
 

 

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

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

شود مطابق با شرايط و مشخصات ذيل منعقد و الزم  انكار ناميده ميكه از طرف ديگر پيم ...................
 . باشد االجرا مي

  موضوع قرارداد   -۱ماده 
  .................عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجراي داربست جهت اجراي نماپروژه 

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  .گردد در حين اجراء توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي كليه دستور كارهائيكه -۲-۲

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

  . باشد كه براساس نرخنامة پيوست قابل پرداخت خواهد بود مي

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

و پس از تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر 
  . كسورات قانوني اقدام خواهد شد

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

  مدت قرارداد -۵ماده 
  . باشد مي .............لغايت  ..............ماه شمسي از تاريخ / روز ...................مدت قرارداد جمعاً 
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  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
  :باشد پيمانكار موظف به رعايت موارد ذيل مي

گاهها، اتصاالت، راههاي عبور  كليه قسمتهاي داربست شامل جايگاه اجزاي نگهدارنده، تكيه  - ۱- ۶
و پلكان داربست بايد با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فوالد و امثال آن 

داربست عالوه بر ايستايي  كه شود آماده بكار و ساخته توسط شخص ذيصالح طوري طراحي،
  . برابر بار مورد نظر را داشته باشد ۴م،ظرفيت پذيرش و پايداري الز

قطعات و اجزاء چوبي بكار برده شده در داربست بايد بدون پوسيدگي، ترك خوردگي و   -۲- ۶
همچنين از رنگ كردن اجزاء چوبي . ساير نواقصي باشد كه استحكام آن را به خطر اندازد

  . ردد، بايد خودداري شودگ داربست كه باعث پوسيده شدن عيوب ونواقص آن مي
گيرند، بايد صاف، بدون هرگونه  استفاده قرار مي كه براي جايگاه داربست مورد الوارهاي چوبي  - ۳- ۶

 كليه الوارها  بايد داراي ضخامت. زائده وبرجستگي و عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشند
ضخامت باشند و طوري سانتيمتر  ۵سانتيمتر عرض و  ۲۵يكسان بوده و حداقل داراي 

يكديگر قرار داده شوند كه به هيچ وجه ابزار و مصالح از بين آنها به پائين سقوط كنار  در
  . سانتيمتر باشد ۲۵۰گاههاي الوارها بايد حداكثر  همچنين فاصله تكيه .ننمايد

ها و ساير قطعات آن بايد سالم  ها، چفت ها، پايه ها، بسته اجزاء فلزي داربست شامل لوله  -۶-۴
هاي داربست بايد مستقيم و بدون  و بدون خوردگي ترك و عيوب باشد و همچنين لوله

  . خميدگي باشند
شخاص كردن داربست، بايد توسط ا كليه عمليات مربوط به نصب، تغيير، تعمير يا پياده  -۶-۵

  .ذيصالح انجام شود
داربست بايد در موارد ذيل توسط شخص ذيصالح مورد بازديد و كنترل قرار گيرد تا از   -۶-۶

  . پايداري، استحكام و ايمني آن اطمينان حاصل شود
  قبل از شروع به استفاده از آن -الف
  اي يكبار در حين استفاده حداقل هفته -ب
  د وقفه در استفاده از آنپس از هرگونه تغييرات يا ايجا -ج
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پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه كه استحكام و پايداري داربست مورد  -د
  . ترديد قرار گيرد

براي جلوگيري از خطر سقوط كارگران، بايد در طرف باز جايگاههاي كار، نرده حفاظتي   -۷- ۶
  :مطابق بند ذيل نصب شود

همچنين . سانتيمتر باشد ۱۰۰طبقه يا سكوي كار بايد  ارتفاع نرده حفاظتي از كف -الف
  . سانتيمتر باشد ۸۰ارتفاع نرده راه پله بايد 

هاي عمودي بوده و ساختمان و اجزاء  متر، داراي پايه ۲نرده حفاظتي بايد در فواصل  - ب
كيلوگرم فشار و  ۱۰۰سازه آن داراي چنان مقاومتي باشد كه بتواند در مقابل حداقل 

 بعالوه نرده بايد مقاومت الزم را براي. رده در تمام جهات مقاومت نمايدضربه وا
همچنين . گيرد، داشته باشد مواقعي كه در معرض برخورد با وسائل متحرك قرار مي

هاي باز  براي پيشگيري از افتادن مصالح و ابزار كار از روي كف جايگاهها بايد در لبه
  . جايگاهها پاخورهاي چوبي نصب شود

در فصل سرما هنگاميكه روي جايگاههاي داربست برف يا يخ وجود داشته باشد، كارگران  -۸- ۶
  .نبايد روي آن كار كنند مگر آنكه قبالً برف و يخ از روي جايگاهها برداشته شود

ها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود، مگر مصالحي كه براي  از داربست -۹- ۶
 در چنين حالتي نيز جهت تعادل. اي انجام كار تدريجي مورد نياز باشدكوتاه مدت و بر

ضمناً در پايان كار روزانه، . داربست، بار روي جايگاهها بايد بطور يكنواخت توزيع گردد
  . بايد كليه مصالح اضافي و ابزار كار از روي جايگاههاي داربست تخليه شود

  :جلوگيري از واژگون شدن آن، رعايت موارد زير الزامي استبراي تأمين ايستايي داربست و  - ۱۰- ۶
گاهها مستقر شود، بطوريكه از جابجايي  هاي داربست به نحو مطمئني در محل تكيه پايه - الف

  . و لغزش آنها جلوگيري بعمل آيد
هاي داربست در محل استقرار روي زمين، بايد روي صفحات افقي قرار گيرد،  پايه -ب

  .ن آنها در زمين و بر هم خوردن تعادل داربست پيشگيري شودتا از فرو رفت
هاي مناسب عمودي و افقي، بطور محكم به ساختمان متصل  داربست بايد در فاصله -ج
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  . و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حين كار جلوگيري بعمل آيد
گيرد، بايد در محل تالقي بطور كامل  در مواردي كه داربست در دو ضلع مجاور قرار مي - د

  . به يكديگر متصل و كالف شوند
  . در موقع طوفان يا باد شديد، ازكاركردن روي داربست بايد جلوگيري شود -هـ

ك طناب شود بايد به كم هنگاميكه مصالح از روي جايگاه داربست بطرف باال كشيده مي - ۱۱- ۶
  . از برخورد آن به داربست جلوگيري بعمل آيد

در موقع پياده كردن و برچيدن داربست چوبي، بايد كليه ميخها از قطعات داربست بطور  - ۱۲- ۶
  .كامل بيرون كشيده شوند

ها و  باشد و كليه نقشه پيمانكار از محل كار بازديد و از كم و كيف آن كامالً مطلع مي -۶-۱۳
بوط به اجراي كار را رؤيت نموده است و كليه كارها را طبق نقشه و مشخصات فني مر

  . دستور كارها زير نظر دستگاه نظارت بدون عيب و نقص انجام دهد
بايستي در تمام مراحل كار در كارگاه حاضر بوده و در غياب خود نماينده  پيمانكار مي -۶-۱۴

ورد تأييد كارفرما نيز باشد حضور االختيار ذيصالح با اطالعات فني مورد نياز كه م تام
  . داشته باشد

پيمانكار حق واگذاري كار به غير را ندارد و در صورت اثبات چنين سندي، كارفرما حق  - ۱۵- ۶
  . هرگونه اقدام را به هر شكل و بصورت تام االختيار خواهد داشت

نظام وظيفه و اتباع پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كاركردن افراد مشمول  -۶-۱۶
بدون مجوز يا افرادي كه به نحوي از حق كاركردن محروم هستند ) افغاني(بيگانه خارجي 

را دارد و كارفرما فرض را بر اين قرار داده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانوني براي كار 
  .كردن ندارند

ئوليت تهيه، تكميل و امضاء در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مس -۶-۱۷
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 به عهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل  - ۱۸- ۶
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 كش،كاله ايمني، كفش ايمني ودست(خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظي 
  .نمايد تا پرسنل دچار حادثه ناشي از كار نگردند....) 

نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني از  مقررات ملي ساختمان و آيين ۱۲رعايت مبحث  -۶-۱۹
  . باشد طرف پيمانكار الزامي مي

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
  . ه در حد مقدوراتتأمين محل اسكان پرسنل پيمانكار در كارگا -۷-۱
  . باشد پرداخت مبلغ انجام كار كه پس از اتمام عمليات و تأييد قابل پرداخت مي -۷-۲
اي نخواهد پرداخت و تشخيص  چنانچه تأخيري بواسطه كار كارفرما باشد پيمانكار جريمه -۳- ۷

  . باشد اين موضوع بعهده كارفرما مي

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار انتقال  -۸-۱
  شده  عدم اجراء تمام يا قسمتي  از موارد قرارداد در موعد پيش بيني -۸-۲
  روز از تاريخ ابالغ قرارداد................... تأخير در شروع بكار بيش از  -۸-۳
بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيمانكار تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت  -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 مقداركاري كه بايستي مطابق برنامه زمانبندي انجام شود -۸-۶

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

  دوره تضمين قرارداد -۹ماده 
ئيد كارفرما و دستگاه نظارت رسيده، دو برابر امدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام كار كه به ت

  .باشد در صورت بالنقص بودن كار انجام شده مدت زمان قرارداد مي
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  ۱۰ماده 
اين قرارداد در ده ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد 

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
  

  كارفرما        پيمانكار
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