
 

 

  آميز  قرارداد رنگ
كه منبعد كارفرما  ..................به نمايندگي  ................ فيمابين شركت .................. اين قرارداد در تاريخ

به  .................. صادره از .................... به شماره شناسنامه .................شود از يكطرف و آقاي  ناميده مي
شود از طرف  كه از اين پس پيمانكار ناميده مي .......................... تلفن ............................................ نشاني

  . ديگر با شرايط و مشخصات ذيل امضاء و مبادله گرديد

  موضوع قرارداد -۱ماده 
ذيل و براساس استعالم بهاي تأييد شده كه  بشرح .....................عبارتست از عمليات نقاشي ساختمان 

  :به رؤيت كامل و امضاي پيمانكار رسيده است شامل
  :رنگ روغني روي ديوار شامل )الف

  روغن اليف يك دست  -۱
  بتون كاري دو دست و سمباده زني زبر -۲
  اجراي آستر با رنگ روغن -۳
  لكه گيري و آستر دوم و سوم -۴
  ساب سمباده پوست -۵
  اليهرنگ  -۶
  :رنگ پالستيك سقفها شامل )ب

  رنگ روغني يك دست -۱
  بتونه پالستيك يكدست و سمباده زني زبر -۲
  آستر اول و دوم و لكه گيري -۳
  آستر سوم -۴
  رنگ اليه -۵

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  :باشد اسناد و مدارك و مشخصات فني منضم به قرارداد بشرح زير مي
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  قرارداد حاضر -۲-۱
گردد و مشخصات فني  مشخصات فني خصوصي كه توسط كارفرما به پيمانكار ابالغ مي - ۲- ۲

كه پيمانكار ) تجديد نظر دوم - ۵۵نشريه(عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
  .باشد از مفاد آن مطلع مي

  . باشد بدون ضميمه نمودن جزء اسناد پيمان مي
  جدول پيشرفت فيزيكي و برآورد تقريبي مقادير كار -۲-۳
  استعالم بهاء -۲-۴
ها و هر نوع سند  نامه هاو موافقت برنامه ريزي پيشرفت كار و دستور كارها و صورتمجلس - ۵- ۲

  . ديگري كه در مورد كارها و يا امور ديگر كه در مدت پيمان تنظيم و به امضاي طرفين برسد
هرگاه بين موارد بعضي از اسناد و مدارك باال تناقضي وجود داشته باشد در درجه اول  :تبصره

قرارداد حاضر بانضمام شرايط قرارداد و استعالم بها و در درجه دوم مشخصات فني خصوصي 
و عمومي در درجه سوم جدول پيشرفت فيزيكي و برآورد تقريبي مقادير كارها و برنامه پيشرفت 

ها باشد جدول پيشرفت فيزيكي و  واهد بود و اگر اين تناقض مربوط به قيمتكار مالك عمل خ
  .برآورد تقريبي مقادير كار معتبر خواهد بود

  مبلغ قرارداد -۳ماده 
ريال مطابق  ............................مبلغ اوليه قرارداد بر اساس استعالم بهاي پيشنهادي پيمانكار بالغ بر 

باشد كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار  الم بهاي تأييد شده ميمشخصات پيوست و استع
  . طبق تأييد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود

بيني نشده و طبق نقشه و مشخصات بايستي توسط  مواردي كه قيمت آنها در قرارداد پيش: تبصره 
 رديفها در متمم پيمان منظورپيمانكار اجراء گردد، قيمت آن براساس توافق تعيين و مطابق ساير 

درصد مورد پيمان را افزايش يا كاهش دهد و پيمانكار مكلف به  ۲۵تواند  خواهد شد و كارفرما مي
  . انجام و اجراي كار ميباشد

  . باشد درصد بابت دستمزد مي ۴۰درصد بابت تهيه مصالح و  ۶۰هاي مورد توافق  در قيمت : تبصره
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  مدت قرارداد -۴ماده 
باشد و شروع مدت از تاريخ اولين صورتجلسه تحويل  ماه شمسي مي .................... ردادمدت قرا
درصد كارهاي موضوع قرارداد  ۹۷باشد و پيمانكار متعهد است در مدت قرارداد الاقل  كارگاه مي

  . را انجام داده و از كارفرما تقاضاي تحويل نمايند

  دوره تضمين كارها -۵ماده 
ماه شمسي  .................. به مدت كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقتحسن انجام 

شود وچنانچه در دوره تضمين  گردد و اين مدت دوره تضمين ناميده مي از طرف پيمانكار تضمين مي
معايب و نقايصي در كارها مشهود شود كه ناشي ازعدم رعايت مشخصات فني و عملكرد پيمانكار 

 و كارفرما موارد را با  ذكر معايب و نقايص و محل آن كتباً به پيمانكار ابالغ و پيمانكار مكلفباشد 
روز بعد از ابالغ مراتب، شروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را  ۲حداكثر است به هزينه خود 

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

درصد باالسري  ۱۵نقايص را رأساً و يا بهر ترتيب كه مقتضي بداند رفع و هزينه آن را به اضافه 
  . هاي تضمين پيمانكار برداشت نمايد از محل مطالبات و سپرده

  نظارت -۶ماده 
بر طبق مفاد اين قرارداد و اسناد پيوست آن تقبل نموده نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار 

باشد و پيمانكار موظف است كارها را طبق قرارداد  است از طرف كارفرما بعهده دستگاه نظارت مي
و اصول فني و همچنين دستورات و تعليماتي كه به وسيله سرپرست كارگاه يا دستگاه نظارت در 

  . گردد اجرا كند حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست قرارداد صادر مي

  تعديل بها -۷ماده 
  . گيرد اين قرارداد هيچ گونه تعديلي تعلق نميبه 
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  نحوه پرداخت -۸ماده 
باشد از كارهاي اجرا شده براساس پيشرفت كار صورت وضعيت  پيمانكار موظف مي  -۸-۱

  . تهيه نمايد
صورت وضعيت تهيه شده پس از تأييد نماينده كارفرما و تصويب دستگاه نظارت پس   -۸-۲

  . باشد از كسر كسورات بشرح زير قابل پرداخت مي
اين مبلغ تا پايان دوره و تحويل  (درصد بابت تضمين حسن انجام كار  ۱۰كسر مبلغ  )الف

  ).قطعي و گواهي رفع نقص به پيمانكار پرداخت خواهد شد
  . درصد ماليات متعلقه از دستمزد ۵بلغ كسر م )ب

  تعهدات پيمانكار و مشخصات فني -۹ماده 
پيمانكار متعهد است موضوع قرارداد را در زمانهاي تعيين شده در برنامه پيشرفت كار   -۹-۱

صد درصد به اتمام برساند و تحويل كارفرما نمايد جرائم متعلقه به تأخيرات غيرمجاز 
  .ريال محاسبه و از صورت وضعيت وي كسر خواهد شد .............پيمانكار هر روز مبلغ 

هاي مربوطه را رؤيت نموده و توانايي خود  پيمانكار محل كار و نوع و كيفيت كار و نقشه - ۲- ۹
  . نمايد را جهت انجام موضوع قرارداد تعهد مي

كه بعهده )  ...مل  و - روغن - رنگ(مورد نياز  پيمانكار متعهد است ابزار كار الزم و مصالح  - ۳- ۹
باشد در محل انجام كار آماده نمايد و عوامل مورد نياز را با شناخت كامل شخصاً  وي مي

 يد عوامل بعهدهائاستخدام و در محل اجراي موضوع قرارداد حاضر نمايد، كنترل و ت
  . شدبا پيمانكار بوده و مسئوليتي از اين بابت متوجه كارفرما نمي

پيمانكار موظف است كليه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تأييد دستگاه  -۹-۴
قرارداد برساند بديهي است هرگونه خسارت ناشي از  ۶نظارت به ترتيب معرفي در ماده 

  . استفاده مصالح تأييد نشده بعهده پيمانكار خواهد بود
 پيمانكار موظف است قبل از پايان هر مرحله كار، مرحله قبلي را به تأييد دستگاه نظارت - ۵ - ۹

  . برساند
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ها و كفهاي ساختمان و سنگهاي  پيمانكار موظف است پس از پايان كار نسبت به نظافت شيشه - ۶- ۹
  . باشد اقدام نمايد هاي رنگي مي قرنيز كه آغشته به رنگ يا لكه

است برنامه كاري خود را بنحوي تنظيم نمايد كه به پيشرفت كار ساير پيمانكار موظف  -۹-۷
  . گروههاي اجرائي لطمه نزند

پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و  - ۸ -۹
ها و دستورات كتبي كارفرما و دستگاه نظارت را بعهده دارد و نظارتي كه از طرف  نقشه

  . كاهد شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي ا نمايندگان او در اجراي كارها ميكارفرما ي
تأمين نيروي انساني براي انجام كارها و پرداخت حقوق و مزايا و غيره، تأمين محل سكونت،  - ۹- ۹

 غذا و اياب و ذهاب كارگران و كاركنان ايجاد وسايل ايمني به منظور جلوگيري از بروز
طرات ناشي از انجام كار، خسارت جاني و مالي ناشيه بعهده پيمانكار خواهد بود حوادث و خ

و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت و پيمانكار مسئول و جوابگو 
  . خواهد بود

آميزي شده  پيمانكار موظف است به رعايت مشخصات فني زير به نحوي كه سطوح رنگ - ۱۰- ۹
  :داراي مشخصات زير باشد

  يكنواختي ظاهري در رنگ) الف
  يكنواخت بودن ميزان ماتي و شفافيت رنگ) ب
  عدم ايجاد موج و سايه ناشي از بتونه كاري و غيره) پ
  نداشتن چروك و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح) ت
اگرضخامت كمتر از حد الزم باشد، بايد نسبت (انطباق اليه اجرا شده با مشخصات ) ث

  ).به تجديد رنگ آميزي اقدام گردد
  ايجاد پوشش كامل و بدون شره) ج
  عدم چسبندگي سطوح رنگ آميزي شده به دست يا لباس) چ
  نداشتن هيچ گونه طبله ناشي از مرطوب بودن سطوح زيرين) ح
  وح رنگ آميزي شده از آثار برس نقاشي و جاي نردبانعاري بودن سط) خ
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  تميز و عاري بودن از گرد و غبار سطوح ياد شده) د
  مستقيم بودن فصل مشترك دو سطح رنگ آميزي شده با دو رنگ مختلف  )ذ
  نداشتن عيوبي نظير پهن شدن، چكه كردن، باد كردن و شيار و درز) ر

  مسايل ايمني -۱۰ماده 
  :ه رعايت موارد ايمني ذيل استپيمانكار ملزم ب

در موقع رنگ آميزي يا آماده نمودن رنگ در محيط بسته، بايد از كشيدن سيگار و آتش زدن  - ۱- ۱۰
  . زباله احتراز گردد

لهاي آتش نشاني براي مهار نمودن آتش، بايد در محل موجود و در دسترس باشند،  كپسو -۱۰-۲
هاي آلوده به رنگ و تينر بايد جمع آوري شده و در صورتي  در پايان ساعات كار، تمام پارچه

  . كه براي استفاده روزهاي بعد مورد نياز باشند در ظرف پر از آب قرار گيرند
تر از مناطقي كه احتمال  تينرها بايد در ظرفهاي مطمئني نگهداري شده و هر چه سريع -۱۰-۳

  . اد است، دور شوندسوزي در آن زي آتش
هاي قوي  در موقع استفاده از رنگ در فضاهاي سرپوشيده مانند مخازن، وجود هواكش -۱۰-۴

  .و متناسب ضروري است
كند و يا با وسايل مختلف مبادرت به  شخصي كه در فضاي سرپوشيده رنگ كاري مي -۱۰-۵

و بيني استفاده نمايد، بايد همواره از ماسكهاي مخصوص دهان  تميز كردن فلزات مي
  . نمايد تا از استنشاق مواد گازي و گرد و غبار به وجود آمده جلوگيري نمايد

  . هاي رنگ خودداري شود بايد از استنشاق گازهاي موجود در حالل -۱۰-۶
هاي گچ را به وسيله كاردك و  قبل از رنگ كاري روي اندودهاي گچي ابتدا بايد موج -۱۰-۷

هاي كوچك را با گچ  ي ديوار را به وسيله گچ زنده و تركهاي بزرگ رو سمباده، لكه
  . كشته بگيرند و سپس روي آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذيرش بتونه گردد

  تحويل موقت -۱۱ماده 
ها و  درصد عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات نقشه ۹۷پس از آنكه پيمانكار حداقل 
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نجام داد، مشروط بر اينكه باقيمانده و يا نقايص كارها مدارك و اسناد ضميمه موضوع قرارداد ا
اي از يك كار اساسي و يا بصورتي نباشد كه استفاده از كار انجام شده را  مربوط به قيمت عمده
تواند تقاضاي تحويل موقت كار پس از تاييد سرپرست كارگاه كميسيون تحويل   غيرممكن سازد مي
تي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام را تنظيم و گردد، كميسيون فهرس موقت تشكيل مي

ضميمه صورت مجلس تحويل موقت خواهد نمود و بمنظور رفع نقايص و معايب و تكميل كارهاي 
ناتمام مهلتي به پيمانكار داده خواهد شد و پيمانكار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع 

كارفرما دريافت نمايد و دوره تضمين از تاريخ نواقص و معايب اقدام و گواهي رفع نقص از 
  . رفع نقص به مدت يك ماه خواهد بود

  تحويل قطعي -۱۲ماده 
 قرارداد كارفرما به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون ۵در پايان دوره تضمين مندرج در ماده 

بيني  شتحويل قطعي و همچنين تاريخ تشكيل كميسيون را به همان نحو كه در تحويل موقت پي
نمايد، كميسيون پس از بازديد كارها هرگاه عيب و نقصي  شده است معين و به پيمانكار ابالغ مي

 كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد تحويل قطعي خواهد گرفت و بالفاصله صورت
  . نمايد مجلس مربوط به آنها تنظيم و كارفرما تصويب آن را به پيمانكار ابالغ مي

هرگاه كميسيون عيب و نقص ناشي از كار پيمانكار در عمليات موضوع قرارداد مشاهده  : تبصره
  . قرارداد رفتار خواهد شد ۵نمايد براي رفع آنها طبق ماده 

  ۱۳ماده 
باشند،  تبصره و در سه نسخه تنظيم و كليه نسخ كه داراي اعتبار واحد مي ۵ماده و  ۱۳اين قرارداد در 

  . به امضاء طرفين رسيد
  

  پيمانكار        كارفرما                               
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