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

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

ود مطابق باشرايط و مشخصات ذيل منعقد و ش كه از طرف ديگر پيمانكار ناميده مي................. 
  . مبادله گرديد

  موضوع قرارداد -۱ماده 
و  ......................واقع در  ....................موضوع قرارداد عبارتست از كليه عمليات تخريب ساختمان 

  . بندي و چيدمان آجرهاي سالم و آهن آالت حاصل از تخريب به كارفرما دسته

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  . گردد كليه دستور كارهايي كه در حين اجرا توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۲

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
باشد  مي درصد قابل افزايش يا كاهش ۲۵گردد كه تا  ريال پيش بيني مي .......................مبلغ قرارداد 
صورت وضعيت پيشرفت كار و طبق تأييد كارفرما يا دستگاه نظارت قابل پرداخت  كه براساس
درصد مبلغ  ۲۵مطابق نرخنامه پيوست چنانچه حجم عمليات اضافه شده بيش از . خواهد بود

هاي جديد توافق شده فيمابين خواهد بود  فوق الذكر باشد نياز به تهيه و تنظيم الحاقيه با قيمت
  . وستبر طبق نرخنامه پي

  . گيرد ها اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي به قيمت :تبصره

  نحوه پرداخت -۴ماده 
پس از اتمام كار، پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 
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غ و پس از تأييد نماينده كارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبل
  . درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰كاركرد پس از كسر 

  مدت قرارداد -۵ماده 
  . باشد روز مي ....................مدت انجام كار از تاريخ عقد قرارداد و تحويل ساختمان به پيمانكار 

در صورتيكه پيمانكار باعث تأخير يا طوالني شدن مدت انجام كار گردد مطابق با موارد  : ۱تبصره
  . پيش بيني شده در قرارداد رفتار خواهد شد

در صورتيكه هيچگونه تقصيري در تأخيرات پيش آمده در انجام كار و تعهدات پيمانكار  :  ۲تبصره
  . باشد نباشد تأخيرات پيش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر كارفرما قابل تمديد مي

  

  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
را قطع  هاي مشابه با اطالع و همكاري مؤسسات ذيربط جريان آب، برق، گاز و سرويس -۶-۱

هاي فوق و شروع عمليات تخريب حداقل يك هفته  زمان و مدت قطع سرويس. نمايد
  . قبل، به اطالع ساكنين ساختمانهاي مجاور رسانده شود

تخريب  روها و معابر عمومي مجاور ساختمان مورد ريزي الزم براي محافظت از پياده برنامه - ۲- ۶
ود نمودن آنها با كسب مجوز از شهرداري انجام شود و در صورت نياز به محدود يا مسد
  .با رعايت مفاد بندهاي ذيل اقدام الزم بعمل آيد

روها و معابر عمومي و ساير فضاهاي عمومي،  مسدود يا محدود نمودن پياده - ۶-۲-۱
باشد كه قبل  پذير مي براي انبار كردن مصالح يا انجام عمليات ساختماني به شرطي امكان

ها و مجوزهاي الزم به منظور اجراي عمليات  تماني كليه پروانهاز شروع عمليات ساخ
ها و ساير فضاهاي عمومي و استفاده  روها، خيابان ساختماني، انبار كردن مصالح در پياده

  .از تسهيالت عمومي توسط كارفرما از شهرداري اخذ شود
ي قرار پيمانكار موظف است وسايل، تجهيزات و مصالح ساختماني را در جائ - ۶-۲-۲
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دهد كه حوادثي براي عابرين، وسايل نقليه، تأسيسات عمومي، و ساختمانهاي مجاور به 
هاي قرمز  وجود نيايد مصالح و وسايل فوق شبها نيز بايد به وسيله عالئم درخشان و چراغ

  . احتياط مشخص شوند
آن  در مواردي كه نياز به تخليه مصالح ساختماني در معابر عمومي يا مجاور - ۶-۲-۳

باشد، بايد مراقبت كافي به منظور جلوگيري از لغزش، فرو ريختن يا ريزش احتمالي آنها 
  . بعمل آيد

هاي داربست در معابر عمومي قرار گيرد بايد با استفاده از وسايل مؤثر  زماني كه پايه - ۴- ۲- ۶
  . هاي آن جلوگيري شود از جابجا شدن و حركت پايه

ها  عمليات ساختماني خطري متوجه رفت و آمد عابرين يا اتومبيلهنگاميكه بر اثر انجام  -۶-۳
  :باشد با كسب نظر از مراجع ذيربط يك يا چند مورد از موارد زير بكار گرفته شود

  گماردن يك يا چند نگهبان با پرچم اعالم خطر - ۶-۳-۱
  نصب چراغهاي چشمك زن يا عالئم شبرنگ  - ۶-۳-۲
  ايل كنترل مسيرنصب عالئم آگاهي دهنده وس - ۶-۳-۳
  هاي حفاظتي محصور كننده ايجاد سازه - ۶-۳-۴

  .احداث راهروي سرپوشيده موقت در راه عبور عمومي و در تمام طول ساختمان الزامي است - ۴- ۶
  . وسائل و تجهيزات الزم مناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخريب تهيه شود  -۶-۵
واد حاصل از تخريب و انتخاب محل مجاز براي انباشتن آوري و دفع م ريزي براي جمع برنامه  - ۶- ۶

  . آنها انجام شود
هاي ساختمان مورد تخريب بايد از محل نصب شده جدا ودر مكان مناسبي  كليه شيشه -۶-۷

  . انبار گردد
درعمليات تخريب بايد كارگران با تجربه بكار گرفته شده و اشخاص ذيصالح بر كار آنان   -۸- ۶

  .ها و مراحل مختلف اجراي كار را به آنان گوشزد نمايند ها، روش لعملنظارت و دستورا
كليه راههاي ارتباطي ساختمان مورد تخريب به استثناي پلكانها، راهروها، نردبانها و درهايي   - ۹- ۶

  . شود، بايد در تمام مدت تخريب مسدود گردند كه براي عبور كارگران استفاده مي

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


مان مورد تخريب و تجهيزات مورد استفاده اعم از كف، كف موقت، هر يك از اجزاي ساخت - ۱۰- ۶
هاي موقت، سقف و ساير اجزاي راهروهاي سرپوشيده و راهروهاي عبور و  چوب بست، پله

  .مرور كارگران، پلكانها، نردبانها نبايد بيش از دو سوم مقاومت نهايي خود، بارگذاري شوند
هاي ناشي از تخريب بايد بالفاصله به داخل چوب فروكوبيده  هاي موجود در تيرها يا تخته ميخ - ۱۱- ۶

  . يا كشيده شوند
تخريب بايد از باالترين طبقه شروع شود وطبقه به طبقه طوري انجام گيرد كه قبل از  -۶-۱۲

تخريب هر طبقه كليه مصالح حاصل از تخريب طبقه باالتر برداشته شود،  به نحوي كه 
  . ها بار اضافي نداشته باشند و فشار جانبي به ديوارها وارد نشود كف

هاي در دست تخريب نبايد در شرايط ناپايداري كه در برابر فشار  در پايان كار روزانه، قسمت - ۱۳- ۶
 پذير باشند، رها گردند و بايد با بررسي الزم اطمينان حاصل شود كه باد يا ارتعاشات آسيب

 ها، سپرها، ها، شمع بست مانده از عمليات تخريب و همچنين چوب هاي باقي كليه قسمت
  .و ايمني الزم را دارند ها و ساير وسايل حفاظتي، پايداري حائل

رو و ديگر معابر و  انباشتن مصالح و ضايعات جدا شده از ساختمان مورد تخريب در پياده - ۱۴- ۶
فضاهاي عمومي بدون كسب مجوز از شهرداري ممنوع است در صورتي كه در محل مورد 

 هرتخريب زمين و فضاي كافي براي انباشتن مصالح و ضايعات وجود نداشته باشد، بايد 
  . روز مواد جدا شده به مكان مجاز ديگر انتقال يابد

قبل از تخريب سقفها بايد طبقه زير آن طوري مسدود گردد، كه هيچ كس نتواند از آن رفت  - ۱۵ - ۶
  . و آمد كند

ها، الوارهايي بعرض  تيرآهن رويهنگام تخريب سقف، پس از برداشتن قسمتي از آن، بايد  - ۱۶- ۶
سانتيمتر بطور عرضي و به تعداد كافي قرار داده شود تا  ۵حداقل سانتيمتر و ضخامت  ۲۵

  . كارگران مربوطه بتوانند در روي آنها بطور مطمئن مستقر شده و بكار خود ادامه دهند
هاي شيرواني و چوبي ابتدا بايد قسمتهاي پوششي سقف برداشته شود،  در تخريب طاق -۶-۱۷

  . اقدام گردد سپس نسبت به برچيدن خرپا يا اسكلت سقف
هاي طبقه باالي  اي برداشته شود، مگر آنكه كليه قسمت گاهها نبايد در طبقه هيچيك از تكيه - ۱۸- ۶
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  . آن قبالً تخريب و برداشته شده باشد
براي جلوگيري از ريزش و خرابي ناگهاني ديوارهاي فرسوده يا آسيب ديده بايد قبل از  - ۱۹- ۶

  . مع بندي شودتخريب زيرنظر شخص ذيصالح مهار و ش
متري از آنها كليه سوراخهايي كه در كف  ۳قبل از تخريب هريك از ديوارها، بايد تا فاصله  - ۲۰- ۶

  . قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند
اند بايد با  تخريب ديوارهايي كه براي نگهداري خاك زمين يا ساختمان مجاور ساخته شده - ۲۱- ۶

  . هاي نگهبان انجام شود اجراي سازه
هاي سقف اقدامات الزم به منظور جلوگيري از نوسان آزاد تيرآهن بعد  قبل از بريدن تيرآهن - ۲۲- ۶

  . از برش بعمل آيد
حاصل از تخريب نبايد بطور سقوط آزاد به خارج پرتاب  مصالح ساختماني و ضايعات -۶-۲۳

  . هاي پيش بيني شده مخصوص انجام گيرد شوند، مگر اينكه تخليه از داخل كانال
در صورتيكه مصالح قابل اشتعال جدا شده از ساختمان مورد تخريب، در همان محل انبار  - ۲۴- ۶

  . د و مقدار كافي فراهم شودو نگهداري شود، بايد وسايل اطفاي حريق مناسب به تعدا
ضايعات بدست آمده از مواد سمي، آزبست، يا مواد آلوده كننده، بايد جدا از بقيه ضايعات  - ۲۵- ۶

  . بندي شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند به دقت نگهداري و بسته
 يندهدر كارگاه حاضر بوده و درغياب خود نما بايستي در تمام مراحل كار پيمانكار مي -۶-۲۶

  . االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد كارفرما نيز باشد معرفي نمايد تام
تواند بدون نياز  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي - ۲۷- ۶

كاركرد  به تأمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه
  . كه به تأييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد

و اتباع  پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه - ۲۸- ۶
بدون مجوز كار يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم ) افغاني(بيگانه خارجي 

 ستند را دارد و كارفرما فرض را بر اين قرار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانونيه
  . براي كار كردن ندارند
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پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل  - ۲۹- ۶
 ...)مني، دستكش وكفش و كاله اي(خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسايل استحفاظي 

  . نمايد تا پرسنل دچار حادثه ناشي از كار نگردند
 مقررات ملي ساختمان و آيين نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني و ۱۲رعايت مبحث  -۶-۳۰

  . باشد سازمان مديريت الزامي مي ۵۵نشريه 
هاي احتمالي در نظر گرفته از سوي مراجع ذيصالح كه ناشي  پرداخت هر گونه جريمه -۶-۳۱

  . باشد از تخلف پيمانكار و پرسنل تحت امر وي و رفع آن بعهده پيمانكار مي
پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي، كارفرما حق  - ۳۲- ۶

  . شكل و بصورت تام االختيار خواهد داشت هر گونه اقدام را به هر
پيمانكار در حفاظت و حراست اموال كارفرما، ابزار، ماشين آالت، مصالح و قطعات مسئول  - ۳۳- ۶

نموده و  ....تواند آمارگيري و بررسي از ابزار و وسايل و  است و كارفرما در هر مقطعي مي
  . ي و جبران استدر صورت وجود كمي و كاستي پيمانكار مسئول پاسخگوي

تكميل و امضا فرم  در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، - ۳۴- ۶
هاي مالي و حقوقي آن را به عهده خواهد  كليه جنبه گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين

  . داشت

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
  اخذ مجوز تخريب از شهرداري -۷-۱
  )بيمه مسئوليت كارفرما(پرسنل پيمانكار بيمه  -۷-۲
  . باشد پرداخت مبلغ انجام كار كه پس از اتمام عمليات و تأييد قابل پرداخت مي -۷-۳

  

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۸-۱
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  ز يك هفته از تاريخ ابالغ قراردادتأخير در شروع بكار بيش ا -۸-۲
  شده   بيني اجراء تمام يا قسمتي از مواد قرارداد در موعد پيش  عدم -۸-۳
تاخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيمانكار  -۴- ۸

  . بنمايد
  جازه كتبي از كارفرماغيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار بدون كسب ا -۸-۵

  . در كليه موارد مذكور تشخيص و نظر كارفرما مالك عمل بوده و قاطعيت دارد

  ۹ماده 
اين قرارداد در نه ماده و در سه تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد 

  . باشد رادارا و قابل اعتبار مي
  

  كارفرما        پيمانكار
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  نرخنامه
  . ريال   .............................................................  مترمربعي) ماسونري(تخريب ساختمان با مصالح بنايي 

  .ريال   ..........   برچيدن اسكلت فلزي ساختمان با هر نوع تير آهن، ناوداني،  نبشي، لوله و ورق هر كيلوگرم
  .ريال   ..............................................  تخريب بتن مسلح با هر عيار سيمان و بريدن ميلگرد مترمكعبي

  .ريال   .............................................................................هاي بتني پيش ساخته متر طول تخريب جدول
  .ريال   .......................................................................  تخريب هر نوع آسفالت و اساس قيري مترمربعي

  .ريال   ..................................  اي بر حسب سطح برچيده شده مترمربعي برچيدن ورقهاي آهن كركره
  .ريال   ..............  برچيدن خرپاي چوبي بر حسب سطح تصوير افقي سقف برداشته شده مترمربعي

  .ريال   ........................................................................................................  برچيدن توفال سقف مترمربعي
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