
 

  كار  يكيقرارداد موزا
 ................ 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 

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

  موضوع قرارداد -۱ماده 
 ....................... طبقه ..................... هاي ساختمان موضوع قرارداد عبارتست از اجراي كليه موزاييك

  ..................... واقع در

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

  . گردد ابالغ مي

  مبلغ قرارداد  -۳ماده 
  . گردد ريال تعيين مي ..................... اجراي موزائيكمبلغ قرارداد براساس هر مترمربع 

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

 هايي هيچگونه اضافه بها مانند سختي كار، اجراي با شيب، زاويه داشتن و ساير صعوبت: ۲تبصره
  . كند قابل پرداخت نيست تر مي ر را مشكلكه اجراي كا

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

تواند به استناد و قيمت تعيين شده مقايسه آن با قيمتهاي روز وجوه ديگري  پيمانكار نمي :۴تبصره
  . را مطالبه نمايد
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  . باشد قابل افزايش يا كاهش مي درصد ۲۵مبلغ قرارداد تا  : ۵تبصره

  نحوه پرداخت -۴ماده 
سورات كه پرداختهاي موقت براساس سطح طبقات در پايان هر طبقه به پيمانكار پس از كسر ك

حسن انجام كار پس از اتمام دوره تضمين و تائيد % ۱۰ماليات و همچنين% ۵بيمه و % ۵شامل 
  . كارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد

  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 : ۶تبصره
  . بيني شده در قرارداد رفتار خواهد شد پيش

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

  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
 ۵/۲و به ضخامت متوسط  ۱:۵تا  ۱:۳اجراي موزاييك روي مالت ماسه سيماني به نسبت  -۱- ۶

  . سانتيمتر بايستي اجرا گردد
به نحوي . ها بايد منظم و باريك بوده و سطح فرش كامالً هموار و تراز باشد درز موزاييك -۲- ۶

  . كه پستي و بلندي و اختالف ارتفاع در آن مشاهده نشود به اصطالح ناخنك نداشته باشد
خطوط درز موزاييك در فضاهايي كه مجاور و متصل به هم و يا در مجاورت راهرو و  -۶-۳

  . اطي قرار دارند بايد در يك امتداد باشندفضاهاي ارتب
شود را پيمانكار بايستي كامالً تميز نمايد و  سطوح زيرين كه فرش كف روي آن اجرا مي -۶-۴

  . قبل از شروع كار مرطوب كند
  . دقيقه در آب قرار دهد ۱۵پيمانكار بايستي قبل از نصب، حداقل موزائيك را به مدت  - ۵ -۶
ها، دور چارچوبها، كنار ديوارها و مانند  است موزائيك اطراف كفشويپيمانكار مكلف  -۶-۶
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  . گيري بوسيله فرز برش دهد به نحوي كه درزها يكنواخت باشد اينها را پس از اندازه
  . نمايد با دقت بيشتري فرش درجه و ۵/۱ موزاييك را با شيب محلهاي شيبدار بايستي در پيمانكار - ۷- ۶
پيمانكار موظف است بالفاصله پس از ابالغ قرارداد نسبت به تجهيز كارگاه و شروع عمليات  - ۸- ۶

  . اجرايي اقدام نمايد
ممنوع است ساختن مالت روي موزائيك  ريزي راه رفتن روي موزائيك فرش قبل از دوغاب - ۹- ۶

  . باشد فرش مجاز نمي
توجه به نوع كار دوغاب سيمان و پودر سنگ پيمانكار بايستي بندهاي فرش موزائيك را با  - ۱۰- ۶

  . و يا دوغاب سيمان و خاك سنگ پر كند
 ۹۶۰كيلوگرم سيمان،  ۴۰۰براي تهيه يك مترمكعب دوغاب سيمان و پودر سنگ، بايد  -۶-۱۱

  . كردليتر آب اختيار  ۴۸۳كيلوگرم پودرسنگ و 
 ۱۰۰۰كيلوگرم سيمان و  ۲۲۰براي تهيه يك مترمكعب دوغاب سيمان و خاك سنگ، بايد  - ۱۲- ۶

  . ليتر آب مخلوط گردد ۵۲۷كيلوگرم خاك سنگ و 
  . به كار رود ريزي شود نبايد مجدداً در دوغاب آنچه از بقاياي تميز كردن فرش عايد مي -۶-۱۳
هاي آب و برق و وجود عايق كاري در كف اجراي موزاييك بسيار  به لحاظ عبور لوله -۶-۱۴

. باشد و پيمانكار بايد با نهايت دقت نسبت به اجراي عمليات اقدام نمايد كار حساسي مي
هاي آب و برق و عايق كارهاي كف بعهده پيمانكار  مسئوليت هرگونه صدمه و آسيبي به لوله

  . است
پيمانكار موظف است كارهاي موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاري تمام و  - ۱۵- ۶

  . سمتي از موضوع پيمان را به ديگري ندارديا ق
  . باشد پيمانكار مجاز به تعطيلي كار بدون اجازه كارفرما نمي -۶-۱۶
پيمانكار موظف است كليه وسايل و ابزار كار جهت اجراي موضوع قرارداد از جمله  -۶-۱۷

را  ............... شمشه، تراز، سيمان، دستكش الستيكي، ماله، كمچه، فرز و سنگ مربوطه و
  . تهيه نموده و مسئوليت حفظ و نگهداري وسايل مزبور نيز به عهده خود پيمانكار است

پيمانكار موظف است به طريقي عمل نمايد تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده  - ۱۸ - ۶
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در غير اين صورت هزينه پرت بيش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهكاري پيمانكار 
  . هدمنظور خوا

حمل مصالح از جمله ماسه، سيمان، موزاييك، پودر سنگ، خاك سنگ و غيره به طبقات  - ۱۹- ۶
  . به عهده پيمانكار است

پيمانكار موظف است پس از اتمام كار محل را كامالً تميز نموده و با نظارت كارفرما و  -۶-۲۰
  . مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعيين شده در كارگاه نمايد

بندي نموده و تحويل كارفرما  پيمانكار ملزم است باقيمانده مصالح را به صورت مرتب دسته - ۲۱- ۶
   .نمايد

هاي موضوع مندرج در ماده يك  نمايد كه كليه اسناد و مدارك و نقشه پيمانكار تائيد مي -۶-۲۲
اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند  را كامالً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هيچ نكته

  . ل خود نمايدهدر مورد آن استناد به ج
ه و محل اجراي پروژه مورد قرارداد را كامالً رؤيت نمايد كه محل كارگا پيمانكار تائيد مي - ۲۳- ۶

  . نموده است
 ۱۲پيمانكار موظف به رعايت موارد حفاظتي و ايمني كار و به طور كلي رعايت موارد مبحث  - ۲۴- ۶

 مقررات ملي ساختمان ايران در كارگاه باشد چنانچه در اثر عدم رعايت شرايط ايمني كار
ان وي خود يا افراد پيمانكار و يا ديگران دچار سانحه شوند توسط پيمانكار و يا قصور كاركن

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

  . باشد ه ميايمني، كمربند ايمني، لباس ضخيم كار و غير
هاي بيمه، اياب و ذهاب، مسكن و غذاي افراد پيمانكار به عهده  تهيه و پرداخت هزينه -۲۵ -۶

  . باشد وي مي
پيمانكار موظف است افراد داراي صالحيت فني را به كار گمارد در غير اينصورت كارفرما و  - ۲۶- ۶

 ضر نيز بايستي نسبت به تعوياي به پيمانكار اعالم و پيمانكا ناظر حق خواهند داشت طي نامه
  . صالحيت اقدام نمايدفاقد افراد 

در صورتي كه افراد پيمانكار به تشخيص كارفرما و مهندس ناظر و سرپرست كارگاه در  - ۲۷- ۶
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پيمانكار موظف به جبران . داخل كارگاه به هر شكلي باعث بروز هر نوع خسارتي گردند
 ، كارفرما مخير خواهد بود رأساً خسارتآن به هزينه خود بوده و در صورت استنكاف

  . وارده 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  - ۲۸- ۶

ضوعات رفاهي كاركنان و مسئوليت هرگونه عوارض ناشي از درخواستهاي حقوق و مو
  . پيمانكار به عهده خود پيمانكار است

اشكاالت فني كار ناشي از قصور پيمانكار كه منجر به دستور تخريب يا اصالح گردد  -۶-۲۹
  . متوجه پيمانكار بوده و موظف است مورد اشكال را به هزينه خود رفع نمايد

يل آن به نماينده كارفرما اقدام حوبت به تپيمانكار بايستي پس از اجراي كامل هر طبقه نس - ۳۰- ۶
  . نمايد

پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع  -۶-۳۱
بدون مجوز كار يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم ) افغاني(بيگانه خارجي 

 ار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانونيهستند را دارد و كارفرما فرض را بر اين قر
  . ندارند كردنبراي كار

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

  . باشد با كارفرما مي
   :شود پيمانكار قرار داده ميابزار و مصالح زير توسط كارفرما تهيه و در اختيار  -۷-۲

، كابل براي روشنايي، فرقون، باالبرسيمان، ماسه، موزائيك پودر سنگ بشكهاستانبولي، سطل، 
  و خاك سنگ و غيره

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

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


 

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

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

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

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

  جريمه -۱۰ماده
در صورت تأخير در اجراي عمليات به شرطي كه ميزان تأخير موجبات فسخ را فراهم نياورد 

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

  دوره تضمين كارها -۱۱ماده
از طرف  شمسيماه  .............حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل به مدت 

شود و چنانچه در دوره معايب و  يگردد و اين مدت دوره تضمين ناميده م 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 كبتاً به پيمانكار ابالغ و پيمانكار مكلف است به 
رفع معايب و نقايص كند و آنها را طي مدتي روز بعد از ابالغ مراتب شروع به  ۵هزينه خود حداكثر 

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

باالسري از % ۱۵فع و هزينه آن را به اضافه رنقايص را رأساً و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند 
  . محل مطالبات پيمانكار برداشت نمايد
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  موارد فسخ -۱۲ماده 

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

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

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

  . تواند قرارداد را فسخ نمايد مي

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

  
  کارفرما        پیمانکار
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