
 

 

  قرارداد حفرچاه
شناسنامه  شماره................  فرزند..................  آقاي/ فيمابين شركت .......................اين قرارداد در تاريخ 

 ...........................................................................................................به نشاني.....................  صادره از .........................
 ...............................شود از يكطرف و آقاي  كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي ...........................تلفن 
يا كارت اقامت و شماره خانواده در صورت عدم (به شماره شناسنامه  ...................................... فرزند

 ........................................................................................................و به نشاني  ................... )تابعيت ايراني داشتن
  . گردد شود از طرف ديگر منعقد مي ين قرارداد پيمانكار ناميده ميكه در ا........................  تلفن

  موضوع قرارداد  -۱ماده 
متر و انباري به  ..........................به ارتفاع ميله ..... .................... عبارتست از اجراء حفرچاه و فاضالب

داده شده توسط كارفرما و جهت تعيين شده مترمكعب با توجه به توضيحات  ......................حجم 
جغرافيايي به منظور حفرانباريها و كول گذاري ميله و انباري و طوقه چيني و نصب گلدان طبق 

  .هاي ارائه شده به پيمانكار دتايل و نقشه

  اسناد و مدارك قرارداد - ۲ماده 
  قرارداد حاضر  -۲-۱
  نقشه و مشخصات فني  -۲-۲
  . گردد ائيكه در حين اجراء توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ ميكليه دستوركاره -۲-۳

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

بل پرداخت كه براساس صورت وضعيت پيشرفت كار و طبق تاييد كارفرما يا دستگاه نظارت قا
درصد مبلغ  ۲۵مطابق نرخنامه پيوست، چنانچه حجم عمليات اضافه شده بيش از . خواهد بود

هاي جديد توافق شده فيمابين خواهد بود بر  الذكر باشد نياز به تهيه و تنظيم الحاقيه با قيمت فوق
  . گردد طبق نرخنامه پيوست پرداخت مي
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  . گيرد هاي اين قرارداد هيچگونه تعديلي تعلق نمي به قيمت :۱تبصره

  نحوه پرداخت  -۴ماده 
هاي موقت با پيشرفت كار و تهيه صورت وضعيت مربوطه با تاييد كارفرما، پس از كسر  پرداخت

  . حسن انجام كار% ۱۰هاي قبلي و كسور پرداخت
پس از اتمام كليه عمليات موضوع  حسن انجام كار،% ۱۰نهايي و استرداد  تسويه حساب: ۲تبصره 

قرارداد و تحويل بدون عيب و نقص آن به كارفرما رسيدگي به صورت وضعيت قطعي پيمانكار 
  . بعمل خواهد آمد

  مدت قرارداد  -۵ماده 
  . شود باشد كه پس از مبادله اين قرارداد شروع مي روزكاري مي ۳۰مدت اجراي عمليات قرارداد 

  ارتعهدات پيمانك -۶ماده 
هاي  نمايد كه كليه مشكالت احتمالي و سختي كار و مشخصات فني و نقشه پيمانكار تعهد مي  - ۱- ۶

  .اجرايي را مالحظه و پس از آن نسبت به امضاي اين قرارداد اقدام نمايد
نمايد كه كليه عمليات موضوع قرارداد را با رعايت اصول فني و ايمني كامل  پيمانكار تعهد مي  - ۲- ۶

 و كارفرما هيچگونه برساندان كارگران خود در نهايت دقت انجام داده و باتمام و حفظ ج
  . مسئوليتي در قبال نفرات ايشان ندارد

نمايد بدون وقفه و تعطيلي از روز انعقاد قرارداد عمليات موضوع قرارداد  پيمانكار تعهد مي  -۳- ۶
اشد كه در تحويل به موقع كار را شروع نمايد و تعداد كارگران و استاد كاران بايد طوري ب

 در اين مورد كارفرما حق خواهد داشت افزايش تعداد كارگران و. تعويق حاصل نگردد
  . تادكاران را از پيمانكار بخواهدسا
نمايد استادكاران و كارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد به كارگمارده  پيمانكار تعهد مي - ۴- ۶

و شخصاً خود هدايت آنها را بعهده گيرد و دستمزد و حقوق كامل آنان را به موقع پرداخت 
  . نمايد
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  ..........تهيه كليه ملزومات و باالبر و  - ۵ -۶
قبل از آغاز عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب بويژه در حفاري دستي چاهها،   - ۶- ۶

بايد بررسيهاي الزم در خصوص وجود و كيفيت موانعي از قبيل قنوات قديمي، فاضالبها، 
هاي زمين و تاسيسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن به عمل  ها، جنس خاك اليه پي

طوري محل حفاري نيز بايد . صورت لزوم با سازمانهاي ذيربط تماس برقرار گرددآيد و در 
تعيين شود كه به هنگام كار، خطر ريزش يا نشت قنات و فاضالب مجاور يا برخورد با تاسيسات 

  . ياد شده وجود نداشته باشد
بايد هر  ه كافي در عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب،يبه منظور ايجاد تهو  - ۷- ۶

نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده كننده ديگر كه براي سالمتي افراد مضر است، به طرق 
 مقتضي از محل كار خارج شود و در صورت لزوم بايد كارگران به ماسك و دستگاههاي

  . تنفسي مناسب مجهز شوند
فاضالب مرتبط است كليه افرادي كه فعاليت آنها با عمليات حفاري چاهها و مجاري آب و   - ۸- ۶

بايد متناسب با نوع كار به وسايل حفاظت فردي كه شامل كاله ايمني، كمربند ايمني و طناب 
 مهار، عينك و نقاب حفاظتي، ماسك تنفسي حفاظتي، كفش و پوتين ايمني، چكمه و نيم

  . چكمه پالستيكي، دستكش حفاظتي و لباس كار مناسب مجهز شوند
ه چاه براي عمليات چاه كني، بايد طناب نجات و كمربند ايمني را به مقني قبل از ورود ب  -۹- ۶

خود بسته و انتهاي آزاد طناب را در باالي چاه در نقطه ثابتي محكم نموده و همكار وي بر 
  . سر چاه حاضر باشد

شود دهانه چاه بايد به صفحات  پس از خاتمه كار روزانه و يا در مواقعي كه حفاري انجام نمي - ۱۰- ۶
  . مشبك مقاوم و مناسب به نحو مطمئني پوشانده شود

نامه و مقررات  در حفاري چاهها و مجاري آب و فاضالب بايد ضوابط مندرج در آيين -۶-۱۱
  . لحاظ گردد  )حفاظتي چاههاي دستي(
  . آوري شود هر روز پس از اتمام عمليات چاه كني، بايد دلو و طناب از داخل چاه جمع -۶-۱۲
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شود بايد انتخاب كامل مناسب و سالم  راي روشنايي داخل چاه از برق استفاده مياگر ب -۶-۱۳
  . خطر، اصول ايمني را رعايت نمود و نيز چراغ بي

استفاده از چراغهاي نفتي يا گازي هنگام حفاري مجاز نيست، مگر آنكه چاه كامالً خشك  - ۱۴- ۶
  . و بدون خطر باشد

  .اطراف دهانه چاه پرهيز گرددبايد از ريختن آب و خيساندن  -۱۵ -۶
اي الزم برخوردار  پيمانكار موظف است افرادي را براي حفرچاه به كارگيرد كه از تجارب حرفه - ۱۶- ۶

 باشند قبل از شروع عمليات چاه كني بايد وسايل كمكهاي اوليه مناسب فراهم گردد قبل از
ل مربوطه اطمينان حاصل شود، در ها، چكشها و وساي شروع حفاري بايد از مناسب بودن شرايط مته

صورت مشاهده هر نوع نقص در وسايل برقي و ساير دستگاههاي مورد استفاده بايد مراتب به 
مسئول كارگاه گزارش شود، قبل از به كار انداختن دستگاه حفاري، بايد اطمينان حاصل شود كه 

ل به طور ايمن روي زمين دستگاه در محل صحيح قرارگرفته و موتورهاي الكتريكي و ساير وساي
چاه،  اند، در صورت استفاده از ابزار دستي براي چاه كني، بايد وسايل نظير كلنگ، چرخ مستقر شده

چنانچه محل . دلو، طناب و قالب مورد بازديد قرار گرفته و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود
وجود دارد بايد به  مد افراد مختلفحفر چاه در معابر عمومي يا نقاطي باشد كه احتمال رفت و آ

وسيله ايجاد حصارهاي الزم در فاصله مناسب نصب عالئم هشدار دهنده و چراغهاي احتياط از 
  . ورود افراد به نزديكي منطقه عمليات جلوگيري بعمل آيد

نفر و با افزايش عمق چاه، حداقل وجود  ۲متر، وجود حداقل  ۵اه كني تا عمق چدر عمليات  - ۱۷- ۶
 با شروع حفر انباري چاه يك نفر كمك كلنگ دار به. نفر براي ادامه عمليات الزامي است ۳

  . شود افراد گروه اضافه مي
براي حفاظت كارگران از خطر ريزش اطراف چاه، بايد در محل ايستادن كارگران تخته  -۶-۱۸

و از سقوط خاك  براي جلوگيري. يا الوارهاي زير پايي با مقاومت و پهناي كافي گذاشته شود
سانتيمتر با مصالح مقاوم تعبيه  ۱۵اي به عرض حداقل  سنگ به داخل چاه، دور دهانه بايد آستانه

  . گردد
مقني قبل از ورود به چاه براي عمليات چاه كني، طناب نجات را به كمك كمربند  -۶-۱۹
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  . ايمني مخصوص به خود بسته باشد
 شده از حفاري چاه به صورتي است كه كاله و سپر در مواردي كه نوع مصالح استخراج - ۲۰- ۶ 

 كند، بايد در فواصل مناسب از ديواره ميله چاه پناهگاههايي تعبيه حفاظتي تكافو نمي
  . شود كه در صورت لزوم مقني در اين محلها مستقر شود

 هاي چاه ريخته شود متر از كناره ۲خاك حاصل از كندن چاه نبايد به فاصله كمتر از  -۶-۲۱
  . به نحوي كه احتمال ريزش آن به داخل چاه وجود نداشته باشد

در صورتي كه احتمال كمبود اكسيژن در اعماق چاه وجود داشته باشد، بايد نسبت به  -۶-۲۲
تعبيه وسايل مناسب براي هوادهي به داخل چاه اقدام شود، اين وسايل بايد به تجهيزات 

  . تگي مجهز شده باشندايمني الزم براي جلوگيري از خطر برق گرف
وجود عالئم قراردادي بين مقني و فردي كه در باالي چاه مستقر است، ضروري بوده  -۶-۲۳

  .و بايد فرد مستقر در باالي چاه همواره از وضعيت مقني آگاه باشد
كليه كارگراني كه در نزديك چاه به كار مشغول هستند بايد به كمربند ايمني و طناب مجهز  - ۲۴- ۶

سرطناب بايد به محل مناسب محكم شده باشد تا از سقوط احتمالي آنها به داخل  باشند
كني بخصوص در موقع بارندگي، بايد  با پيشرفت كار چاه. چاه جلوگيري شود

هاي چاه بوسيله مقني مورد بازديد قرار گرفته و از ريزشي نبودن ديواره چاه  ديواره
هاي الزم  مشاهده گردد، بايد بررسي اطمينان حاصل شود چنانچه رطوبت بيش از حد

هاي الزم طوري  بيني انجام گيرد و در صورت لزوم عمليات متوقف شود، سپس پيش
  . براي مقني و كارگران خطري وجود نداشته باشد صورت پذيرد كه

در تامين روشنايي داخل چاههايي كه وجود گازهاي قابل اشتعال در آنها متحمل باشد  -۶-۲۵
  . ولت استفاده شود ۱۲اي با حداكثر ولتاژ  غهاي قوهبايد از چرا

هاي احتياطي الزم براي جلوگيري از سقوط  بيني بعد از خاتمه كار روزانه عالوه بر پيش -۶-۲۶
افراد و حيوانات به داخل چاه، دهانه چاه به نحوي مطمئن با صفحات مقاوم و مناسب 

  . پوشيده شود
ت حفاظتي حفر چاههاي دستي، مصوب شورايعالي حفاظت نامه و مقررا بطور كلي رعايت آيين
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  .فني وزارت كار و امور اجتماعي، الزامي است

  تعهدات كارفرما -۷ماده 
  .در اختيار دادن مصالح كه بعهده كارفرما باشد -۷-۱
  .پرداخت كاركرد پيمانكار بشرح مفاد قرارداد حاضر -۷-۲

  موارد فسخ -۸ماده 
در صورتيكه پيمانكار بنا به تشخيص كارفرما نسبت به انجام هريك از تعهدات خود خصوصاً 

تواند راساً نسبت به فسخ قرارداد  اجراي موضوع قرارداد در موعد مقرر عمل ننمايد كارفرما مي
  . اقدام نمايد

  دوره تضمين قرارداد  -۹ماده 
 اييد كارفرما و دستگاه نظارت رسيده دو برابرمدت دوره تضمين قرارداد پس از اتمام كار كه به ت

درصد حسن انجام  ۱۰باشد و در صورت بالنقص بودن كار انجام شده، مبلغ  مدت زمان قرارداد مي
  . گردد كار با تقاضاي پيمانكار به ايشان مسترد مي

  -۱۰ماده
خه حكم واحد اين قرارداد در ده ماده و دو تبصره در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نس

  . باشد را دارا و قابل اعتبار مي
    
  

  كارفرما  پيمانكار                                                              

  

  

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

  نرخنامه
  . ریال .  ........................................................................................................  جهت حفر میله از قرار هر متر طول 

  .ریال   .........................................................................  ...جهت طوقه چینی بعالوه کول از قرار هر متر طول 
  .ریال ..................مبلغ  .......................... Í.......................Í….......……ر ابعاد جهت حفر انباریها از قرا

  . ریال   ........................................................................................  جهت گلدانی انباري به همان ابعاد فوق مبلغ 
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