
 

 

  قرارداد اجرا  تأسيسات برقي
 .................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  ......................و به نشاني  .....................به شماره شناسنامه  ....................

  . ق با شرايط و مشخصات ذيل امضاء و مبادله گرديدشود مطاب ديگر پيمانكار ناميده مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
كشي، نصب فريم، نصب و سربندي  گذاري و كابل كاري و شيارزني، لوله اجراي كليه عمليات كنده

هاي سقفي و ديواري روكار و توكار و  اندازي كليه چراغ اندازي كليد و پريز و سربندي و راه و راه
  ..............هاي پروژه  ربندي و راه اندازي تلفنايستاده و س

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  نقشه و مشخصات فني -۲-۲
  . گردد دستور كارهايي كه در حين اجرا توسط كارفرما ابالغ مي -۲-۳

  مبلغ قرارداد  -۳ماده 
درصد قابل افزايش يا  ۲۵گردد كه تا  بيني مي ريال پيش ..........................مبلغ كل قرارداد حدوداً 

ييد نماينده كارفرما قابل پرداخت اباشد كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار طبق ت كاهش مي
  . خواهد بود براساس نرخنامه پيوست

  مدت قرارداد -۴ماده 
روز  .......................دله بيني شده براي انجام كار مفاد موضوع قرارداد از تاريخ مبا مدت زمان پيش
  . تعيين شده است

  نحوه پرداخت  -۵ماده 
پس از اتمام كار پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 
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و پس از تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر 
  . درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵ام كار و درصد حسن انج ۱۰

درصد پس از تحويل قطعي با درخواست  ۵درصد حسن انجام كار پس از تحويل موقت و  ۵ : تبصره
  . گردد كتبي پيمانكار و تأييد كارفرما به پيمانكار پرداخت مي

  تعهدات پيمانكار  -۶ماده 
سازمان مديريت  ۱۱۰- ۱مقررات ملي ساختمان و نشريه ۱۳پيمانكار ملزم به رعايت مبحث  - ۱- ۶

  . باشد و برنامه ريزي كشور مي
ها و مشخصات  باشد و كليه نقشه آن كامالً مطلع مي كم و كيف پيمانكار از محل كار بازديد و از - ۲- ۶

 طبق نقشه و دستور كارها زيرفني مربوط به اجراي كار را رؤيت نموده است و كليه كارها را 
  . نظر دستگاه نظارت بدون عيب و نقص انجام دهد

بايستي در تمام مراحل كار در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده  پيمانكار مي -۶-۳
االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تاييد كارفرما نيز باشد حضور  تام

  . داشته باشد
انچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانكار به نفع چن -۶-۴

  . گردد كارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات لغو شده تلقي مي
تواند بدون  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي -۶-۵

أمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه نياز به ت
  . كاركرد كه به تأييد كارفرما رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد

باشد و در صورت هرگونه  بندي اجراء عمليات مي پيمانكار متعهد به رعايت دقيق برنامه زمان - ۶- ۶
  . ر پيمانكار باشد كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بودتأخير كه ناشي از كا

پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي كارفرما حق  -۶-۷
  .هرگونه اقدام را به هر شكل و بصورت تام االختيار خواهد داشت

آالت، مصالح و قطعات مسئول  پيمانكار در حفظ وحراست اموال شركت، ابزار و ماشين -۶-۸
 ....................تواند آمارگيري و بررسي از ابزار و وسائل  است و كارفرما در هر مقطعي مي
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  . نموده و در صورت وجود كمي و كاستي پيمانكار مسئول پاسخگويي و جبران است
سئوليت كامل ناشي از منع قانوني كاركردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع پيمانكار م -۶-۹

و كارفرما . بيگانه خارجي يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم هستند را دارد
  . فرض را بر اين قرارداده كه افراد پيمانكار هيچ منع قانوني براي كار كردن ندارند

ردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل گ پيمانكار ملزم مي -۶-۱۰
ساعت از اعالم  ۴۸وي بنا به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد حداكثر ظرف مدت 

ييد را بكار امسئولين كاركنان مذكور را تسويه حساب و تعويض و بجاي آنها افراد مورد ت
  . گمارد

پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضا  در صورت وقوع حادثه براي پرسنل -۶-۱۱
هاي مالي و حقوقي آن را بعهده  فرم گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين كليه جنبه

  . خواهد داشت
پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل  - ۱۲- ۶

استفاده از لوازم و وسايل استحفاظي نمايد تا پرسنل دچار حادثه ناشي از  خود را ملزم به
  . مقررات ملي ساختمان نيز اجباري است ۱۲ضمناً رعايت مبحث . كار نگردند

نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۱۳- ۶
  . مربوطه به دفتر كارگاه تحويل نمايد

  مشخصات فني -۷ماده 
هاي برق بايد از تابلوي برق مربوط شروع و به جعبه تقسيم يا جعبه كليد  كشي تمامي لوله -۱- ۷

و پريز ختم شود، بدين معني كه باقي گذاردن سر لوله به طور آزاد و يا استفاه از سرچپقي 
  . براي ختم لوله مجاز نيست

ها بايد در برابر رطوبت عايق، و كلية  مجراها و لوله تر و مرطوب كلية اتصالهاي در مكانهاي - ۲- ۷
  . ها متصل شود درپوشهاي جعبه تقسيمها داراي واشر بوده و با پيچ به جعبه

شود بايد كلية لوازم اتصال آن نيز از همان نوع  هاي غيرفلزي استفاده مي در مواردي كه از لوله - ۳- ۷
  . انتخاب شود
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هاي روكار و يا توكار بايد با خط الرأس ديوارها و سقف، موازي و يا عمود بر  لوله ةكلي -۷-۴
ها از يكديگر بايد مساوي بوده و  همچنين فواصل لوله. آن، به طرز منظمي نصب شود

  . ها يكسان باشد شعاع خمش لوله
زخمي ها  اي انجام شود كه لوله ها، در صورت لزوم، بايد به گونه خم كردن لوله -۷-۵

 ۲۵هاي با قطر  براي لوله. نشده و قطر داخلي آن به طور مؤثر نقصان نيابد
هاي با قطر بيش  كن دستي استفاده كرد ليكن براي لوله ميليمتر ميتوان از لوله خم

   .ميليمتر بايد از ماشين خم كن دستي استفاده كرد ۲۵از 
اعم از جعبه (كانيكي مانند دو جعبه كشي بين دو نقطة اتصال م تعداد خمها، در مسير لوله -۶- ۷

و يا يك جعبه و يك بوشن و يا دو بوشن در صورتي كه ) تقسيم و يا جعبه كلي و پريز
ش شبيشتر گردد بايد از جعبه ك) درجه ۳۶۰مجموعاً (درجه  ۹۰تعداد خمها از چهار خم 

(pull box) استفاده شود .  
هاي تيز و برندة آن از داخل و خارج لوله  شود بايد لبه ها در كارگاه بريده مي در مواردي كه لوله - ۷- ۷

  . صاف، و به كلي برطرف شود
كشي مصرف شود، و در هنگام نصب نيز بايد دقت  دار نبايد در لوله هاي له شده و زده لوله -۸- ۷

  . ها زخمي و معيوب نشود ومواظبت به عمل آيد كه لوله
جعبه تقسيم به جعبه (طه اتصال تا نقطة اتصال ديگر ها بايد از يك نق تمامي مجاري و لوله -۹- ۷

  . به صورت پيوسته امتداد يابد) تقسيم يا پريز به پريز و مانند آن
شود بايد به طريقي  هايي كه از ساختمان خارج و يا به ساختمان وارد مي دهانة ورودي لوله - ۱۰- ۷

  .در برابر آب و گاز مسدود شود
ها و مانند آن بايد در جريان نصب به طريق مناسب و به طور  و جعبهها و مجاري  كلية لوله - ۱۱- ۷

  .موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجي مشابه به داخل آن جلوگيري شود
ها بايد در هنگام نصب خالي باشد و سيمها يا كابلها پس از پايان لوله كشي به داخل  لوله - ۱۲- ۷

  . آن هدايت شود
هاي تأسيساتي از قبيل آب، بخار، گاز، و امثال آن  هاي برق و ساير لوله اصلة بين لولهحداقل ف - ۱۳- ۷

  .سانتيمتر باشد ۱۵بايد 
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كشي توكار در هر نقطه اتصال چراغ، كليد، پريز و مانند آن بايد يك جعبه  در مسير لوله -۷-۱۴
  . متناسب با مورد كاربرد نصب شود

شود بايد در برابر ساييدگي  سيم يا جعبه كشش وارد ميهاديهايي كه به جعبه تق ةكلي -۷-۱۵
حفاظت شود، به اين ترتيب كه براي حراست پوشش عايق سيمها، در محل ورود هادي، 
يا اتصال لوله به جعبه تقسيم، و مانند آن، بايد يك بوشن فيبري و يا برنجي نصب شود 

   .مگر اينكه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد
هاي تقسيم يا كشش بايد طوري انتخاب شود كه فضاي كافي براي سيمها  جعبه ةانداز -۷-۱۶

  . و كابلهاي داخل آن وجود داشته باشد
هاي  در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتي كه از بوشن يا مهرة قفلي استفاده شود جعبه - ۱۷- ۷

  . مدور نبايد به كاربرده شود
قفلي يا بوشن  ةجعبه تقسيمهاي فلزي مخصوص كشش بايد با مهر هاي اتصال و جعبه -۷-۱۸

هاي سر  متناسب با نوع لوله كشي به لوله متصل شود و دقت كافي به عمل آيد كه رزوه
لوله به قدر كافي به داخل جعبه وارد شود و در نتيجه محل الزم براي نصب بوشن يا مهرة 

  . ربوط به وجود آيدقفلي و تأمين اتصال الكتريكي محكم با جعبه م
ها و ساير لوازم مربوط بايد به نحوي  در لوله كشي فلزي كلية اتصاالت اعم از لوله و جعبه - ۱۹- ۷

  .انجام شود كه اتصال مؤثر الكتريكي تحقق پذيرد
كشي مربوط،  دار، و لوازم لوله هاي تقسيم و كشش، تابلوها، كابلهاي زره مجاري فلزي، جعبه - ۲۰- ۷

  . م زمين اتصال داده شودبايد به سيست
اتصال . شود ها به كانال فلزي، يا تابلو، و يا هر نوع صفحة فلزي، ختم مي در مواردي كه لوله - ۲۱- ۷

  . بايد به وسيلة بوشن برنجي و واشر سربي انجام شود
تم ها و مانند آن خ هاي تقسيم ويا كشش، تابلوها، كابينت هايي كه به جعبه كلية مجاري و لوله - ۲۲- ۷

  . بايد به طريق مقتضي، عالمتگذاري و مشخص شود. شود مي
هاي  كلية لوازم الكتريكي، بايد به طور كامالً مستقل روي ديوارها نصب شود و اتكايي به لوله - ۲۳- ۷

  . برق مجاور خود نداشته باشد
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  كشي توكار مشخصات فني لوله -۸ماده 

برق بايد هنگام قالب بندي محل الزم در  هاي در ديوارهاي بتني براي نصب و عبور لوله -۸-۱
كندن شيار روي اين گونه ديوارها، يا سقف و كف بتني، پس از اتمام . نظر گرفته شود

  . بتن ريزي، مجاز نخواهد بود
هاي برق، بايد  در ديوارهاي آجري، شياركني و يا جاسازي و ايجاد سوراخ براي نصب لوله - ۲- ۸

عمق اين گونه شيارها . اك ديوارها و يا سقف انجام شودكاري و يا گچ و خ پس از كاهگل
بايد به نحوي باشد كه اوالً، بيش از نصف ضخامت ديوار برداشته نشود و ثانياً سطح خارجي 

  . سانتيمتر زير سطح تمام شده ديوار قرار گيرد ۵/۱لوله نصب شده، حداقل 
خارجي  ةاي نصب شود كه لب ونههاي تقسيم، كشش و كليد و پريز بايد به گ تمامي جعبه -۸-۳

ها  در مواردي كه اين گونه جعبه. آن با سطح تمام شده ديوار كامالً هم سطح و تراز باشد
هاي خارجي جعبه  هاي قابل تنظيم لبه تر از سطح ديوار قرار گيرد، بايد به وسيلة حلقه پايين

  . با سطح ديوار يكسان شود
هاي توكار بايد به طريقي نصب شود كه از پيچ و خمهاي اضافي امتناع شود و حتي  لوله -۸-۴

  . المقدور از كوتاهترين فاصله استفاده شود
  . ميليمتر زير سطح تمام شده ديوار يا سقف نصب شود ۱۵هاي توكار بايد حداقل  لوله -۸-۵
اصله از روي لوله تا سطح تمام شده، شود حداقل ف ها در كف نصب مي در مواردي كه لوله -۶- ۸

  . بايد سه سانتيمتر باشد
 اي نصب شود كه سيمها و كابلهاي هاي تقسيم و كشش و امثال آن، بايد به گونه جعبه -۸-۷

محتوي آن بدون تخريب ساختمان و يا خاكبرداري قابل دسترسي باشد ضمن اينكه حتي 
  . المقدور دور از انظار قرار گيرد

در مكانهاي مرطوب يا در جايي كه . ت بدون رزوه بايد به طور محكم انجام شوداتصاال -۸-۸
اتصال بايد از نوعي باشد كه از ورود . شود لوله در بتن يا زير خاك و امثال آن دفن مي

  . ها جلوگيري كند آب به داخل لوله
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  مشخصات فني سيم كشي -۹ماده 
هاي جداگانه  سيمهاي مدارهاي مختلف الكتريكي حامل ولتاژهاي متفاوت بايد از لوله -۹-۱

  . عبور كند
) كنينگنترا(كشي  هاديهاي مربوط به يك مدار بايد كالً در داخل يك لوله يا مجرا يا كانال سيم - ۲- ۹

  . كشيده شود
اده از يك نول مشترك براي سيم نول هر مدار فيوز بايد به طور مجزا تعبيه شود و استف -۹-۳

  . مدارهاي مختلف مجاز نخواهد بود
باشد، سيم نول  به جاي سيم  نول مجاز نمي) هادي حفاظتي(به كار بردن سيم اتصال زمين  -۴- ۹

  . بايد به طور جداگانه كشيده شود) خنثي(
صوص مخ(و يا سيم محافظ ) سيم صفر(ها اعم از سيم خنثي  تمامي سيمهاي درون لوله -۹-۵

  . بايد داراي پوشش باشد) اتصال بدنه به زمين
هاي فلزي و پوششهاي فلزي سيمهاي عايقدار نبايد به عنوان نبايد به عنوان سيم نول  لوله -۶- ۹

  . يا سيم حفاظت مورد استفاده قرار گيرد
كشي  كانالهاي ويژه سيم) كانالها، رايزرها و غيره(داخل مجاري ساختماني  تمامي مدارها بايد در - ۷- ۹

 اي نصب يا هدايت ها يا نگهدارهاي مخصوص به گونه يا لوله) مانند ترانكينگ ونظاير آن(
ها و ديگر محلهاي ذكر  شود كه بازديد،خارج كردن و نصب مجدد آن در داخل مجاري، لوله

  .كاو، امكان پذير باشد شده بدون ايجاد خرابي و كند و
مدارهاي  آسانسور به عنوان كانال باالرو براي هر نوع مداري جز) شافت(استفاده از مسير  -۸- ۹

  . مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است
اي عالمتگذاري شود كه شناسايي هاديها براي بازرسي، آزمايش  كشي بايد به گونه سيستم سيم - ۹- ۹

  . ولت امكان پذير باشدبعدي به سه و تعميرات
پوشش سيمها براي مصارف مختلف بايد به رنگهاي متفاوت باشد، ليكن براي يك نوع  -۹-۱۰

مصرف همچون سيم كشي سيستم تلفن و مانند آن، رنگ پوشش سيم در تمام ساختمان 
  . اي كه تغييرات و تعميرات بعدي به سهولت انجام پذيرد بايد يكسان انتخاب شود به گونه
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هاي برق قرار داده شود بلكه بايد پس از نصب  سيمها و كابلها نبايد از ابتدا در داخل لوله - ۱۱- ۹
  .ها اقدام شود كاري، در موقع مناسب نسبت به قراردادن آن در داخل لوله ها و اتمام نازك لوله

  . ي باشدگيرد بايد يك تكه و بدون زدگ هاي برق قرار مي تمامي سيمهايي كه در داخل لوله - ۱۲- ۹
هاي تقسيم انجام شود و مؤكداً به وسيلة ترمينال  اتصال سيمها به يكديگر بايد در داخل جعبه - ۱۳- ۹

  .صورت پذيرد
  . سرسيمهاي افشان بايد قبل از قرار گرفتن در ترمينال با لحيم كاري يكپارچه شود -۹-۱۴
سيم لخت (ابزار مخصوص  بايد با استفاده از) به ويژه سيمهاي افشان(پوشش سر سيمها  - ۱۵- ۹

  .ها يا هاديها آسيبي وارد نشود برداشته شود و توجه گردد كه به رشته) كن
ايجاد  سانتيمتر از سيم براي ۱۵در هر نقطة خروجي و در هر قسمت كليدي حداقل بايد  - ۱۶- ۹

اتصاالت و وصل وسايل و دستگاههاي مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنكه سيم بدون 
  . آن نقطه يا سمت عبور داده شود اتصال از

هاي ديگر فقط با پيچ و مهره مجاز  كننده هاي تابلو، ماشينها و مصرف اتصال سيمها به شينه - ۱۷- ۹
  . است

هر رشته سيم نول بايد مستقالً به شينه نول تابلو متصل شود و اتصال دو يا چند سيم نول  - ۱۸- ۹
  . به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود

نتاكت هاي هادي چراغها يا كُ تمامي مدارهاي نهايي روشنايي و پريزها، براي اتصال به بدنه - ۱۹- ۹
  . بايد شامل هادي حفاظتي باشد) برحسب مورد(حفاظتي پريزها 

سيمهاي لخت كه به سيستم زمين متصل نيست بايد فقط روي مقره كشيده شود و از ديوارها  - ۲۰- ۹
  . انها فاصلة كافي داشته باشدو يا قسمتهاي فلزي و ساختم

گيرد  تر و مرطوب مورد استفاده قرار مي  كشي روكار يا توكار كه در محيطهاي سيستمهاي سيم - ۲۱- ۹
هاي فوالدي مقاوم در برابر زنگ زدگي و خوردگي، يا پالستيكي سخت  بايد با استفاده از لوله

  . انجام شود
متناسب  رود بايد مجهز به اتصاالت مرطوب به كار ميتر و  كشي كه در محيطهاي  لوازم سيم - ۲۲- ۹

ها و ساير تجهيزات مانند  كشي باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله با نوع سيم
  . ها جلوگيري شود ها، كليدها، پريزها، چراغها و ساير مصرف كننده جعبه
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  مشخصات فني كليد و پريزها -۱۰ماده 
  . شود بايد در طرف قفل قرار گيرد كليدهايي كه محل نصب آن جنب در ورودي واقع مي - ۱- ۱۰
اي  شود، بايد به گونه هايي كه كاشيكاري مي محل نصب كليد و پريز و مانند آن، در محل - ۲- ۱۰

  . تعيين شود كه هر كدام از لوازم مزبور در مركز يك كاشي قرار گيرد
پيچ بوده و محل ورود آن رزوه  ةيز به جعبه زير آن بايد به وسيلروش بستن كليد و پر -۳- ۱۰

  .بوش برنجي انجام شود ةشده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه بايد به وسيل
هاي مساوي از ديوار نصب  ها به نسبت كلية چراغهاي سقفي و آويز بايستي در مركز سقف - ۴- ۱۰

ها بايد كامالً در داخل چراغ  ها و حلقه ه سيمكلي. شده و حالت تقارن از يكديگر را حفظ كند
  . قرار گيرند

چراغهاي سقفي بايد به سقف اصلي ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف  -۵ - ۱۰
كاذب چراغها بايد به سقف اصلي آويزان شود، قاب چراغ نيز نبايستي در سقف كاذب 

  .و پيچ خواهد بودرول پالك  ةاتصال چراغها به سقف اصلي به وسيل. محكم شود

  تعهدات كارفرما -۱۱ماده 
  .پرداخت مبلغ انجام كار به پيمانكار مطابق نرخنامه پيوست -۱- ۱۱
  . شود تهيه مصالح و لوله و سيم وكابل طبق برآوردي كه توسط پيمانكار تهيه مي -۲- ۱۱

ت كافي بايست دق الزم به ذكر است كه پيمانكار در تخمين و سفارش مصالح براي كار خود مي
  . كه از سفارش بيش از نياز خودداري شود دبه كار ببند

  تهيه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پيمانكار -۳- ۱۱

  موارد فسخ قرارداد -۱۲ماده 
 در صورتي كه پيمانكار به هر علت عمداً يا سهواً در ايفاء تعهدات خود قصور ورزد و يا به حسب

تواند نسبت به فسخ اين قرارداد  تشخيص كارفرما قادر به ايفا تعهدات خود نباشد كارفرما مي
  . اقدام نمايد
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   ۱۳ماده 
اين قرارداد در سيزده ماده و يك تبصره در سه نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد 

  . باشد را دارد و قابل اعتبار مي
  

  كارفرما                        انكارپيم                           
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