط کاار را باه دقات      انعقااد پیماان  پیمانکار قبول نموده است که مشخصا  و نقشه های تحویلی در زمان  -4

و هاوا، دساتمزد کاارگاان و     بارسی نموده و از کمیت و کیفیت کار از قبیل محل کار، وضع کارگاه، شااایط آ  

غیاه اطالعا  کافی کس، نموده و هیچ نکته و موضوع مبهم و نامفهومی باقی نمانده که بعداً بتواند استناد باه عادم   

نماید که هاگونه افزایش مقاادیا در ماد  انجاام کاار بعهاده پیمانکاار       ای بنماید و تعهد میآگاهی نموده و مطالبه

 خواهد بود.

آال  موظف است کارگاان ساده و متخصص به تعداد مورد نیاز و تامین کلیه لوازم و مصالح و ماشینپیمانکار  -4
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 الزم طبق بانامه زمانبندی عملیا  اجاایی پاوژه را به کار گمارد.

تامین ایمنی کارگاان در رابطه باا موضاوع پیماان و جبااان خساارا  وارده از ایان طایاق باه کاارگاان بعهاده            -3

 باشد.می پیمانکار

 االختیار و تمام وقت مقیم در پاوژهمعافی و استقاار نماینده تام -2

باشد. در صور  نیاز و صاالحدید  ساعا  شاوع و پایان کار پیمانکار مطابق با بانامه روزانه و شبانه کارگاه می -9

ه پاداختای باه پیمانکاار تعلاق     باشد که از این بابت هایچ اضااف  کارفاما، پیمانکار ملزم به اجاای عملیا  در ش، می

 گیاد.نمی

 برخی از موارد الزم به رعایت در محدوده کارگاه -11
 کمکهای اولیه -18-1

های اولیه الزم باای کارکنان خویش شامل مداوای اولیه و انتقاال ساایع مجااوحین و    پیمانکار مسئول تامین کمک

دار باشد. باای این اما پیمانکار بایدحداقل یک فادصالحیتبیماران به بیمارستان و یا ها ماکز بهداشتی مناس، می

 در اما کمکهای اولیه با کلیه ملزوما  و داروهای الزم در محل کارگاه داشته باشد.

 تابلوهای پاوژه و عالئم راهنمائی و عالئم خطا -18-1

کارگااه نصا، نمایاد. همچناین      در صور  نیاز پیمانکار الزم است عالئم راهنمائی الزم در راههای ارتباطی داخل

درنقاطی که عملیا  پیمانکار ممکن است خطااتی باای افااد و یاا عباور وساائط نقلیاه ایجااد نمایاد عالئام خطاا         

مناس، تامین نماید.باای اعالم خطا در طول ش، الزم است پیمانکار چااغ های خطا را در این نقاه تهیه و نصا،  

 نماید.

ها و عالئم فو  در بهای کل پیمان لحاظ گشاته و پاداخات جداگاناه ای انجاام نخواهاد      های مابوه به تابلو)هزینه

 شد.(

 هانظافت محوطه -18-3

های عملیااتی را حفاظ نمایاد و همچناین پاس از اجااای کاار        الزم است پیمانکار همواره نظافت کارگاه و محوطه

کار را بنحویکه مورد تایید کارفاما باشاد باه   روزانه در ها بخش از محدوده عملیا  پاوژه نظافت محدوده اجاای 

 انجام باساند.

 عمليات حفاظتی و حفاظت کارگاه -11
 حفاظت کارگاه در حین عملیا  -11-1

نماید که از کلیه قوانین و مقارا  حفاظت و ایمنای کارگااه کاه از طااف ساازمان هاای مسائول        پیمانکار اقاار می

باشد پیمانکار موظاف باه تهیاه    لف به انجام کلیه اقداما  الزم در این زمینه میتدوین یافته مطلع و آگاه بوده و مک

کلیه وسائل ایمنی مورد نیاز باای کارگاان و کارمنادان خاود و کارفاماکاه در محادوده کارگااه مشاغول باه کاار         

 باشند بوده و همچنین بایستی وسائل ایمنی مورد نیاز باای کارگاه را تامین نماید.می

دی که طبق تشخیص کارفاما اجاای عملیا  باعا  ایجااد خطاا یاا زیاانی بااای رفات و آماد عماومی یاا           درموار

کارکنان و سایا اشخاص که در اطااف یا داخل کارگاه هستند، می گادد کارفاما می تواند هاطاوری کاه صاالح    
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وظاف اسات دساتورا     بداند دستورا  مقتضی باای اجاای اقداما  ایمنی و حفاظات صاادر نمایاد و پیمانکاار م    

الذکا را اجاااء نمایاد و همچناین اگاا     مزبور را اجاا نماید. در صورتی که پیمانکار نخواهد یا نتواند دستورا  فو 

رئیس کارگاه یا جانشین وی بااای دریافات ایان دساتورا  در کارگااه حضاور نداشاته باشاد. مسائولیت هاگوناه           

ین موارد بوجود آید با پیمانکاار میباشاد و در هاحاال اقادام یاا عادم       انگاری پیمانکار در اای که در اثا سهلحادثه

یچ وجه از مسئولیت مستقیم پیمانکار نسبت به تامین هزینه و جبااان ضاار و زیاان ناشای از عادم      ه اقدام کارفاما به

 رعایت اقداما  ایمنی و حفاظت فنی نخواهد کاست.

ماحله اول کارفاماا اقادام باه کساا مبلغای از کاارکاد       به شاح پیش گفته در HSEدر صور  عدم رعایت مسائل 

مبلغ صور  وضعیت نموده و در صور  تکاار، کارفاما اقدام به تامین موارد مذکور نماوده   %4مورد نظا تا سقف 

 و هزینه آناا به اضافه پانزده درصد از مطالبا  پیمانکار کسا مینماید.

 کارکادن در هوای نامناس، -11-1

گادد که هوا نامناس، شود پیمانکار موظف است اقاداما   بینی میهوا نامناس، است و یا آنکه پیشدر مواقعی که 

احتیاطی را بمنظور حفظ کار بعمل آورده و وسائل الزم را در محل کار تامین نماید تا بالفاصاله باه هنگاام احتیااج     

خواهد بود و چنانچه ناظا مقیم هاوا را بااای کاار     های مابوطه بعهده پیمانکاربتوان از آنها استفاده نمود. تمام هزینه

مناس، نداند پیمانکار موظف است از ادامه کاار خاودداری نمایاد. از بابات توقاف هاای احتماالی کاار هیچگوناه          

 پاداختی به پیمانکار انجام نخواهدشد.

 حفظ تاسیسا  و تجهیزا  موجود -11-3

از تاسیسا  و تجهیزا  موجود اطالع دقیق حاصل نماید و در پیمانکار موظف است قبل از اجاای ها نوع عملیا  

آال  و وسائل نقلیه و رعایت احتیاه کامل را بنماید تا هیچگوناه صادمه و   حین اجاای عملیا  آمد و رفت ماشین

ای به تاسیسا  و تجهیزا  موجود وارد نیاید.درصور  باوز هاگونه حادثه و صدمه و زیانی پیمانکار مکلف لطمه

 گادد.متعهد به پاداخت خسار  وارده خواهد بود و این خسار  از طاف کارفاما تعیین و ابالغ میو 

 حفاظت از کار اجاا شده -11-4

پیمانکار موظف است کلیه اقداما  الزم در جهت حفاظت از کارهای اجاا شده را در تماام طاول ماد  پیماان بانجاام      

بینای و انجاام اقاداما     انگاری پیمانکار در پیشکارهای اجاا شده ناشی از سهلباساند و هاگونه خسار  وارد شده به 

 حفاظتی باعهده پیمانکار خواهد بود.

چنانچه ضاور  کار ایجا  نماید که پیمانکار کار اضافه باساعا  معمول کارگاه یاا کاار شابانه اجااا نمایاد ، از ایان       

 هد شد .بابت هیچگونه هزینه ای به پیمانکار پاداخت نخوا

تبصاه: در صور  امکان و وجود شاایط ، کارفاما نسبت به تحویل محلی باای اقامت ش، به پیمانکار در نظاا خواهاد   

 گافت )این محل را کارفاما تعیین نموده و به صالح او می باشد ( .

 

 پیمانکار                        کارفرما                                                                          

 .................................................         شرکت اسکان ایران                                                   

 آقای وحید خاوئی                                                             

 

 ای سیامک حیدریآق             


