
 

  
  كار  سيمانقرارداد 

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

 شناسنامه به شماره ...... .... فرزند .......... شد از يكطرف و آقاي كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي

كه از طرف ديگر پيمانكار ناميده ...................  تلفن............................. .............................. و به نشاني........... 
  .شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل امضاء و مبادله گرديد مي

  محل اجرا -۱ماده 
  .باشد مي ............................ محل اجراي پروژه واقع در

  موضوع قرارداد  -۲ماده 
  ................................. جهت تكميل......... ................... اجراي كليه كارهاي سيمانكاري داخلي و خارجي

  اسناد و مدارك قرارداد  -۳ماده 
  . باشد كه به رويت و امضاء پيمانكار رسيده است شامل موارد زير مي

  قرارداد حاضر -۳-۱
  : هاي كلي و تفصيلي و اجرايي به شرح ذيل نقشه -۳-۲

ها و هر نوع سند ديگري كه در مدت قرارداد تنظيم  نامه ها، موافقت دستوركار، صورت مجلس
  .گردد و به امضاء طرفين برسد

  مبلغ قرارداد  -۴ماده 
  :گردد ذيل تنظيم ميريال به شرح نرخنامه .........................  مبلغ اوليه قرارداد بالغ بر

  ريال...... ............................آستري و رويه از قرار هر متر مربع ) قائم(اي  كاري به صورت تخته ماله سيمان
  ريال ...........................................................از قرار هر متر مربع ) قائم(اي  تگرگي روي سطوح تخته ماله

  ريال ............................................................................................................... يك طرف از قرار مترطول درپوش
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  ريال.... ......................... آستري و رويه از قرار هر مترمربع) افقي(اي  كاري به صورت تخته ماله سيمان
  ريال ............................................................ از قرار هر مترمربع) افقي(اي  سطوح تخته مالهتگرگي روي 

  ريال............... ................................ اي در صورت نياز از قرار هر متر مربع توري زير سطوح تخته ماله
موضوع قرارداد و متراژ دقيق محاسبه خواهد شد و به اين مبلغ كل قرارداد پس از اتمام  -۴-۱

  .گيرد قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي
  .باشد قيمتها به صورت خالص مي -۴-۲
  .باشد اجراي كار بصورت دستمزدي مي -۴-۳

  مدت قرارداد  -۵ماده 
رسد  ت مجاز كه به تاييد كارفرما ميتاخيرا. باشد از تاريخ امضاء قرارداد مي ...................... مدت قرارداد

  :گردد به مدت قرارداد اضافه مي

  نحوه پرداخت  -۶ماده 
پرداختها بر حسب پيشرفت فيزيكي و با توجه به صورت وضعيت تنظيمي با تاييد نظر   -۶-۱

  .گيرد مربوطه پس از رسيدگي و كسر كسورات انجام مي
الحساب فقط در ارائه صورت وضعيت از سوي  عليپرداخت موقت به پيمانكار به صورت   - ۲- ۶

  .باشد پيمانكار بر پايه درصدي از مبلغ صورت وضعيت و تائيد كارفرما قابل پرداخت مي

  حسن انجام كار -۷ماده 
كارفرما  درصد آن بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر و نزد ۱۰از هر صورت وضعيت به ميزان 

 ز تحويل موقت و تنظيم و تأييد صورت وضعيت قطعي دردرصد آن پس ا ۵۰ماند كه  باقي مي
 صورت بدهكار نبودن پيمانكار مسترد خواهد شد و مابقي پس از گذشت دوره تضمين و تنظيم

  .باشد صورت جلسه تحويل قطعي قابل پرداخت مي
چنانچه در مدت دوره تضمين، عيوبي در كار مورد قرارداد مشاهده شود پيمانكار موظف است 

هاي مربوطه نسبت به رفع عيوب اقدام نمايد، در غير اين صورت راساً توسط كارفرما  بل هزينهبا تق
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از وجوه باقيمانده و تضامن  درصد ۲۰هاي آن برابر صورت حسابهاي صادره به عالوه  اقدام و هزينه
  .حسن انجام كار كسر خواهد شد

  بيمه و ماليات تضمين عمليات  -۸ماده 
ريال بعنوان جريمه ديركرد از صورت وضعيت ..............  ازاء هر روز ديركرد مبلغبه : جرائم - ۱- ۸

محل تضامن  پيمانكار و يا از محل سپرده حسن انجام كار و يا ساير مطالبات ايشان و يا از
  .گردد پيمانكار كسر مي

پيمانكار جهت تضمين عمليات خود و انجام كليه مفاد اين قرارداد يك  :تضمين عمليات - ۲- ۸
كل % ۵ريال معادل ....................  به مبلغ.................. به عهده بانك  ....................فقره چك به شماره 

  .قرارداد پس از ابالغ قرارداد به كارفرما تحويل نمود
  . گردد اتمام قرارداد و تسويه حساب كامل مسترد ميچك تضميني پيمانكار پس از 

  تعهدات پيمانكار  -۹ماده 
هاي موضوع قرارداد را  نمايد كه كليه اسناد و مدارك و نقشه پيمانكار اقرار و اعتراف مي  -۹-۱

كامالً مطالعه و از مفاد آن اطالع كامل دارد و همچنين شرايط كار را بررسي نموده و از 
  .العات كافي كسب نموده استكيفيت كار اط

پيمانكار متعهد است كليه عمليات انجام كارهاي موضوع اين قرارداد را با نظارت كارفرما   -۲- ۹
  .انجام دهد، بطوريكه در حين انجام و در پايان كار هيچگونه عيوب فني مشاهده نگردد

كه مورد قبول كارفرما پيمانكار متعهد است قبل از شروع عمليات شخص واجد صالحيتي را   - ۳- ۹
ا نماينده معرفي شده از ناحيه او يو پيمانكار . باشد كتباً به عنوان نماينده خود معرفي نمايد مي

  .باشند متعهد به حضور مداوم در محل كارگاه مي
پيمانكار متعهد است در حين انجام كار همكاريهاي الزم را با ناظرين فني معرفي شده در   -۴- ۹

امر نظارت اجراي كار انجام داده و چنانچه عيوب فني در كارهاي مورد قرارداد مشاهده و 
 در صورت. باشد عنوان گردد پيمانكار ملزم به رفع عيوب فني مشهود و عنوان شده مي
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به هدر رفته محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكار يا ساير مطالبات  تخريب، هزينه مصالح
  . گردد كسر مي

هاي  پيمانكار مسئوليت اجراي كليه كارهاي موضوع اين قرارداد را براساس مشخصات و نقشه - ۵ - ۹
 فني بعهده داشته و نظارتي كه از طرف كارفرما و يا نمايندگان معرفي شده در حين اجراي

  .كاهد ه از ميزان مسئوليت وي نميجبه هيچ و گردد كارها مي
پيمانكار بدون كسب موافقت كارفرما حق واگذاري تمام يا قسمتي از انجام كارهاي مورد   -۶- ۹

  .قرارداد را به غير نخواهد داشت
هت كارگران جپيمانكار متعهد و ملزم به اجراي قانون كار و قانون تامين اجتماعي و بيمه   -۷- ۹

و باشد، و پرداخت بيمه، ماليات كاركنان تحت امر پيمانكار  ت پوشش خود ميو عوامل تح
 جبران هر گونه خسارات وارده به كارگران تحت پوشش پيمانكار، به عهده پيمانكار

باشد و كليه جرائم متعلقه به عهده پيمانكار بوده، و از محل صورت وضعيت، يا سپرده  مي
  .ي موجود پيمانكار كسر خواهد شدها حسن انجام كار و يا ساير تضمين

پيمانكار متعهد و ملزم است كه كليه موارد ايمني بهداشت در كارگاه را رعايت و آموزشهاي   - ۸- ۹
الزم را به پرسنل خود بدهد، و مسئوليت هرگونه حوادث و سوانح ناشي از سهل انگاري و 
عدم احتياط و عدم اجراي مقررات ايمني و بهداشتي و نظامات دولتي براي پرسنل خود و 

به بايست از عهده خسارات وارده  دار خواهد بود، و شخصاً و راساً مي دهاشخاص ثالث را عه
قضايي  اشخاص ثالث برآيد و كسب رضايت شاكيان خصوصي و پاسخگويي در نزد مقامات

هيچگونه  بديهي است در هر حال. از نظر حقوقي و جزائي به عهده پيمانكار خواهد بود
  .مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود

پيمانكار متعهد است كه كليه تدابير الزم براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب   -۹-۹
رسيدن به مصالح و همچنين جلوگيري از وارد شدن هرگونه خسارت به محل اجراي قرارداد را 

در صورت مشاهده كارفرما در خصوص تلف نمودن و يا به هدر دادن مصالح و يا . اتخاذ نمايد
پيمانكار شدن مصالح از سوي پيمانكار و يا وارد شدن هرگونه خسارت از طرف درست استفاده ن
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وضعيت و يا  توجهي از صورت مربوطه به محل اجراي قرارداد، كليه خسارات ناشي از اين بي
  .گردد ساير مطالبات پيمانكار كسر مي

پيمانكار ملزم باشد و  تهيه كليه ابزارآالت و لوازم ايمني كار به عهده پيمانكار مي -۹-۱۰
باشد، ورود ابزارآالت متعلق به خود را در دفتر حفاظت پروژه به ثبت رسانده و  مي

خروج ابزارآالت فقط با ارائه رسيدهاي وارده و با تائيد حفاظت . رسيد دريافت نمايد
  .گيرد پروژه و كارفرما انجام مي

ت و تجهيزات كارفرما در آال توجهي كارگران به اموال، ماشين خسارات ناشي از بي -۹-۱۱
  .باشد طول اجراي قرارداد به عهده پيمانكار مي

ارائه ليست آنها و تاييد و موافقت  سكونت كارگران پيمانكار در محل اجراي پروژه فقط با - ۱۲- ۹
كتبي كارفرما امكان پذير است، و در صورت نياز هزينه ساخت محل سكونت آنها به عهده 

  .آنكه كتباً شرايط ديگري توافق گرددپيمانكار خواهد بود مگر 
از نظر اين قرارداد كليه كساني كه به منظور اجراي خدمات دائم يا موقت به هزينه و براي  - ۱۳- ۹

گردد  شوند، پيمانكار متعهد مي دهند كارگران پيمانكار شناخته مي پيمانكار خدمات انجام مي
  .و اخالقي باشند كه كارگراني را انتخاب نمايد كه داراي صالحيت فني

گردد كه از به كارگيري كارگران خارجي بدون مجوز كار از اداره  پيمانكار متعهد مي -۹-۱۴
  .اتباع خارجي و وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايد

  .گردد ضوابط جمهوري اسالمي را در محيط كار رعايت كند پيمانكار متعهد مي -۹-۱۵
فرما تشخيص دهد يك يا چند نفر از كارگران پيمانكار داراي كفايت و هرگاه به هر دليلي كار - ۱۶- ۹

گردند، كارفرما مراتب را كتباً به  صالحيت اخالقي يا فني نباشد و يا باعث كندي كار مي
اطالع پيمانكار رسانده و پيمانكار موظف به تسويه حساب با آنها و جايگزيني افراد 

  .باشد ديگر مي
بندي تفصيلي و نقدينگي مورد نياز بصورت هفتگي  به تهيه برنامه زمانپيمانكار موظف  -۹-۱۷

بندي  بايستي كار را براساس برنامه زمان به هنگام كردن هر ماه يكبار آن بوده و ميو 
ين رسيده اجرا نمايد، در صورتي كه پيمانكار نسبت به فامضاي طر هبيني شده كه ب پيش
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داند  كارفرما مجاز خواهد بود به هر نحو كه خود صالح ميجبران تاخير خود اقدام ننمايد 
  .اقدام كند

  

  تعهدات و اختيارات كارفرما  -۱۰ماده 
  .باشد تهيه و تحويل مصالح در پاي كار به عهده كارفرما مي -۱- ۱۰
  .باشد در صورت نياز تامين داربست مورد لزوم به عهده كارفرما مي -۲- ۱۰
تواند با شرايط ضوابط مندرج در متن قرارداد ميزان كارهاي محوله را تا  كارفرما مي -۳- ۱۰

كل مبلغ پيمان را كم و يا زياد نمايد و پيمانكار ملزم به اجراي آن  درصد ۲۵ميزان 
به هر صورت . صورت مدت پيمان نيز به همان نسبت تغيير خواهد كرد باشد، در اين مي

ه با توجه به صورت وضعيت تائيد شده توسط كارفرما با توجه به قيمتها متراژ كار انجام شد
  .مالك محاسبات قرار خواهد گرفت

 ۶۷/۱۶درصد بعنوان ماليات و  ۵هاي پيمانكاري خالص بوده و كليه كسورات شامل  قيمت - ۴- ۱۰
  . باشد بعنوان صندوق كارآموزي به عهده كارفرما مي درصد ۲/۰بعنوان بيمه و  درصد

  تحويل موقت  -۱۱ده ما
تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي  پيمانكار مي ،پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد

تحويل موقت نمايد و نماينده خود را جهت عضويت در هيئت تحويل معرفي نمايد، دستگاه نظارت 
رساند،  را به اطالع پيمانكار مي مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت تائيد با تعيين تاريخ آن

در تاريخ تعيين شده كميسيون تحويل با بازديد از محل، فهرستي از معايب و نقايص كارها را تنظيم و 
در انتهاي مهلت مقرر چنانچه طي بازديد . نمايد با تعيين مهلتي جهت رفع نواقص به پيمانكار ابالغ مي

ي در كار باقي نمانده بود صورت مجلس تحويل موقت و تاييد دستگاه نظارت هيچگونه عيب و نقص
تضمين  گردد، شروع دوره به انضمام گواهي رفع نقص توسط كارفرما تاييد و به پيمانكار ابالغ مي

  .از تاريخ گواهي رفع نقص است
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  صورت وضعيت قطعي  -۱۲ماده 
ارهاي انجام پس از تحويل موقت كليه كارها، پيمانكار نسبت به تهيه صورت وضعيت قطعي ك

  .روز اقدام خواهد نمود ۱۵شده حداكثر ظرف مدت 

  تحويل قطعي  -۱۳ماده 
كارفرما بنا به تقاضاي ) سه ماه پس از تحويل موقت(پس از گذشت مدت تضمين حسن انجام كار 

پيمانكار و تاييد دستگاه نظارت اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيات را تعيين و به 
هيات تحويل قطعي پس از بازديد كارها هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از . كند الغ ميپيمانكار اب

 گيرد و سپس به پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي مي كار پيمانكار مي
  .نمايد ابالغ مي

  موارد فسخ  -۱۴ماده 
  .تاخير در تحويل گرفتن كارگاه از جانب پيمانكار -۱- ۱۴
  .بندي تفصيلي تاخير در ادامه برنامه زمان -۲- ۱۴
تاخير در تجهيز كارگاه در شروع عمليات بيش از يك هفته از انعقاد پيمان و تاخير در اجراي  - ۳- ۱۴

  .كارهاي مورد قرارداد
  .رها كردن كارگاه بدون سرپرست يا تعطيل كردن بدون اجازه كارفرما بيش از سه روز -۴- ۱۴
  .شخص ثالث بدون اجازه كارفرماانتقال پيمان به  -۵- ۱۴
  .عدم توانايي پيمانكار نسبت به انجام تعهدات خود -۶- ۱۴
عدم اجراي دستورات سرپرست كارگاه به منظور رفع نقايص و تجديد يا اصالح  -۷- ۱۴

  .شود كارهاي انجام شده معيوب در مهلتي كه براي پيمانكار تعيين مي
  .باطيرعايت نكردن موازين اسالمي و انض -۸- ۱۴
  .در صورتي كه پيمانكار در انجام تعهدات خود در مدت قرارداد قصور نمايد -۹- ۱۴
تخلف پيمانكار از هر يك از شرايط و موارد مندرج در اين قرارداد به تشخيص  ۱۰- ۱۴
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  . كارفرما
كه تشخيص بدهد در هر مرحله از كار اين قرارداد را بطور  يكارفرما اختيار دارد به هر دليل: تبصره

 يك جانبه و با اعالم كتبي فسخ نمايد، و پيمانكار ملزم به تهيه صورت وضعيت كار انجام شده
باشد كه پس از تاييد دستگاه نظارت و كارفرما با پيمانكار تسويه حساب  روز مي ۱۰حداكثر ظرف 

نمايد و در صورت عدم تهيه  دعا يا اعتراضي را از خود سلب ميشود، و پيمانكار حق هرگونه ا مي
 نسبت به تهيه صورت وضعيت اقدام خواهد صورت وضعيت از سوي پيمانكار، كارفرما شخصاً

  .باشد نمود كه مورد تاييد پيمانكار مي

  اقدامات پس از فسخ -۱۵ماده 
المال  تضييع حقوق بيشتر بيتتواند در صورت فسخ قرارداد به منظور جلوگيري از  كارفرما مي

اي وسايل و مدارك و اسباب و اثاثيه و مصالح و  بالفاصله كارگاه را تصرف و طي صورتجلسه
  .داند انجام دهد موجود را جمع آوري و موضوع قرارداد را به هر طريقي كه مصلحت مي... 

  حل اختالف  -۱۶ماده 
خواه مربوط به اجراي عمليات موضوع  كليه اختالفات كه ممكن است بين طرفين بروز نمايد

قرارداد خواه مربوط به تفسير وتعبير هريك از موارد قرارداد باشد در صورتي كه از طريق مذاكرات 
تواند، رسيدگي به اختالفات را از طريق مراجع قانوني حل  مستقيم مرتفع نشود هريك از طرفين مي

  .نمايند

  ها  قانوني  ممنوعيت -۱۷ماده 
  .باشد دارد كه مشمول قوانين ممنوعيت مصوبه دولت جمهوري اسالمي ايران نمي ر اعالم ميپيمانكا

  اقامتگاه  -۱۸ماده 
اقامتگاه طرفين همان است كه در مقدمه قرارداد ذكر گرديده و هريك از طرفين تعهد نمودند 

. ف ديگر برسانندكه تغييرات احتمالي اقامتگاه خود را يك هفته قبل از تغيير كتباً به اطالع طر
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  .باشد در غير اين صورت نشاني قبلي از نظر ابالغ اوراق معتبر مي
هرگونه مراسالت پستي كه به نشاني پيمانكار معمول گردد به منزله ابالغ تلقي و معتبر  : تبصره

  .خواهد بود

  ۱۹ماده 
منتشره  پيمان عمومي شرايط است بيني نشده پيش قرارداد در خصوص موارد احتمالي كه در اين

  .باشد ريزي كشور حاكم مي از سوي سازمان مديريت و برنامه

   -۲۰ماده 
ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تنظيم گرديده كه هركدام حكم واحدي  ۲۰اين قرارداد در 

  . دارند
  

  کارفرما  پیمانکار  
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