
 

 

  قرارداد آسفالت
كه در اين قرارداد كارفرما  ..........................به نمايندگي  ........................قرارداد زير فيمابين شركت 

فرزند  ....................و از سوي ديگر آقاي  .....................تلفن  ......................شود به آدرس  ناميده مي
با شرايط ذيل  ...................فن تل ........................آدرس  ......................به شماره شناسنامه  ...................

  . امضاء و مبادله گرديد

  موضوع قرارداد -ماده يك
  :بشرح ذيل ....................پروژه ) زيرسازي و آسفالت(تهيه مصالح و اجراي زير اساس و اساس 

  :تهيه مصالح -۱-۱
  )مخلوط(تهيه مصالح زيراساس  -الف
  )بيس(تهيه مصالح اساس  -ب

  :اجرا  زيرساز  -۱-۲
  درصد  ۸۵بستر طبيعي شامل تسطيح، آبپاشي و كوبيدن تا تراكم  -الف
  درصد ۹۵اجراي اليه زيراساس شامل تسطيح، رگالژ، آبپاشي و كوبيدن تا تراكم  -ب
  درصد به باال ۹۵اجراي اليه اساس شامل تسطيح، رگالژ، آبپاشي و كوبيدن با تراكم  -ج

  :اجرا  روساز  -۱-۳
  MC2يه و اجراي اندود پريمكت با قير نفوذي ته -الف
 ۳سانتيمتر آسفالت بيندرو  ۴سانتيمتر شامل  ۷تهيه و اجراي آسفالت به ضخامت  -ب

  متر آسفالت توپكا سانتي

  مبلغ قرارداد -۲ماده 
ريال  .....................از قرار هر تن ) مخلوط(مبلغ مورد توافق جهت تهيه مصالح زيراساس   -۲-۱

 ...................سانتيمتر برآورده شده كالً  ۳۵متر مربع به ضخامت  .................ناخالص جهت 
  . باشد ريال مي
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ريال ناخالص  ....................از قرار هر تن ) بيس(مبلغ مورد توافق جهت تهيه مصالح اساس   -۲- ۲
  . باشد ريال مي ..............سانتيمتر برآورد شده كالً  ۱۵متر مربع به ضخامت  ..............جهت 

 ................ريال بصورت ناخالص جهت  .................جهت بستر طبيعي از قرار هر متر مربع  -۲-۳
  . باشد ريال مي ...................مترمربع برآورد شده كالً به مبلغ 

  ....................ريال بصورت ناخالص جهت  ....................زيراساس از قرار هر مترمربع  اجراي اليه - ۴- ۲
  . باشد ريال مي .....................مترمربع برآورده شده كالً به مبلغ 

 ..................ريال بصورت ناخالص جهت  ..................اجراي اليه اساس از قرار هر مترمربع  -۲-۵
  . باشد ريال مي ...................مترمربع برآورد شده كالً به مبلغ 

ريال ناخالص  ................از قرار هر تن  MC2تهيه و اجراي اندود پريمكت با قير نفوذي -۲-۶
  . باشد ريال مي ....................كيلوگرم  ................و برآورد كلي 

 ....................... )۱متر* ۱متر * ۱سانتيمتر (تهيه و اجراي آسفالت از قرار هر سانتيمتر ضخامت  - ۷- ۲
  . ريال بطور ناخالص ..................متر مربع به مبلغ  ....................ريال برآورد شده جهت 

  نحوه پرداخت -۳ماده 
تواند در سه مرحله صورت وضعيت موقت  پيمانكار مي. باشد ريال مي .............جمع كل قرارداد 

  . تهيه نموده و نهايتاً پس از اتمام كار صورت وضعيت قطعي را ارائه نمايد
روز يكبار طبق جداول و يا مبلغ تعيين  ۱۵پيمانكار موظف است جهت كارهاي انجام شده هر 

د و تحويل مسئولين مربوطه دهد و پس از رسيدگي شده در اين قرارداد صورت وضعيت تهيه نماي
روز پس از تسليم صورت وضعيت، مبلغ تأييد شده قابل  ۲۰توسط كارفرما و حداكثر ظرف مدت 

  . باشد پرداخت مي

  اسناد و مدارك تسليمي به پيمانكار -۴ماده 
  قرارداد حاضر -۴-۱
  هاي اجرايي و دفترچه جزئيات نقشه -۴-۲
  . گردد كليه دستور كارهايي كه در حين اجراي كار توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ مي - ۳- ۴
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  مشخصات فني -۵ماده 
ها به ازاء  سازي در محوطه) اندود نفوذي زير آسفالت(تهيه و اجراي اندود قيري پريمكت  -۱- ۵

  . كيلوگرم قير استفاده شود ۵/۱هر مترمربع 
  . باشد مي ۶۰-۷۰قير قابل مصرف  -۵-۲
  . اجراي اندود قير پريمكت روي سطوح خيس و يا حين بارندگي اكيداً ممنوع است -۵-۳
  . باشد ساعت مي ۲۴حداقل زمان الزم براي نفوذ اندود پريمكت  -۵-۴
  . از تردد وسايل نقليه سنگين و يا حمل بارهاي ثقيل بر روي اندود پريمكت خودداري شود - ۵- ۵
  . باشد بر روي اليه اول آسفالت بازاء هر مترمربع نيم كيلوگرم مي) تك كت(اجراي اندود قيري  - ۶- ۵
  . باشد مي css-ih , css-Iو يا كاتيونيك  ss-ih, ss-Iنوع قير مصرفي در تك كت قير آنيونيك  - ۷- ۵
  . باشد  درجه سانتيگراد مي ۵۵تا  ۲۵درجه حرارت پخش قير تك كت بين  -۵-۸
با دانه بندي مصالح صفر تا   از آسفالت) بيندر(جهت اجراي آسفالت قشر زيرين محوطه  -۹- ۵

  . استفاده شود) پس از كوبيدگي(متر  سانتي ۴متر به ضخامت  ميلي ۱۹
بندي شده  جهت ايجاد سطح نسبتاً نرم قشر رويه آسفالت محوطه از توپكا با مصالح دانه - ۱۰- ۵

  . استفاده شود) پس از كوبيدگي(ر تم سانتي ۳ميليمتر به ضخامت  ۵/۱۲صفر تا 
اجراي آسفالت بيندرو توپكا در سطوح خيس و باراني اكيداً ممنوع بوده و حداقل درجه  - ۱۱- ۵

  . درجه سانتيگراد باشد ۱۳۵تا  ۱۳۰حرارت آسفالت در زمان اجرا 
  . تني الزامي است ۸پس از اجراي آسفالت محوطه كوبيدگي با غلطك حداقل  -۵-۱۲
) هاي زير سطح آسفالت براي پوشاندن حفره(ريختن پودر سنگ و غلطك مجدد در پايان كار  - ۱۳- ۵

  . الزامي است

  مدت انجام كار -۶ماده 
و  ...................روزكاري بوده و تاريخ شروع قرارداد  ......................مدت انجام كار در اين قرارداد 

ضمناً چنانچه پيمانكار بدون مجوز تمديد تاريخ قرارداد از . باشد مي ....................تاريخ خاتمه قرارداد 
سوي كارفرما مبادرت به تأخير اجراء كار نمايد براي هر روز تأخير پس از اتمام تاريخ قرارداد روزانه 
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  . گردد ريال به عنوان جريمه تأخير از مطالبات پيمانكار كسر مي .....................
هرگاه كارفرما بنحوي موجب تأخير عمليات اجرايي شود با تأييد سرپرست كارگاه بهمان  :تبصره

  . نسبت به مدت اجراي قرارداد افزوده خواهد شد

  نگهدار  از كارها  انجام شده -۷ماده 
شود اعم از آنچه كه  كارهاي انجام شده و همچنين مصالحي كه در صورت وضعيت منظور مي

ا در خارج از آن در انبارها و غيره باشد متعلق به كارفرما بوده و پيمانكار موظف در كارگاه و ي
  . است آنها را بصورت مطلوب نگهداري نمايد و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نمايد

  تعهدات پيمانكار -۸ماده 
ها و  كليه نقشهباشد و  پيمانكار از محل كار بازديد و از كم و كيف آن كامالً مطلع مي  -۸-۱

ها  مشخصات فني مربوط به اجراي كار را رؤيت نموده و بديهي است مواردي كه در نقشه
مشخص نگرديده، دستور كارهاي دستگاه نظارت مالك عمل خواهد بود و هزينه اينگونه 

  . موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد
اضر بوده و در غياب خود نماينده بايستي در تمام مراحل كار در كارگاه ح پيمانكار مي  -۸-۲

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

ريال بصورت چك تضمين  ..................پيمانكار جهت اجراي حسن انجام تعهدات خود مبلغ   - ۳- ۸
 چك مذكور پس از اتمام كار با. نمايد ميشده بانكي در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما 

  . گردد تقاضاي پيمانكار مسترد مي
چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد، سپرده پيمانكار به نفع  -۸-۴

  . گردد كارفرما ضبط و قرارداد فيمابين بدون نياز به هيچگونه تشريفات لغو شده تلقي مي
تواند بدون  نكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما ميچنانچه پيما  -۸-۵

نياز به تأمين دليل از دستگاههاي قضايي و مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه 
  . كاركرد كه به تأييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد
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باشد و در صورت هرگونه  پيمانكار متعهد به رعايت دقيق برنامه زمانبندي اجراء عمليات مي  - ۶- ۸
  . تأخير كه ناشي از كار پيمانكار باشد كليه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود

پيمانكار حق واگذاري كار را به غير ندارد و در صورت اثبات چنين سندي كارفرما حق   -۸-۷
  . ام را به هر شكل و بصورت تام االختيار خواهد داشتهرگونه اقد

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

  .گويي و جبران استدر صورت وجود كمي و كاستي پيمانكار مسئول پاسخ
پيمانكار مسئوليت كامل ناشي از منع قانوني كار كردن افراد مشمول نظام وظيفه و اتباع   -۸-۹

يا افرادي را كه به نحوي از حق كاركردن محروم هستند را دارد ) افغاني(بيگانه خارجي 
راي كار كردن و كارفرما فرض را بر اين قرارداده كه افراد پيمانكار هيچ نوع منع قانوني ب

  . ندارد
گردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل  پيمانكار ملزم مي -۸-۱۰

ساعت از اعالم  ۴۸حداكثر ظرف مدت . وي بنا به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد
ار مسئولين كاركنان مذكور را تسويه حساب و تعويض و بجاي آنها افراد مورد تأييد را بك

  . گمارد
در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضاء  -۸-۱۱

هاي مالي و حقوقي آن را به عهده  فرم گزارشات حادثه به وزارت كار و همچنين كليه جنبه
  . خواهد داشت

واهد بود كه پرسنل پيمانكار مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خ - ۱۲- ۸
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
شده  ها و مشخصات داده نمايد كه كارهاي موضوع قرارداد را برابر نقشه پيمانكار تعهد مي - ۱۳- ۸

مطابق برنامه پيشرفت كار و دستورات كارفرما با تأييد دستگاه نظارت به نحو احسن انجام 
  . و از افراد كار آزموده و با تجربه در كار استفاده نمايد
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پيمانكار مسئوليت كليه حوادث ناشي از كار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده  - ۱۴- ۸
  .پاسخگو خواهد بودبه سايرين و افراد ثالث نيز 

  . استفاده كند) پخش آسفالت(پيمانكار موظف است جهت اجراي آسفالت از دستگاه فينيشر  - ۱۵- ۸

  موارد فسخ قرارداد -۹ماده 
  انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكار -۹-۱
  قرارداد در موعد پيش بيني شدهعدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد  -۹-۲
  روز از تاريخ ابالغ قرارداد ....................تأخير در شروع بكار بيش از  -۹-۳
تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و يا سوء نيت پيمانكار  -۴- ۹

  . بنمايد
  ن كسب اجازه كتبي از كارفرماكار بدو غيبت بدون اجازه پيمانكار و يا تعطيل كردن  -۹-۵

  موارد متفرقه -۱۰ماده 
موارد اضطراري از قبيل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اوليه و امثالهم براي طرفين قرارداد  - ۱- ۱۰

  .محفوظ است
در صورت بروز هرگونه اختالف بين طرفين اين قرارداد موضوع از طريق حكميت حل  - ۲- ۱۰

 ضي الطرفين در اين قرارداد مراجع ذيصالح قانونيگردد و آخرين حكم مر و فصل مي
  . باشد مي

  . بيني نشده در اين قرارداد با توافق طرفين خواهد بود موارد پيش -۳- ۱۰

  تضمين حسن انجام كار -۱۱ماده 
درصد بعنوان حسن  ۱۰كارفرما مجاز است كه هنگام پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانكار مبلغ 

  . انجام كار كسر و پس از اتمام دوره تضمين در صورت تأييد دستگاه نظارت به پيمانكار مسترد دارد
هرگاه قبل از پايان يافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضعيت  :تبصره

درصد  ۱۰قطعي پيمانكار براساس نرخهاي تعيين شده در قرارداد رسيدگي و پس از تأييد و كسر 
درصد كسر گرديده بعنوان جبران ضرر  ۱۰بديهي است . گردد از مبلغ كار انجام شده پرداخت مي
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  .و زيان بطور قطعي نزد كارفرما باقي خواهد ماند

   ۱۲ماده 
  . باشد ه و دو تبصره تهيه شده و هر نسخه حكم واحد را دارا ميماده و چهار نسخ ۱۲اين قرارداد در 

  

  كارفرما                                    پيمانكار
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