
 

 

  ساز  قرارداد محوطه
 ................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  پيمانكار ناميده مي كه از طرف ديگر .......................
  . باشد و الزم االجرا مي

  موضوع قرارداد -۱ماده 
  .متر ۵/۰*۵/۰*۱۵/۰به ابعاد  ۲۵۰نصب جدول پيش ساخته بتني به عيار   -۱-۱

  .متر ۱*۷۵/۰*۳/۰پي كني و تسطيح و رگالژ بستر خاك به ابعاد  -الف
  . ۱۵۰به عيار  ۱*۵۵/۰*۱۰/۰داول به ابعاد ريزي مگر زير ج بتن -ب
  .نصب جدول بتني و بندكشي بين جداول به ابعاد و مشخصات فوق الذكر -ج
متر به  ۱*۱۵/۰* ۲۵/۰بتن ريزي تقويتي دو طرف جدول بصورت ماهيچه به ابعاد  -د

  .۲۰۰عيار 
  .۲۵۰خوابيده به عيار  ۵۰/۰*۳۰/۰*۱۰/۰ايستاده و   ۵/۰*۵/۰*۱۵/۰نصب كانيو با جداول بتني  - ۱- ۲

  .متر ۱*۱*۳۰/۰پي كني، تسطيح، رگالژ بستر خاك به ابعاد  -الف
  .۱۵۰متر به عيار  ۱*۸/۰*۱۰/۰بتن ريزي مگر زير جداول به ابعاد  -ب
  .نصب جداول بتني و بندكشي به ابعاد و مشخصات فوق الذكر -ج
و جهت جداول  ۱*۱۵/۰*۲۵/۰بتن ريزي تقويتي، جداول ايستاده بصورت ماهيچه  -د

)و بتن زير كانيو به ابعاد  ۱*۲۵/۰*۱/۰خوابيده بصورت ماهيچه  / / ) /×
× ×

0 05 0 151 0 302 
  .۲۰۰به عيار 

  :شامل) كفپوش(نصب آجر سيماني جاليز   -۱-۳
  .۱*۵/۱*۳۰/۰ابعاد كني، خاكريزي، تسطيح، رگالژ بستر خاك به  پي -الف
  .درصد ۹۵آبپاشي، كوبيدن بستر خاك با تراكم  -ب
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  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
  . گردد نقشه و مشخصات فني عمومي و خصوصي كه بنا بر مورد توسط كارفرما ابالغ مي -۲-۲
  . گردد ارت ابالغ ميكليه دستور كارهايي كه در حين اجرا توسط كارفرما يا دستگاه نظ -۲-۳

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

  . ميباشدكه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار طبق تأييد دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود
  .ريال ...........هر متر طول از قرار  ۵۰/۰*۵/۰*۱۵/۰و به ابعاد ۲۵۰نصب جدول بتني به عيار  -۱- ۳
خوابيده به عيار  ۵۰/۰*۳۰/۰*۱۰/۰ايستاده و  ۵/۰*۵/۰*۱۵/۰نصب كانيو با جداول بتني   -۲- ۳

  . ريال ........................از قرار هر متر طول  ۲۵۰
  . ريال .....................ز از قرار هر مترمربع نصب آجر سيماني جالي  -۳-۳

كني  متر اضافه پي سانتي ۱۰سانتيمتر باشد به ازاي هر ۳۰چنانچه عمق پي كني بيش از  : ۱تبصره
  . گردد ريال به بهاي تك جدول در هر متر طول اضافه مي ...........................

كني  سانتيمتر اضافه پي ۱۰سانتيمتر باشد به ازاي هر  ۳۰كني بيش از  چنانچه عمق پي : ۲تبصره
  .گردد ريال به بهاي كانيو در هر متر طول اضافه مي ...................

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

تأييد نماينده كارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ كاركرد پس از كسر  و پس از
  .درصد ماليات اقدام خواهد شد ۵درصد حسن انجام كار و  ۱۰

با درخواست  قطعي تحويل از درصد پس ۵ كار پس از تحويل موقت و درصد حسن انجام ۵ : تبصره
  .گردد پيمانكار پرداخت ميكتبي پيمانكار و تأئيد كارفرما به 

  مدت قرارداد -۵ هماد
  . باشد مي ................لغايت  ...............ماه شمسي از تاريخ / روز ................مدت قرارداد جمعاً 
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  تعهدات پيمانكار -۶ماده 
ها و مشخصات  باشد و كليه نقشه مي كيف آن كامالً مطلع كار بازديد و از كم و پيمانكار از محل - ۱- ۶

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

االختيار  كارگاه حاضر بود و در غياب خود نماينده تام تمام مراحل كار در بايستي در پيمانكار مي - ۲- ۶
  . 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- ۶
با چك مذكور پس از اتمام كار . نمايد شده بانكي در قبال اخذ رسيد تحويل كارفرما مي

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

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

 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

 باشد و در صورت هرگونه عمليات ميبندي اجراء  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
  . هر گونه اقدام را به هر شكل و بصورت تام االختيار خواهد داشت

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

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

يا افرادي را كه به نحوي از حق كار كردن محروم هستند را دارد و كارفرما ) افغاني(بيگانه 
  . فرض را بر اين قرارداد كه افراد پيمانكار هيچگونه منع قانوني براي كار كردن ندارند
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گردد هرگاه عدم صالحيت اخالقي و يا فني يك يا چند تن از پرسنل  مي پيمانكار ملزم -۶-۱۰
ساعت از اعالم  ۴۸وي بنا به تشخيص مسئولين كارگاه محرز گردد، حداكثر ظرف مدت 

  . مسئولين، كاركنان مذكور را تسويه حساب و به جاي آنها افراد مورد تأييد را بكار گمارد
ل پيمانكار، پيمانكار مسئوليت تهيه، تكميل و امضاء فرم در صورت وقوع حادثه براي پرسن - ۱۱- ۶

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

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

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

  . مربوطه به دفتر كارگاه تحويل نمايد

  عهدات كارفرمات -۷ماده 
كارفرما متعهد است زمين مورد نياز براي ايجاد كارگاه و اجراء عمليات موضوع پيمان را  -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

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

  . باشد تأمين محل اسكان پرسنل پيمانكار در كارگاه در حد مقدورات بعهده كارفرما مي -۷-۳

  موارد فسخ قرارداد -۸ماده 
  حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پيمانكارانتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص  -۸-۱
  عدم اجراء تمام يا قسمتي از موارد قرارداد در موعد پيش بيني شده -۸-۲
  روز از تاريخ ابالغ قرارداد ...................تأخير در شروع بكار بيش از  -۸-۳
پيمانكار تأخير در اجراي كار بطوريكه داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و ياسوء نيت  -۴- ۸

  . بنمايد
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  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

  دور تضمين قرارداد  -۹ماده 
يد كارفرما و دستگاه رسيده، دو برابر مدت ايمدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام كار كه به ت

 د حسن انجامباشد و در صورت بال نقص بودن كار انجام شده، مبلغ ده درص زمان قرارداد مي
  . گردد كار و سپرده انجام تعهدات با تقاضاي پيمانكار به ايشان مسترد مي

  ۱۰ماده 
داد در ده ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد راين قرا

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
  

  كارفرما        پيمانكار  
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