
 

 

  قرارداد موتورخانه
 .................به نشاني  .................به نمايندگي  ............... مابين شركت ................ اين قرارداد در تاريخ

 ..............فرزند  .............شود از يكطرف و آقاي  كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي ............تلفن 
كه از طرف  ................. تلفن .................به نشاني  ................صادره از  .................به شماره شناسنامه 

  . شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و مبادله گرديد ديگر پيمانكار ناميده مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
اندازي سيستم موتورخانه مركزي،  موضوع قرارداد عبارتست از اجراي كليه عمليات نصب و راه

جهيزات ت شامل ....................به نشاني  ..................در ساختمان ) تهويه مطبوع(سرمايش و گرمايش 
  : هاي موجود به شرح زير موتورخانه با يك دستگاه ابزوربشن آبگرم براساس نقشه

استقرار و نصب كليه دستگاهها و تجهيزات موتورخانه شامل ديگهاي فوالدي آبگرم، دستگاههاي  - ۱- ۱
هاي سيركوالسيون زميني و خطي و منابع آبگرم مصرفي،  ابزوربشن، برجهاي خنك كننده، پمپ

  . انبساط و ذخيره و آتش نشاني روي باممنابع 
  .هاي داخلي و ارتباطي موتورخانه كشي ورهاي مربوطه و اجراي لولهكلكتساخت و نصب  -۲- ۱
  . هاي داخلي و ارتباطي موتورخانه كشي گاه كليه لوله ساخت و نصب ساپورت و تكيه -۱-۳
  ها و لوازم و تجهيزات  كتورها و لولهكلتست و آب اندازي  -۱-۴
هاي كابل تغذيه تجهيزات و  اجرا و نصب سينينصب تابلوهاي برق اصلي موتورخانه و  -۵ -۱

تست و آزمايش تجهيزات  سربندي و هاي داخلي موتورخانه و اتصال و كشي دستگاهها و كابل
  . گيري و نصب لوازم كنترل و اندازه

مقوابندي و مل و ماستيك  آميزي كامل موتورخانه از عايق پشم شيشه و كاري و رنگ عايق -۶- ۱
هاي عايق شده و بدون عايق و كليه شيرآالت و كدگذاري  و رنگ آميزي استاندارد تمامي لوله

  . هاي الزم و عالمت گذاري
اندازي سيستم تأمين فشار آب سيستم  هاي منصوبه در موتورخانه شامل راه اندازي سيستم راه - ۷- ۱

توسط (اندازي سيستم سرمايش  ها جهت راه ستمسازي سي گرمايش و آبگرم مصرفي و آماده
  ). شركت سازنده

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.omranpooya.com


 

 

يك فصل  (هاي مربوطه و منصوبه موتورخانه به مدت يكسال  راهبري و نگهداري سيستم - ۸ - ۱
به صورت سركشي منظم و سرويس دهي كامل لوازم و تجهيزات ) گرم و يك فصل سرد
  .اندازي موتورخانه پس از راه

تأمين ابزار و نيروي انساني جهت اجرا و تكميل كليه كارهاي نصب مكانيكي و الكتريكي و  - ۹- ۱
  . كاري و نگهداري عايق

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
كليه دستور كارها و مشخصات فني كه در حين اجرا توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ  - ۲- ۲

  . گردد  مي

  مبلغ قرارداد  -۳ ماده
ريال برآورد گرديده است كه براساس پيشرفت كار به شرح زير به  ........................مبلغ كل پيمان 

  . گردد پيمانكار پرداخت مي
ها ديگهاي  ريال پس از نصب و استقرار كليه دستگاهها شامل ابزوربشن .....................قسط اول  - ۱- ۳

  . گير و مشعل سختيكن،  آبگرم، منابع انبساط و ذخيره، برجهاي خنك
ها، ساخت كلكتورها، نصب  كشي ريال پس از اجراي كامل لوله ........................... قسط دوم -۳-۲

  . ها شيرآالت و پمپ
نصب تابلوهاي . هاي الكتريكي ريال پس از اجراي كامل كابل كشي .................قسط سوم  -۳-۳

  . اصلي و فرعي، عايق كاري و رنگ آميزي
ها  ريال پس از اجراي كامل كار، رفع نواقص، تست و آزمايش سيستم .................قسط چهارم  - ۴- ۳

  . اندازي موتورخانه و تنظيم صورتجلسه تحويل موقت و راه
  .باشد و يك فصل سرد مي دوره راهبري شامل يك فصل گرم -۳-۵

  . به قيمتهاي مندرج هيچگونه تعديل يا بعبارت ديگر افزايش نرخي تعلق نخواهد گرفت :۱تبصره
پيمانكار از اين بابت هيچگونه  .يابد قابل افزايش و يا كاهش مي% ۲۵مبلغ قرارداد تا  :۲تبصره

   . اعتراضي نخواهد داشت
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 باشد صورتي قابل اعمال مي در قيمت بلكه اين قيمت واحد تعيين كننده مشخصات نيست: ۳تبصره
  . كه كارهاي انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فني باشد

تواند به استناد و شرح قيمت ماده شش و مقايسه آن با قيمتهاي روز وجوه  پيمانكار نمي: ۴تبصره
  . ديگري را مطالبه نمايد

  مدت قرارداد -۴ماده 
  . باشد ماه شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد مي ......................مدت اجراي اين قرارداد به مدت 

در صورتيكه پيمانكار باعث تأخير يا طوالني شدن مدت انجام كار گردد مطابق با موارد  :۵تبصره
  . بيني شده در قرارداد رفتار خواهد شد پيش
در صورتيكه هيچ تقصيري در تأخيرات پيش آمده در انجام كار و تعهدات پيمانكار نباشد  :۶تبصره

  . باشد تأخيرات پيش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر كارفرما قابل تمديد مي

  نحوه پرداخت -۵ماده 
يمه ب% ۵باشد كه پس از كسر كسورات قانوني شامل  ها موقت بر اساس كار انجام شده مي پرداخت

حسن انجام كار پس از اتمام   %۱۰. گردد حسن انجام كار پرداخت مي% ۱۰ماليات و همچنين % ۵و 
  . دوره تضمين و تاييد كارفرما و مهندسي ناظر آزاد خواهد شد

  تعهدات پيمانكار - ۶ماده 
تأسيسات در تيرها يا ستونها و ديگر  ءتواند به منظور عبور لوله يا ديگر اجزا پيمانكار نمي -۱- ۶

 ها را تواند لوله اجزاء باربر سازه ساختمان ايجاد سوراخ، شكاف يا برش نمايد و فقط مي
  . در قسمتهايي كه پيش بيني آن قبالً شده است عبور دهد

ها، كلكتورها، پمپها و ديگر تجهيزات مربوطه را به طور  پيمانكار مكلف است كليه لوله -۶-۲
يدار و مطمئن با ساپورتهاي مناسب و با هماهنگي با مهندسين ناظر تأسيسات و سازه پا

 يتواند از سقف كاذب به عنوان ساپورت تأسيسات به سقف يا ستون يا تير مهار نمايد و نمي
  . استفاده نمايد
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جهيزات ها را برآورد نمايد و مقادير مصالح و ت پيمانكار موظف است قبل از اجراي كار نقشه - ۳- ۶
  . و لوازم تأسيساتي را به كارفرما اعالم نمايد

  . هاي فوالدي سياه به عهده پيمانكار است اجراي ضدزنگ لوله -۶-۴
پيمانكار نبايد لوله و ديگر اجزاء تأسيساتي را در تماس مستقيم با هرگونه مصالح ساختماني  - ۵ - ۶

  . قرار دهد
گاههاي مناسب و در موقعيت مناسب به اجزاء  با تكيهپيمانكار مكلف است اجزاء تأسيساتي را  - ۶- ۶

 ساختمان متصل نمايد به طوري كه بدون تماس مستقيم اجزاء تأسيساتي با اجزاء ساختماني،
  . هها تحمل شود گا بارهاي وارده از سيستم تأسيساتي توسط تكيه

گاه به اجزاء ساختماني از بريدن و ضعيف كردن  پيمانكار مكلف است جهت اتصال تكيه -۶-۷
  . اسكلت پرهيز نمايد

زدگي وجود  ها و لوازم تأسيساتي خطر يخ اگر در زمان تست و آب اندازي كلكتور و لوله -۸ - ۶
  . داشته باشد پيمانكار بايستي تمهيدات خاصي را به اين منظور بكار بندد

پيمانكار بايستي قبل از اجراي عايق، موتورخانه را تست و تحويل مهندس ناظر تأسيساتي  -۹- ۶
  . داده و صورت مجلس آن را نيز تهيه نمايد

هاي گرم و سرد بايستي داراي تراز مشخص بوده و بايستي به وسيلة كرپي مربوطه  كليه لوله - ۱۰- ۶
  . به ساپورت خودشان متصل و ثابت گردند

هاي ديواري  ها بايستي نصب گردند و لوله ها با فاصله معين بر روي ساپورت ه لولهكلي -۶-۱۱
  . گيرند بايستي با فاصله مناسب و معين از يكديگر نصب شوند كه بر روي ديوارها قرار مي

ها را با توجه به حفاظت در برابر خرابي و آسيب ديدگي، خوردگي  كشي پيمانكار بايد لوله - ۱۲- ۶
 جويي در مصالح و دستمزد اجرا ها، ضربة قوچ و صرفه از تراكم هوا در لوله يا جلوگيري

  . نمايد
هاي آن وجود  كشي را طوري اجرا نمايد كه امكان تخليه آب همه قسمت پيمانكار بايد لوله - ۱۳- ۶

  . داشته باشد
هاي  ها، به كمك خم بايد به ترتيبي انجام شود كه امكان انبساط و انقباض لوله  كشي لوله - ۱۴- ۶
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  . انبساط، حلقه انبساط يا قطعه انبساط فراهم شود
ساختمان،  لرزش دستگاهها به اجزاي و انتقال ارتعاش پيمانكار موظف است براي جلوگيري از - ۱۵ - ۶

 گير از نوع مورد تأييد كارفرما يا آويزها در نقاط مناسب، لرزهها و  ها، بست بايد روي لوله
  . مهندس ناظر نصب نمايد

پيمانكار موظف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد، نسبت به تجهيز كارگاه و شروع  -۶-۱۶
  . عمليات اجرايي اقدام نمايد

كشي به آساني  ستم لولهها بايد به ترتيبي باشد كه انبساط و انقباض سي بست زدن لوله -۶-۱۷
  . پذير باشد امكان

پيمانكار موظف است كارهاي موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاري تمام و  - ۱۸- ۶
  . يا قسمتي از موضوع پيمان را به ديگري ندارد

  . باشد پيمانكار مجاز به تعطيلي كار بدون اجازه كارفرما نمي -۶-۱۹
اجراي كليه موضوع اين قرارداد را با رعايت كليه استانداردهاي  پيمانكار متعهد است -۶-۲۰

تأسيسات گرمايي، تعويض (المللي و مقررات ملي ساختمان مبحث چهاردهم  رايج بين
  . به انجام برساند) هوا و تهويه مطبوع

 پيمانكار متعهد است دقت الزم را در اجراي كليه عمليات موضوع اين قرارداد به نحوي - ۲۱- ۶
  . بكار گيرد كه چه از نظر فني و چه از نظر زيبايي كوچكترين ايراد و اشكالي متوجه كار نگردد

هاي اجرايي وجود داشته باشد پيمانكار موظف  چنانچه هرگونه اشكال يا مغايرتي در نقشه - ۲۲- ۶
 به انعكاس آن به مهندس ناظر تأسيساتي بوده تا با هماهنگي ايشان اشكال يا مغايرت مرتفع

  . گردد
 االمكان پيمانكار موظف است فهرست لوازم و مصالح مورد نياز را براي هر مرحله حتي -۶-۲۳

به طور يكجا برآورد و به كارفرما اعالم نمايد به نحوي كه از سفارشات متعدد و مكرر و 
  . غيرضروري خودداري شود

اران به عمل آورده به قسمي پيمانكار موظف است همكاري الزم را با ساير پرسنل و پيمانك - ۲۴- ۶
  . كه انجام عمليات موضوع اين قرارداد مانع پيشرفت عمليات اجرايي پروژه نگردد
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  . حمل و جابجايي مصالح و لوازم در داخل كارگاه و به موتورخانه به عهده پيمانكار است - ۲۵ - ۶
وده و تحويل كارفرما بندي نم پيمانكار ملزم است باقيمانده مصالح را به صورت مرتب دسته - ۲۶- ۶

  . نمايد
پيمانكار موظف است به طريقي عمل نمايد تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده  - ۲۷- ۶

 در غيراينصورت هزينه پرت بيش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهكاري پيمانكار
  . منظور خواهد شد

پيمانكار موظف است پس از اتمام كار محل را كامالً تميز نموده و با نظارت كارفرما و  -۶-۲۸
مهندس ناظر اقدام به حمل مصالح ضايعاتي از موتورخانه به محوطه تعيين شده در كارگاه 

  .نمايد
ن هاي موضوع مندرج در ماده يك اي نمايد كه كليه اسناد، مدارك و نقشه يد ميائپيمانكار ت - ۲۹- ۶

اي باقي نمانده است كه بعداً  قرارداد را كامالً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هيچ نكته
  . بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نمايد

 نمايد كه محل كارگاه و محل اجراي پروژه مورد قرارداد را كامالً رؤيت پيمانكار تائيد مي - ۳۰- ۶
  . نموده است

ظف به رعايت موارد حفاظتي و ايمني كار و به طور كلي رعايت موارد مبحث پيمانكار مو - ۳۱- ۶
 چنانچه در اثر عدم رعايت شرايط. باشد مقررات ملي ساختمان ايران در كارگاه مي ۱۲

و يا قصور كاركنان وي، خود يا افراد پيمانكار و يا ديگران دچار  رايمني كار توسط پيمانكا
باشد و  ب مالي، حقوقي و جزايي به عهده پيمانكار ميسانحه شوند، جبران كليه عواق

وسايل ايمني و حفاظتي شامل . كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت
 دار، كفش ايمني، كمربند ايمني، لباس ضخيم كار، دستكش مناسب، ماسك و كاله چانه
  . باشد مي... عينك و 

تمالي مورد اختالف پيمانكار و كاركنان او دخالتي نداشته كارفرما در هيچيك از موارد اح - ۳۲- ۶
 و مسئوليت هرگونه عوارض ناشي از درخواستهاي حقوق و موضوعات رفاهي كاركنان

  .پيمانكار به عهده خود پيمانكار است
پيمانكار موظف است كه كليه مقررات قانون كار و ساير قوانين موضوعه كشور را رعايت  - ۳۳- ۶
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 گردد حق بكارگيري حق بكارگيري اتباع خارجي و مخصوصاً نيروهاي تأكيد مينمايد و 
  . افغاني را ندارد

پيمانكار موظف است جهت تهيه صورت وضعيت با مهندس ناظر تأسيسات مكانيكي يا  - ۳۴ - ۶
  . نماينده قانوني كارفرما نسبت به متراژ و احجام عمليات اجرايي اقدام نمايد

كار ناشي از قصور پيمانكار كه منجر به دستور تخريب يا اصالح گردد متوجه اشكاالت فني  - ۳۵ - ۶
  . پيمانكار بوده و موظف است مورد اشكال را به هزينه خود رفع نمايد

پيمانكار بايد يك نفر تكنسين تأسيسات را به عنوان نماينده خود جهت كنترل كمي و  -۶-۳۶
يك هفته به صورت كتبي به كارفرما كيفي كار و نيز جهت تحويل گرفتن مصالح ظرف 

امضاء نماينده پيمانكار در ذيل صورت مجالس و رسيدهاي تحويل كاال به . معرفي نمايد
  . باشد منزله امضاء پيمانكار مي

نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۳۷ - ۶
  . به دفتر كارگاه تحويل نمايد

بندي مراحل اجرايي خود را طي كرده، اگر به هر دليلي  بايست طبق برنامه زمان پيمانكار مي - ۳۸- ۶
اي دال بر تأخير مجاز به  تواند ضمن اخذ تائيديه اي ايجاد شد ايشان مي در كار ايشان وقفه

بندي متوجه  زمان  كار خويش ادامه دهد در غير اينصورت هرگونه ديركرد با توجه به برنامه
  . شان خواهد بود و ضرر و زيان احتمالي آن بايستي توسط ايشان پرداخت گردداي

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
  . باشد فرما ميرآب و برق مورد نياز پيمانكار، جهت اجراي عمليات با كا -۷-۱
  :شود ابزار و مصالح زير توسط كارفرما تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي -۷-۲

هاي سيركوالسيون زميني  كننده، پمپ هاي خنك هاي فوالدي، ابزوربشن، برج ديگ - ۱- ۲- ۷
گير  گرم مصرفي، منابع انبساط، ذخيره و آتش نشاني، كليه شيرآالت، سختي و خطي، منابع آب

  .و مشعل
  .آالت ساپورهاي تأسيساتي و الكترود كليه آهن -۷-۲-۲
  . هاي الزم اي تغذيه و كابله تابلوهاي برق اصلي، سيني كابل -۷-۲-۳
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  . كاري كليه مصالح عايق -۷-۲-۴
  . گيرها و كليه لوله و اتصاالت مصرفي لرزه -۵ -۷-۲
  . استانبولي، طناب، بشكه، تخته زيرپايي، شيلنگ آب، چسب، تفلون، كنف و خمير - ۶- ۲- ۷

افت هيچگونه وجهي كارفرما از بابت مواردي كه بايستي در اختيار پيمانكار بگذارد، حق دري - ۳- ۷
  . را ندارد

  . كارفرما موظف است مكاني جهت استراحت و غيره براي كارگران احداث نمايد -۷-۴
  . كارفرما بايستي كارگاه را در مقابل حوادث كارگاهي بيمه نمايد - ۵ -۷
يك واحد انبار مناسب از طرف كارفرما در اختيار پيمانكار جهت نگهداري مصالح و تجهيزات  - ۷- ۷

 شود، پيمانكار موظف است مصالح موردنياز را به صورت هفتگي از انبار كارگاه قرار داده مي
  . تحويل گيرد رسيددر مقابل ارائه 

ها چنانچه ناشي از دستور كارفرما يا مهندس ناظر تأسيساتي  تغييرات پس از اجرا و دوباره كاري - ۸ - ۷
  . باشد بر مبناي دستور كار و با توجه به  توافقات في مابين به پيمانكار پرداخت خواهد شد

  . هاي مورد نياز جهت اجراي عمليات مورد قرارداد بعهده كارفرما است كاري انجام كنده -۷-۹

  . تغيير مدت قرارداد در شرايط زير مجاز خواهد بود -۸ماده 
  با توافق طرفين -۸-۱
رتي كه قوانين و مقررات جديدي از طرف مراجع قانوني مرتبط وضع شود كه در در صو -۲- ۸

  . مدت اجراي قرارداد مؤثر باشد
  سوزي، آتشفشان، انقالب و جنگ و غيره موارد فورس ماژور مانند زلزله، سيل، آتش -۸-۳

  حل اختالف -۹ماده
هرگاه در اجراي مفاد قرارداد بين طرفين اختالفي رخ دهد و اين اختالف را نتوان از طريق مذاكره 

  . اختالف حاصله از طريق ارجاع به داور مرضي الطرفين حل و فصل خواهد شد. حل و فصل نمود

  جريمه -۱۰ماده
اهم نياورد پيمانكار در صورت تأخير در اجراي عمليات به شرطي كه ميزان تأخير موجبات فسخ را فر
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تشخيص مجاز يا غير مجاز . ريال جريمه خواهد شد ......................به ازاء هر روز تأخير غيرمجاز معادل 
  . بودن تأخير با مهندس ناظر و كارفرماست

  نحوه پرداخت -۱۱ماده 
بيمه % ۵باشد كه پس از كسر كسورات قانوني شامل  پرداختهاي موقت براساس كار انجام شده مي

حسن انجام كار پس از اتمام % ۱۰گردد  حسن انجام كار پرداخت مي% ۱۰ماليات و همچنين % ۵و 
  . دوره تضمين و تأييد كارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد

  دوره تضمين كارها -۱۲ماده 
ماه شمسي از طرف  ............. جام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل به مدتحسن ان

شود و چنانچه در اين دوره معايب و  گردد و اين مدت دوره تضمين ناميده مي پيمانكار تضمين مي
نقايصي در كارها ديده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات فني و عملكرد پيمانكار باشد كارفرما 
موارد را با ذكر معايب و نقايص و محل آن كتباً به پيمانكار ابالغ و مكلف است به هزينه خود شروع 

% ۱۵ا به اضافه ها و خسارات مربوطه ر به رفع معايب و نقايص كند و در غير اينصورت كارفرما هزينه
هاي پيمانكار پرداخت نمايد و پيمانكار حق  ها و تضمين هاي باالسري از محل مطالبات و سپرده هزينه

  . هيچگونه اعتراضي ندارد

  موارد فسخ -۱۳ماده

1در صورتي كه پيمانكار بيش از -۱- ۱۳
اند تو بندي تأخير داشته باشد كارفرما مي برنامه زمان 4

  . قرارداد را فسخ نمايد
عدم حسن اجراء يا عدم اجراي كامل يا قسمتي از هر يك از مراحل اين قرارداد حق فسخ  - ۲- ۱۳

  . را براي كارفرما خواهد داشت
  . گردد در صورت غيبت و يا تعطيل كردن كار بدون كسب اجازه از كارفرما قرارداد فسخ مي - ۳- ۱۳
  . تواند فسخ گردد دث فورس ماژور و قهريه قرارداد ميدر صورت بروز هرگونه حوا -۴- ۱۳
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   ۱۴ماده
  . باشد واحد را دارا مي از نسخ حكم يك كه هر تهيه سه نسخه تبصره و ۶ ماده و چهاردهاين قرارداد در 

  
  كارفرما        پيمانكار
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