
 

  كار  قرارداد سنگ
 .................. به نشاني ................ به نمايندگي ................ مابين شركت ...............اين قرارداد در تاريخ 

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

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

  موضوع قرارداد -۱ماده 
ها و  موضوع قرارداد عبارت است از كليه عمليات برش و نصب سنگها در نما، كف طبقات، پله

  .......................طبقه  ................... ديوارهاي داخلي ساختمان

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  .گردد وسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ ميكليه دستوركارهايي كه در حين اجرا ت -۲-۲

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
  . گردد مبلغ قرارداد بشرح زير تعيين مي

  .ريال ......................چه در بيرون و چه داخل ساختمان از قرار هر متر مربع  نصب سنگهاي نما - ۱- ۳
  . ريال ................................. مترمربعهاي ابالغ هر  نصب سنگهاي كف براساس طرح و نقشه -۳-۲
  . ريال ...............................................نصب سنگهاي پله از قرار هر مترمربع كف و پيشاني پله  -۳-۳
  . ريال ....................................................................ور كردن و ايجاد ابزار در سنگ از قرار هر متر طول دم - ۴- ۳
  . ريال ...........................از قرار هر متر طول ) ۹-۳-۶موضوع بند (دوبله كاري سنگهاي پله  -۳-۵
  . ريال ............................................................................ ايجاد آبچكان دستي از قرار هر متر طول -۳-۶

به قيمتهاي مندرج اين قرارداد هيچگونه تعديل يا بعبارت ديگر افزايش نرخي تعلق نخواهد : ۱تبصره
  . گرفت

هيچگونه اضافه بها مانند سختي كار، ارتفاع زياد، زاويه داشتن و ساير صعوبتهايي كه  :۲تبصره 
  . تر قابل پرداخت نيست اجراي كار را مشكل
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مت در صورتي قابل يه سه تعيين كننده مشخصات نيست بلكه اين ققيمت واحد در ماد: ۳تبصره
  . باشد فني باشد كه كارهاي انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات  اعمال مي

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

  .  باشد قابل افزايش يا كاهش مي درصد ۲۵مبلغ قرارداد تا  :۵تبصره 

  نحوه پرداخت -۴ماده 
پرداختهاي موقت براساس سطح طبقات در پايان هر طبقه به پيمانكار و پس از كسر كسورات 

حسن % ۱۰گردد  حسن انجام كار پرداخت مي% ۱۰ماليات و همچنين % ۵بيمه و % ۵متعلقه شامل 
  . ئيد كارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شدانجام كار پس از اتمام دوره تضمين و تا

  مدت قرارداد  -۵ماده 
  . باشد روز از تاريخ انعقاد قرارداد مي/ ماه .........................مدت اجراي اين قرارداد به مدت 

در صورتيكه پيمانكار باعث تأخير يا طوالني شدن مدت انجام كار گردد مطابق با موارد : ۶ تبصره
  . شده در قرارداد رفتار خواهد شد بيني پيش

در صورتيكه هيچ تقصيري در تأخيرات پيش آمده در انجام كار و تعهدات پيمانكار نباشد : ۷تبصره 
  . باشد تأخيرات پيش آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر كارفرما قابل تمديد مي

  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
پيمانكار موظف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد، نسبت به تجهيز كارگاه و شروع عمليات  - ۱- ۶

  . اجرايي اقدام نمايد
پيمانكار موظف است كارهاي موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاري تمام  -۲- ۶

  . و يا قسمتي از موضوع پيمان را به ديگري ندارد
  . ارداد مواد مشروحه زير بعهده پيمانكار استدر اجراي اين قر -۶-۳

  هاي برش عمليات برش و ايجاد پخ با انواع سنگ -۶-۳-۱
  هاي ارائه شده توسط كارفرما اجراي سنگ مطابق طرح و نقشه -۶-۳-۲
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ها، كليد، پريز، تابلوهاي برق و سايز  هاي بازديد لوله برش مناسب محل دريچه - ۶-۳-۳
  . ده شودها كه بايستي برش ز قسمت

  كاري ها گم در سنگ نصب نبشي -۶-۳-۴
  هاي ابالغي  هاي سنگ و ايجاد ابزار مطابق دستور كار و نقشه مدور كردن لبه -۶-۳-۵
  اجراي اسكوپ در نماهاي سنگي بوسيله سيم و چسب سنگ -۶-۳-۶
  هاي مربوطه  بندكشي -۶-۳-۷
  هاي الزم  كاري اجراي دوغاب و بتونه -۶-۳-۸
  هاي پله  كاري سنگ دوبله -۶-۳-۹
  ها  ايجاد آب چكان دستي در سنگ -۶-۳-۱۰
  شستن و تميز كردن نماهاي سنگي -۶-۳-۱۱

هاي ماشيني را الزم داشته  كاري كه برش، ابزار و آب چكان آن قسمت از سنگ :توضيح
باشد بايستي در هنگام قرارداد به اطالع پيمانكار برسد و اينگونه موارد جزء وظايف پيمانكار 

  . باشد نمي
پيمانكار موظف است كليه ابزار و وسايل كار جهت اجراي قرارداد از جمله شمشه، تراز،  -۴- ۶

ي ها شاقول، ريسمان، دستكش الستيكي، ماله، كمچه، مالقه، چكش الستيكي، فرز و سنگ
را تهيه نموده و مسئوليت حفظ و نگهداري و تعميرات وسايل مزبور نيز به ..... برش الزم و 

  . عهده پيمانكار است
  . كارفرما نمايد تحويل نموده و بندي دسته مرتب صورت به را باقيمانده مصالح است ملزم پيمانكار - ۵ - ۶
در حد متناسب و معقول بوده  پيمانكار موظف است به طريقي عمل نمايد تا پرت مصالح -۶- ۶

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

آالت  حمل كليه مصالح از جمله ماسه، سيمان، پودر سنگ، ماسه بادي، انواع سنگ، آهن -۶-۷
  . از پاي كار به طبقات به عهده پيمانكار است....الزم و 

پيمانكار موظف است پس از اتمام كار محل را كامالً تميز نموده و با نظارت كارفرما و  -۶-۸
  . مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعيين شده در كارگاه نمايد
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هاي موضوع مندرج در ماده يك اين  نمايد كه كليه اسناد، مدارك و نقشه پيمانكار تائيد مي -۹- ۶
اي باقي نمانده است كه بعداً  را كامالً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هيچ نكته قرارداد

  . بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نمايد
پيمانكار موظف به رعايت موارد حفاظتي و ايمني كار و به طور كلي رعايت موارد مبحث  - ۱۰- ۶

 د، چنانچه در اثر عدم رعايت شرايطباش مقررات ملي ساختماني ايران در كارگاه مي ۱۲
ايمني كار توسط پيمانكار و يا قصور كاركنان وي، خود يا افراد پيمانكار و يا ديگران دچار 

باشد و كارفرما  سانحه شوند، جبران كليه عواقب مالي، حقوقي و جزايي به عهده پيمانكار مي
دار،  و حفاظتي شامل كاله چانه وسايل ايمني. هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت

  . باشد مي... كفش ايمني، كمربند ايمني، لباس ضخيم كار، دستكش مناسب، ماسك و عينك و 
پيمانكار موظف است افراد داراي صالحيت فني را به كار گمارد درغير اين صورت كارفرما و  - ۱۳- ۶

ار نيز بايستي نسبت به تعويض اي به پيمانكار اعالم و پيمانك ناظر حق خواهند داشت طي نامه
  . افراد فاقد صالحيت اقدام نمايد

در صورتي كه افراد پيمانكار به تشخيص كارفرما و مهندس ناظر و سرپرست كارگاه در  - ۱۴- ۶
داخل كارگاه به هر شكلي باعث بروز هر نوع خسارتي گردند، پيمانكار موظف به جبران 

ف، كارفرما مخير خواهد بود رأساً خسارت وارده آن به هزينه خود بوده و در صورت استنكا
  . را مرتفع و هزينه آن را به هر طريقي كه صالح بداند از پيمانكار وصول نمايد

كارفرما در هيچيك از موارد احتمالي مورد اختالف پيمانكار و كاركنان او دخالتي نداشته  -۱۵ - ۶
 موضوعات رفاهي كاركنانو مسئوليت هرگونه عوارض ناشي از درخواستهاي حقوق و 

  . پيمانكار به عهده خود پيمانكار است
پيمانكار موظف است كه كليه مقررات قانون كار و ساير قوانين موضوعه كشور را رعايت  - ۱۶- ۶

  . گردد حق بكارگيري اتباع خارجي و مخصوصاً نيروهاي افغاني را ندارد نمايد و تأكيد مي
پيمانكار موظف است جهت تهيه صورت وضعيت با نماينده قانوني كارفرما يا مهندس  -۶-۱۷

  . ناظر نسبت به متراژ و احجام عمليات اجرايي اقدام نمايد
پيمانكار بايستي پس از اجراي هر مرحله از كار نسبت به تحويل آن به نماينده كارفرما  -۶-۱۸

  . اقدام نمايد
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از قصور پيمانكار كه منجر به دستور تخريب يا اصالح گردد متوجه  اشكاالت فني كار ناشي - ۱۹- ۶
  . پيمانكار بوده و ايشان موظف است مورد اشكال را به هزينه خود رفع نمايد

  . ها آنها را در كارگاه سورت نمايد پيمانكار موظف است براساس رنگ سنگ -۶-۲۰
  . رار گيردضخامت بندها، بايد كامالً مساوي و در يك راستا ق -۶-۲۱
  . به سمت جلو شيب داشته باشد% ۱سنگ پله بايد حدود  -۶-۲۲
 ۵ه حرارت هر يك از مواد و مصالح مصرفي از جدر مواقعي كه دماي محيط كار يا در -۶-۲۳

  . گراد كمتر باشد انجام بنايي با سنگ ممنوع است درجه سانتي
  . ميليمتر باشد ۲۰حداقل ضخامت سنگ نما بايستي -۶-۲۴
  . بايستي باشد ۱:۵مالت عمليات سنگي از نوع مالت ماسه سيمان  -۶-۲۵
مقدار آب مالت نبايد آنقدر زياد باشد كه با نصب سنگ، مالت روان از اطراف درزهاي  - ۲۶- ۶

  . سنگ بيرون بزند
شده اطراف كار، نبايد   مالت سخت. ها را پركند مالت بايد تمامي فضاي خالي بين سنگ - ۲۷- ۶

در صورتي كه قطعه سنگي جابجا شود، بايد مالت اطراف . مورد استفاده مجدد قرار گيرد
هر . آوري گردد جا شده، كامالً پاك و مالت قبلي جمع هاي فرش شده و سنگ جابه سنگ

تركيب و . مالً تميز شده و در صورت لزوم در آب خيسانده شودسنگ بايد قبل از نصب كا
ها و جزئيات نصب آنها و طريقه قفل و بست نمودن آن، بايد مطابق  ترتيب قراردادن سنگ

  . ها و دستورات دستگاه نظارت باشد نقشه
در مورد سنگهاي پالك كه . سطح نماي سنگ در حين فرش نبايد به مالت آغشته شود -۶-۲۸

توان براي چسبندگي بيشتر مالت با سنگ به وسيله فرز  يرين آنها صيقلي است ميسطح ز
 ۵شيارهايي در پشت سنگ ايجاد نمود ضخامت بندها بايد كامالً مساوي بوده و هيچ گاه از 

  . متر بيشتر نباشد ميلي ۲۰متر كمتر و از  ميلي

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
ت اجراي عمليات در محل كارگاه و هر طبقه به طور آب و برق مورد نياز پيمانكار جه -۷-۱

  . باشد مجزا با كارفرما مي
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  :شود وسايل زير توسط كارفرما تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي و ابزار -۷-۲
استانبولي، نردبان، داربست، طناب، سطل، شيلنگ آب، بشكه، تخته زيرپايي، كابل براي 

ز، انواع سنگ، ماسه شسته، سيمان، ماسه بادي، خاك سنگ، آالت مورد نيا روشنايي، آهن
  آهن آالت اسكوپ و چسب سنگ 

  . شود هاي ارتفاعي در هر طبقه توسط نماينده كارفرما به پيمانكار تحويل داده مي كليه رقوم -۳- ۷
  . كارفرما موظف است مكاني جهت استراحت و غيره براي كارگران مهيا نمايد -۷-۴
  . ايستي كارگاه را در مقابل حوادث كارگاهي بيمه نمايدكارفرما ب -۷-۵

   :تغيير مدت قرارداد در شرايط زير مجاز خواهد بود -۸ماده 
  با توافق طرفين  -۸-۱
  . هاي تهيه شده توسط كارفرما تغيير نمايد در صورتي كه تمام يا بخشي از نقشه -۸-۲
قانوني مرتبط وضع شود كه در  در صورتي كه قوانين مقررات جديدي از طرف مراجع -۸-۳

  . مدت اجراي قرارداد مؤثر باشد
  سوزي، آتشفشان، انقالب و غيره  آتش موارد فورس ماژور مانند زلزله، سيل،  -۸-۴

  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 
فراهم نياورد پيمانكار در صورت تأخير در اجراي عمليات به شرطي كه ميزان تأخير موجبات فسخ را 

 ريال جريمه خواهد شد تشخيص مجاز يا غيرمجاز بودن ..............معادل  به ازاء هر روز تأخير غيرمجاز
  . تأخير با مهندس ناظر و كارفرما است

  دوره تضمين كارها  -۱۱ماده
ماه شمسي از  ......................... حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل به مدت
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شود و چنانچه در دوره معايب  گردد و اين مدت دوره تضمين ناميده مي طرف پيمانكار تضمين مي
پيمانكار باشد كارفرما  عملكرد و عدم رعايت مشخصات فني از ناشي شود كه و نقايصي در كارها ديده 

 ابالغ و پيمانكار مكلف است به هزينهبا ذكر معايب و نقايص و محل آن كتباً به پيمانكار  موارد را
 روز بعد از ابالغ مراتب شروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را طي مدتي كه با ۵خود حداكثر

  . شود رفع نمايد تراضي كارفرما معين مي
هرگاه پيمانكار در انجام تعهد خود قصور ورزد كارفرما حق دارد وكالتاً آن معايب و :  ۸تبصره

باالسري از % ۱۵ا رأساً و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع و هزينه آن را به اضافه نقايص ر
  . محل مطالبات پيمانكار برداشت نمايد

  موارد فسخ -۱۲ماده 

1در صورتي كه پيمانكار بيش از -۱- ۱۲
تواند  بندي تأخير داشته باشد كارفرما مي برنامه زمان 4

  . قرارداد را فسخ نمايد
  . تواند قرارداد را فسخ نمايد مي در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهريه - ۲- ۱۲
عدم حسن اجرا يا عدم اجراي كامل يا قسمتي از هر يك از مراحل اين قرارداد حق فسخ  - ۳- ۱۲

  . خواهد داشترا براي كارفرما 
در صورت انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص ثالث از طرف پيمانكار كارفرما  - ۴- ۱۲

  . تواند قرارداد را فسخ نمايد مي

  ۱۳ماده 
تبصره و سه نسخه تهيه كه هر يك از نسخ حكم واحد را دارا  ۸اين قرارداد در سيزده ماده و 

  . باشد مي
  

  پيمانكار                           كارفرما
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