
  گودبردار 
كه  ................تلفن  ................به نشاني  ............به نمايندگي  ............مابين شركت  اين قرارداد في

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

  . مطابق با شرايط و مشخصات ذيل امضاء و مبادله گرديد

  موضوع قرارداد -ماده يك
عبارتست از عمليات گودبرداري و خاكبرداري و بارگيري و حمل خاك محل احداث ساختمان 

آالت مورد  و تخليه در گودهاي مجاز شهرداري با استفاده از ماشين ...................واقع در  ..................
  .نياز اعم از بيل مكانيكي، لودر، كاميون

  اسناد و مدارك قرارداد -ماده دو
  قرارداد حاضر -۲-۱
  نقشه و مشخصات فني -۲-۲
  . گردد كليه دستور كارهائيكه در حين اجراء توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۳
مقررات ملي ساختمان در ارتباط با  ۱۲نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني و مبحث  آيين  -۴- ۲

رعايت موارد مربوط به عمليات گود برداري و حمل و تخليه خاك كه بدون ضميمه نمودن 
  . باشد جزء اسناد قرارداد مي

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

عيت پيشرفت كار و طبق تأييد كارفرما يا دستگاه نظارت باشد كه براساس صورت وض كاهش مي
درصد مبلغ فوق الذكر  ۲۵چنانچه حجم عمليات اضافه شده بيش از . قابل پرداخت خواهد بود

مبلغ خاك . هاي جديد توافق شده فيمابين خواهد بود باشد نياز به تهيه و تنظيم الحاقيه با قيمت
 .................. زمين و بارگيري و حمل از قرار هر مترمكعب ارتفاع* عرض * كنده شده حاصل از طول 
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  . باشد ريال مي
پيمانكار از نوع و مشخصات خاك مورد گودبرداري اطالع كامل دارد و هيچگونه اضافه  : ۱تبصره

  . شود بهايي از بابت محدوديت و صعوبت كار پرداخت نمي
بايست بصورت  بهاي بخشي از عمليات گودبرداري كه به لحاظ رعايت مسائل ايمني مي : ۲تبصره

 دستي انجام گردد از قرار هر مترمكعب خاك كنده شده و حمل شده به خارج از كارگاه مبلغ
  . باشد ريال مي ....................
  . گيرد به اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي : ۳تبصره
  . باشد ريال مي ....................بهاي ايجاد رمپ توسط بيل مكانيكي مبلغ   : ۴تبصره

  نحوه پرداخت -۴ماده 
پس از اتمام كار پيمانكار موظف است نسبت به تهيه صورت وضعيت كارهاي انجام شده اقدام 

پس از كسر و پس از تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد 
  . درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰

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

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

  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
ها و  باشد و كليه نقشه پيمانكار از محل كار بازديد و از كم و كيف آن كامالً مطلع مي  -۶-۱

  . مشخصات فني مربوط به اجراي كار را رؤيت نموده است
و در غياب خود نماينده بايستي در تمام مراحل كار در كارگاه حاضر بوده  پيمانكار مي -۶-۲
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  . االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد كارفرما نيز باشد معرفي نمايد تام
ريال بصورت چك  .................پيمانكار جهت اجراي حسن انجام تعهدات خود مبلغ   -۶-۳

كور پس از اتمام نمايد چك مذ تضمين شده بانكي در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما مي
  . گردد كار با تقاضاي پيمانكار مسترد مي

باشد و  پيمانكار از اهميت و حساسيت فوق العاده مهم تحويل بموقع كار كامالً مطلع مي -۶-۴
ها و مشخصات داده شده بدون  گردد كه كارهاي موضوع قرارداد را برابر نقشه متعهد مي

صورت بشرح ينا در غير. وع و به اتمام برسانداي در موعد مقرر شر هيچگونه عذر و بهانه
  :ذيل رفتار خواهد شد

چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد سپرده پيمانكار  - ۱- ۴- ۶
به نفع كارفرما ضبط و قرارداد في مابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات لغو شده تلقي 

   .گردد مي
تواند  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي - ۲- ۴- ۶

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

آالت مورد نياز از قبيل لودر، بيل مكانيكي و كاميون جهت گودبرداري و  يه كليه ماشينته -۶-۵
هاي  بارگيري و حمل خاك به خارج از كارگاه و همچنين تهيه سوخت و ساير هزينه

. باشد آالت و تهيه و تأمين مواد غذايي و رفاهي پرسنل مشغول بكار بعهده پيمانكار مي ماشين
بايستي سريعاً نسبت به  ت خرابي هر يك از ماشين آالت پيمانكار ميتوضيح اينكه در صور

اي  آالت سالم به جاي آنها اقدام نمايد به صورتي كه هيچگونه وقفه يا جايگزيني ماشين تعمير
  .در انجام كار پيش نيايد

هده باشد و مسئوليت كليه حوادث ناشي از كار را بع پيمانكار موظف به بيمه پرسنل خود مي  - ۶- ۶
گرفته در مورد خسارات احتمالي وارده به پرسنل خود و ساير افراد ثالث نيز پاسخگو 

 نامه حفاظتي كارگاههاي خواهد بود و ملزم به رعايت كليه اصول گودبرداري طبق آيين
  . باشد مقررات ملي ساختمان مي ۱۲ساختماني و مبحث 
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به  آالت جهت عبور و مرور ماشين) سپنت(اخذ مجوز از ستاد پاكيزگي و نظافت شهر تهران   - ۷- ۶
محل كارگاه و خارج از كارگاه و تخليه مواد حاصل از گودبرداري و خاكبرداري در گودهاي 

هاي متعلقه اعم از عوارض و غيره  مجاز تعيين شده از سوي سپنت و همچنين پرداخت هزينه
  .باشد به عهده پيمانكار مي

الي در نظر گرفته از سوي مراجع ذيصالح كه ناشي از هاي احتم پرداخت هرگونه جريمه -۶-۸
تخلف پيمانكار و پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمايي و رانندگي و غيره و رفع آن 

  . باشد بعهده پيمانكار مي
  بيني چنانچه پيمانكار در حين اجراي عمليات گودبرداري و خاكبرداري به موارد پيش -۶-۹

بايست عمليات  هاي فاضالب و غيره برخورد نمود مي اي از قبيل قنوات قديمي كانال نشده
گودبرداري و خاكبرداري را بالفاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصميم به كارفرما 

  . منعكس نمايد
بايست عمليات گودبرداري  جهت ايمني ابنيه و معابر اطراف محل گودبرداري پيمانكار مي - ۱۰- ۶

اكبرداري با ماشين را با رعايت فاصله مناسب از ابنيه اطراف كه از سوي دستگاه نظارت و خ
گردد انجام و در صورت نياز جهت حفاظت ابنيه اطراف با هزينه خود  و كارفرما تعيين مي

نسبت به اجراي مهارتهاي الزم اقدام و پس از اتمام عمليات گود برداري با ماشين نسبت به 
  . اكبرداري دستي و حمل خاكهاي مازاد به خارج از كارگاه اقدام نمايدگودبرداري و خ

ها و تراز تعيين  بايست عمليات گودبرداري و خاكبرداري را مطابق با ابعاد و اندازه پيمانكار مي - ۱۱- ۶
شده در نقشه و مشخصات ابالغي اجرا نمايد بصورتيكه سطوح نهايي بعد از گودبرداري 

 ز و آماده اجراي عمليات بتن ريزي مگر و فونداسيون بوده و نياز بهكامالً مسطح و همترا
  . انجام هيچگونه كار اضافي ديگري از سوي كارفرما نباشد

در صورتي كه پيمانكار عمليات گودبرداري و خاكبرداري را بيش از تراز تعيين شده در  - ۱۲- ۶
عم از مالي و فني و نقشه و مشخصات ابالغي برداشت نمود مسئوليت كليه عواقب آن ا

  . دار خواهد بود غيره را عهده
پيمانكار مسئوليت ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع بيگانه  - ۱۳- ۶
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بدون مجوز را كه به نحوي از حق كار كردن محروم هستند را دارد و ) افغاني(خارجي 
مانكار هيچ نوع منع قانوني براي كار كردن كارفرما فرض را بر اين قرار داده كه افراد پي

  . ندارند
براساس مصوبه شوراي عالي ترافيك ساعت كار حمل خاك و نخاله پسماندهاي عمراني از  - ۱۴- ۶

  . باشد باشد و پيمانكار ملزم به رعايت مصوبه مذكور مي صبح روز بعد مي ۶لغايت  ۲۱ساعت 

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
داد به جزء پرداخت مبلغ انجام كار كه پس از اتمام عمليات و تأييد قابل پرداخت كارفرما در اين قرار

هاي ناشيه تا تحويل كار تماماً  است هيچگونه تعهد ديگري در قبال پيمانكار ندارد و كليه مسئوليت
  . باشد بعهده پيمانكار مي

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  .به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكارانتقال قرارداد يا واگذاري عمليات  -۸-۱
  . عدم اجراي تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۸-۲
  .روز از تاريخ ابالغ قرارداد ۴تأخير در شروع بكار بيش از  -۸-۳
نكار تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيما -۴- ۸

  . نمايد

  دوره تضمين قرارداد -ماده نه
مدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام كار كه به تأييد كارفرما و دستگاه نظارت رسيده دو برابر 

باشد و در صورت بالنقص بودن كار انجام شده مبلغ ده درصد حسن انجام  مدت زمان قرارداد مي
  . انكار مسترد خواهد شدكار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضاي پيم

  ساير موارد قرارداد -ماده ده
گردد  اختالف بين طرفين اين قرارداد در صورت بروز از طريق حكميت حل و فصل  مي - ۱- ۱۰

باشد مورد  و آخرين حكم مرضي الطرفين كه در اين قرارداد مراجع ذيصالح قانوني مي
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  . باشد قبول طرفين قرارداد مي
  . موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد با توافق طرفين قرارداد خواهد بود -۲- ۱۰

   ۱۱ماده 
اين قرارداد در يازده ماده و شش تبصره و چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد 

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
  

  
  

  كارفرما        پيمانكار
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