
 

  
  

  قرارداد آرماتوربند 
 .................به نشاني  .................به نمايندگي  .................فيمابين شركت  ................اين قرارداد در تاريخ 

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

شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و  كه از طرف ديگر پيمانكار ناميده مي ........................
 . باشد الزم االجرا مي

  موضوع قرارداد  -۱ماده 
ها و  در هر قسمت طبق نقشه IIAري، بستن و نصب آرماتور آجدار از نوعكا برشكاري، خم

 ها به همراه مشخصات فني نصب صفحه ستونهاي اسكلت فلزي با اجراي صحيح مطابق نقشه
گردد بهمراه هواگيري  بندي و تراز مشخصي كه از طرف كارفرما براي پيمانكار مشخص مي آكس

  .ريزي گروتو 

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  .گردد نقشه و مشخصات فني عمومي و خصوصي كه بنا به مورد توسط كارفرما ابالغ مي -۲-۲
  . گردد كليه دستور كارهائيكه در حين اجرا توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي -۲-۳

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
درصد قابل افزايش يا كاهش  ۲۵گردد كه تا  ريال پيش بيني مي .......................مبلغ كل قرارداد حدوداً 

باشد كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار طبق تأئيد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد  مي
  :بود طبق نرخنامه ذيل
  .يال براي بتن مسلح با سيم پيچي الزمر ...................هر كيلو  ۱۰آرماتوربندي از قطر 
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  .پيچي الزم ريال براي بتن مسلح با سيم ........................هر كيلو  ۱۸تا  ۱۲آرماتوربندي از قطر 
  .پيچي الزم ريال براي بتن مسلح با سيم .......................به باال هر كيلو  ۲۰آرماتوربندي از قطر 

  ريال .................ردن و گروت ريزي صفحه ستون هر عدد جاگذاري، هواگيري،تراز ك
  . گيرد هاي اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي به قيمت : ۱تبصره 
هزينه جاگذاري هرگونه قطعات پيش ساخته دربتن، گذاشتن درزهاي انبساط و نصب  : ۲تبصره 

  . انداز و واتراستاپ و غيره در قيمتهاي فوق منظور شده است پالستوفوم و فاصله

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

ييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر و پس ازتأ
  . درصد ماليات اقدام خواهد شد۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰

درصد پس از تحويل قطعي با  ۵درصد حسن انجام كار پس از تحويل موقت و  ۵ : ۱تبصره 
  . گردد انكار پرداخت ميدرخواست كتبي پيمانكار و تأييد كارفرما به پيم

  . گردد درصد كل قرارداد بعنوان پيش پرداخت از سوي كارفرما به پيمانكار پرداخت مي ۱۰ : ۲تبصره 

  مدت قرارداد -۵ماده 
  . ميباشد ...................لغايت  ..............ماه شمسي از تاريخ / روز ..................مدت قرارداد جمعاً 

  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 كليه كارها را طبق نقشه و 
  . دستور كارها زير نظر دستگاه نظارت بدون عيب و نقص انجام دهد

ايستي در تمام مراحل كار در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده پيمانكار ميب  -۶-۲
االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه مورد تأييد كارفرما نيز باشد حضور  تام

  . داشته باشد
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ريال بصورت چك تضمين  .............پيمانكار جهت اجراي حسن انجام تعهدات خود مبلغ   -۳- ۶
 چك مذكور پس از اتمام كار با. نمايد در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما ميشده بانكي 

  .گردد ضاي پيمانكار مسترد مياقت
چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانكار به نفع   -۶-۴

  . گردد لقي ميكارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات لغو شده ت
تواند بدون  چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي  -۶-۵

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

باشد و در صورت هرگونه  بندي اجراء عمليات مي پيمانكار متعهد به رعايت دقيق برنامه زمان - ۶- ۶
  . تأخير كه ناشي از كار پيمانكار باشد كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود

پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي، كارفرما حق  -۶-۷
  . نه اقدام را به هر شكل و بصورت تام االختيار خواهد داشتهرگو

پيمانكار در حفظ و حراست اموال شركت، ابزار، ماشين آالت، مصالح و قطعات مسئول  -۶-۸
 نموده ......... تواند آمارگيري و بررسي از ابزار و وسائل است و كارفرما در هر مقطعي مي

  .مسئول پاسخگويي و جبران است و در صورت وجود كمي و كاستي پيمانكار
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع  -۶-۹

بدون مجوز يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم ) افغاني(بيگانه خارجي 
هستند را دارد و كارفرما فرض را بر اين قرار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانوني 

  . براي كاركردن ندارند
گردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل  پيمانكار ملزم مي -۶-۱۰

ز اعالم ساعت ا ۴۸وي بنا به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد، حداكثر ظرف مدت 
مسئولين كاركنان مذكور را تسويه حساب و تعويض و بجاي آنها افراد مورد تأييد را بكار 

  . گمارد
در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضاء  -۶-۱۱
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هاي مالي و حقوقي آن را بعهده  فرم گزارشات حادثه وزارت كار و همچنين كليه جنبه
  . خواهد داشت

پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهدخواهد بود كه پرسنل  - ۱۲- ۶
خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي نمايد تا پرسنل دچار حادثه ناشي از 

  . باشد مقررات ملي ساختمان  نيز اجباري مي ۱۲ضمناً رعايت مبحث . كار نگردند
نمايد كه در پايان هر روز ليست كارگران خود را با مشخص نمودن وظيفه  پيمانكار تعهد مي - ۱۳- ۶

  . مربوطه به دفتر كارگاه تحويل نمايد
ميز كار و آچار گوساله، دستكش، لباس، كفش، (تهيه كليه ابزارآالت و لوازم آرماتوربندي  - ۱۴- ۶

  . باشد به عهده پيمانكار مي....) كاله ايمني
المقدور  استفاده ننمايد و حتي دستگاه هوا برش جهت برش ميلگردها از پيمانكار موظف است - ۱۵- ۶

  .از قيچي استفاده نمايد
  . باشد كليه اسليوگذاريها مطابق نقشه اعالم شده در تعهدات اجراي پيمانكار مي -۶-۱۶
  . ني را رعايت نمايدها، طول همپوشا پيمانكار موظف است كليه نكات فني اعم از طول خم - ۱۷- ۶
نامه بتن  پيمانكار موظف است كليه ميلگردها را با رعايت مقررات تعيين شده در آئين -۶-۱۸

  .ايران بصورت سرد خم نمايد
كن  كردن ميلگردها بايد حتي المقدور بطور مكانيكي به وسيله ماشين مجهز به فلكه خم خم - ۱۹- ۶

ري كه قسمت خم شده داراي شعاع انحناي وبا يك عبور در سرعت ثابت انجام پذيرد طو
  .ثابتي باشد

  .ها را باز و بسته نمايد پيمانكار مجاز نيست به منظور شكل دادن مجدد به ميلگردها، خم - ۲۰- ۶
پيمانكار بايد قبل از جاگذاري ميلگردها، اطمينان حاصل نمايد كه رويه آنها، از هر نوع  -۶-۲۱

كننده،  روغن، قير، دوغاب سيمان خشك شده، رنگ، كندگيرعامل و اثر زيانبار، از قبيل گل، 
  . زنگ پوسته شده و برف و يخ عاري است

هاي اجرايي در جاي خود قرار گيرند و طوري  ريزي مطابق نقشه آرماتورها بايد قبل از بتن - ۲۲- ۶
 فصل(بسته و نگهداشته شوند كه از جابجايي آنها خارج از محدوده روا داريهاي مجاز 
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  . جلوگيري شود) آئين  نامه بتن ايران هشتم
ها و  اي بايد از مفتولها يا اتصال دهنده براي بهم بستن آرماتورها بوسيله عناصر غيرسازه -۶-۲۳

) پوشش(ها در قشر بتن محافظ  ها و گيره هاي فوالدي استفاده كرد و انتهاي برجسته سيم گيره
  .واقع نشود

ها و خركها و ساير قطعات مورد استفاده براي تثبيت  قمهجنس، ابعاد، تعداد و فاصله ل -۶-۲۴
مانعي در  ۲۲موقعيت ميلگردها در جاي صحيح بايد طوري باشند كه عالوه بر شرط بند 

  .برابر ريختن بتن و نقطه ضعفي در مقاومت و پايايي آن ايجاد نشود
ريزي كنترل شود، تا  ريزي و هم در ضمن بتن موقعيت آرماتورها بايد هم قبل از بتن -۲۵ -۶

  . ها به دقت تأمين شود پوششهاي اسمي در محدوده رواداريهاي مقرر شده، به ويژه در طره

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
ضوع پيمان را كارفرما متعهد است زمين مورد نياز براي ايجاد كارگاه واجراء عمليات مو -۷-۱

  .هاي اجرايي در اختيار پيمانكار قرار دهد همراه با كليه نقشه
آالت حمل از انبار كارگاه تا محل  تأمين مصالح مصرفي به درخواست پيمانكار و تأمين ماشين - ۲- ۷

 بارگيري، حمل، تخليه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده(باشد  اجرا بعهده كارفرما مي
  ).باشد پيمانكار مي

  .محل اسكان پرسنل پيمانكار در كارگاه در حد مقدوراتتأمين  -۷-۳
  .تأمين آب و برق مورد نياز كار -۷-۴
  . اخذ و ارائه مجوزهاي الزم جهت انجام كار -۷-۵
  . باشد پرداخت مبلغ انجام كار كه پس از اتمام عمليات و تأييد قابل پرداخت مي -۷-۶
 اي نخواهد پرداخت و تشخيص كار كارفرما باشد پيمانكار جريمهچنانچه تأخيري بواسطه  -۷- ۷

  . باشد اين موضوع بعهده كارفرما مي

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۸-۱
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  ش بيني شدهعدم اجراي تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پي -۸-۲
  روز از تاريخ ابالغ قرارداد ۱۵تأخير در شروع بكار بيش از  -۸-۳
تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيمانكار  -۴- ۸

  . بنمايد
  غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن كار بدون كسب اجازه كتبي از كارفرما -۸-۵
  . عدم پيشرفت كار متناسب با مقدار كاري كه بايستي مطابق برنامه زمانبندي انجام شود -۸-۶

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

  دوره تضمين قرارداد -۹ماده 
ه نظارت رسيده، دو برابر مدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام كار كه به تأييد كارفرما و دستگا

باشد و در صورت بالنقص بودن كار انجام شده، مبلغ ده درصد حسن انجام  مدت زمان قرارداد مي
  .گردد ضاي پيمانكار به ايشان مسترد مياقت كار و سپرده حسن انجام تعهدات با

  ۱۰ماده 
كه هر نسخه حكم واحد ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده  ۱۰اين قرارداد در 

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
  

  كارفرما                      پيمانكار
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