
 

 

  )اجرا ونصب(قرارداد سازه هاي فضاکار 
  این قرارداد در تاریخ

به ........................ آقاي/با نمایندگی خانم....................... به شماره ثبت.............................. شرکت 
که سمت ایشان به موجب آخرین آگهی ...................... تلفن......................... آدرس
حرز گردیده است ودر این قرارداد پیمانکار نامیده می در روزنامه رسمی م........................ شرکت

در این قرارداد ........................ تلفن...................... به آدرس................... شود از یک طرف وشرکت
  .کارفرما نامیده میشود بشرح زیر منعقد گردید

  موضوع قرارداد -1ماده
به ..................... ستونهاي شبکه سازه فضائی  اجراي فنداسیون مربوط به شناور )1- 1

متر مربع طبق نقشه هاي اجرایی تأیید شده از سوي کارفرما که ................. مساحت
 - خاکبرداري - نقشه برداري -جزء الینفک قرارداد حاضر میباشد شامل تهیه مصالح

بتون ریزي اصلی  - لیت هاانکر بولت ها وبیس پ -آرماتور بندي - بتون مگر -قالب بندي
 .وریختن گروت در زیر بیس پلیت ستونهاي سازه فضائی

  نصب  سازه فضائی)    1- 2
پوشش سقف وسطوح جانبی با ورقهاي  - نصب زیرسازي سقف وزیر سازي سطوح جانبی)   1- 3

  .فالشینگ وناودانی -نصب آبرو -ساندویچ پانل
  مدت قرارداد -2ماده

مبلغ قرارداد ورفع موانع ومعارض احتمالی در مسیر ...... % افت دوماه وشروع آن پس از دری
  .اجراي عملیات نصب میباشد

در صورت وقوع موارد زیر که موجب  افزایش مدت قرارداد شود پیمانکار مراتب را به کارفرما 
ابالغ ودرخواست تمدید مینماید وکارفرما مکلف است تصمیم خود در این مورد را به پیمانکار 

  .م نمایداعال
در مورد حوادث قهري وهمچنین در صورت کشف اشیاء عتیقه وآثار تاریخی در محل  -الف

  .اجراي عملیات نصب
  .در صورتی که قوانین ومقرراتی وضع شود که در تغییر مدت پیمان موثر باشد -ب
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  .هرگونه موارد دیگري که خارج از قصور پیمانکار باشد -ج
  مبلغ قرارداد -3ماده

  .ریال.......................ریال جمعاً..................بابت اجراي فنداسیون از قرار هر متر مربع )3- 1
  .ریال.......................ریال جمعاً ................نصب ستونها وبادبندها از قرار هر متر مربع ) 3- 2
  .ریال.......................ریال جمعاً ........................نصب سازه فضایی از قرار هر متر مربع ) 3- 3
پوشش  -پوشش سقف وسطوح جانبی -نصب زیرسازي سقف وزیر سازي سطوح جانبی)  3- 4

فالشینگ وناودانی از قرار هر متر  -نصب آبرو -سقف وسطوح جانبی با ورقهاي ساندویچ پانل
  .ریال................ریال جمعاً ..................مربع 
  اسناد ومدارك -4ماده

دستور کارها وجزئیات ابالغی کارفرما ودستگاه  - اسناد ومدارك این قرارداد شامل نقشه ها
نظارت که در ابتداي شروع کار تحویل شده ویا در طول مدت اجراي کار به پیمانکار اعالم 

  .میشود میباشد
نصب به عهده کارفرما نگهداري از سازه وکلیه قطعات مربوط به آن تا خاتمه عملیات  - 5

  .میباشد
  .تامین برق مورد نیاز بر عهده کارفرما میباشد - 6
  .تامین محل مناسب جهت اسکان نیروهاي نصب بر عهده کارفرما میباشد - 7
  .داربست وجرثقیل بر عهده پیمانکار میباشد - ابزار کار - ماشین آالت -تامین نیروي انسانی - 8
یمه نمودن کارگران اعزامی به محل براي نصب نزد سازمان پیمانکار موظف است نسبت به ب - 9

  .تامین اجتماعی اقدام نماید
کنترل کیفیت کار ونظارت بر عهده کارفرما ویا دستگاه نظارت معرفی شده از سوي  -10

  .کارفرما میباشد واین کنترل رافع مسئولیت پیمانکار در جهت اجرا نمیباشد
قت کتبی کارفرما تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر پیمانکار نمیتواند بدون مواف -11

  .واگذار نماید
چنانچه پیمانکار بهر دلیل تا سر رسید قرارداد نتواند عملیات نصب سازه را باتمام برساند  -12

ریال خسارت تاخیر تعلق میگیرد که از پیمانکار مطالبه خواهد ..............به ازاء هر روز تاخیر 
  .گردید
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در صورتیکه کارفرما پس از اتمام کار بقیه مبلغ قرارداد را به پیمانکار نپردازد نسبت به  -13
ریال جریمه تاخیر تعلق خواهد میگیرد که کارفرما بایستی ..................مبلغ پرداخت شده روزانه 

  .در وجه پیمانکار پرداخت نماید
مشاهده شد که ناشی از عدم اجرا یا  چنانچه در هنگام نصب پوشش سقف اگر ایرادي -14

  .نصب صحیح سازه فضائی باشد فروشنده متعهد میگردد آن ایرادها را برطرف نماید
  

در صورتیکه اختالفی بین پیمانکار وکارفرما پیش آید شخص حقیقی ویا حقوقی مرضی  -15
ارداد الزم الطرفینی بعنوان حکم جهت داوري تعیین میگردد ونظر وي قطعی وبراي طرفین قر

  .االجرا میباشد
      

  پیمانکار                                                                        کارفرما
  ....................       شرکت                 
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که در این پیمان کارفرما نامیده ..................................... بین ................. در شهر.................. به تاریخ 
شماره ............................... از یک طرف وشرکت.......................... آقاي / میشود به نمایندگی خانم

نکار نامیده می ثبت شرکتها مالکیت صنعتی به ثبت رسیده ودر این پیمان، پیما..................... 
  .می باشد......................................................................... شود واقامتگاه آن واقع در 

از .........................................دارندگان امضاء تعهدآور شرکت ....................... آقاي / با نمایندگی خانم
  .زیر منعقدمی گردد طرف دیگر پیمان

  : ............................تلفن پیمانکار 
  موضوع پیمان -1ماده

ابنیه، تاسیسات برقی، (موضوع پیمان عبارت است از اجراي کامل کلیه عملیات ساختمانی 
محوطه سازي، حصار کشی، راه اندازي وتحویل پروژه ) تاسیسات مکانیکی

بر ........................ بجز کارهاي مندرج در پیوست شماره یک واقع در .............. ...............................
اساس مدارك، مشخصات فنی و نقشه هاي منضم به این پیمان که کالً به رویت، مهر امضاء 
پیمانکار رسیده است وجزء الینفک آن تلقی میشود وپیمانکار با اطالع از کمیت وکیفیت آنها، 

  .به قبول تعهد نموده است مبادرت
منعقد ..................... بصورت ...................... این پیمان به موجب برگزاري تشریفات مناقصه شماره 

  .گردیده است
  اسناد ومدارك پیمان -2ماده

  :این پیمان شامل اسناد ومدارك زیر است
  پیمان حاضر -الف

  :ب نقشه هاي کلی تفصیلی واجرائی شامل
 .برگ.................. نقشه هاي پالن موقعیت وطرح استقرار  - 1

 .برگ................................................ نقشه هاي معماري در  - 2

 .برگ.................................. نقشه هاي جزئیات اجرائی در  - 3

 .برگ........... ..........................................نقشه هاي سازه در  - 4
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 .برگ........................... نقشه هاي تاسیسات مکانیکی در  - 5

 .برگ.................................. نقشه هاي تاسیسات برقی در  - 6

 .برگ................... در.................. نقشه هاي محوطه سازي، حصارکشی و  - 7

که ضمیمه پیمان (ازمان مدیریت وبرنامه ریزي مشخصات فنی وعمومی منتشره از طرف س -ج
  .)تلقی می گردد

که ضمیمه پیمان (شرایط عمومی پیمان منتشره شذه از سوي سازمان مدیریت وبرنامه ریزي -د
  .)تلقی می گردد

دستور کارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها وهر نوع سند دیگري که مورد کارها  - ه
  .، در مدت پیمان تنظیم گردد وبه امضاء طرفین برسدوقیمتهاي جدید یا امور دیگر

 13، منضم به پیمان سال   )رشته ساختمان(فهرست بهاي واحد پایه کارهاي ساختمانی  - و
  )که ضمیمه پیمان تلقی میشود(

هرگاه بین موارد وفصول بعضی از اسناد ومدارك باال تناقضی وجود داشت، اولویت  :تبصره
ترتیب ردیف هاي باال است در مواردي که تناقص مربوط به قیمت مدارك بر یکدیگر، طبق 

کارهائی باشد که بر اساس فهرست بهاي منضم به پیمان انجام می شوند، هرست بها در اولویت 
  .ول قرار دارد

  مبلغ وضریب پیمان 3ماده
اساس قیمت پیشنهادي  ریال است که بر.....................................مبلغ اولیه پیمان برابر  -الف

پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهاي 
  .می باشد 12جدید مندرج در ماده 

پلوس نسبت به فهرست بهاي سال  / درصد مینوس ............. معادل................ضریب پیمان  -ب
  .آن استفاده می گردد12است که در ارتباط با ماده  13
  مدت پیمان -4ماده

شمسی از تاریخ اولین صورت مجلس تحویل کارگاه، که طبق ) ماه(روز .................... مدت پیمان 
پیمانکار متعهد است در مدت پیمان . شرایط عمومی پیمان تنظیم میشود خواهدبود 28ماده 
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آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل  شرایط عمومی پیمان، پس از 39و30باتوجه به مواد 
  .وآماده بهره برداري نمود، از کارفرما تقاضاي تحویل موقت کند

  دوره تضمین -5ماده
ماه ) دوازده( 12ضمن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت براي مدت 

در کار مشاهد اگر دردوره تضمین معایب ونواقصی . شمسی از طرف پیمانکار تضمین میگردد
شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارك پیمان باشد، شرایط مندرج 

براي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر . شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود 42در ماده 
 15دت پیمانکار باید حداکثر ظر م. معایب ونواقص ومحل آنها کتباً به پیمانکار ابالغ می کند

روز بعد از ابالغ مراتب، شروع به رفع معایب ونواقص کند وآنها را طی مدتی که مورد ) پانزده(
در غیر این صورت کارفرما حق دارد معایب ونواقص یاد شده را . قبول کارفرماست، رفع نماید

محل درصد، از ) پانزده( 15راساً ویا به هر ترتیب که مقتضی بداند وهزینه آن را به اضافه 
  .تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات وسپرده اي که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند

  نظارت -6ماده
نظارت بر اجراي تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان واسناد ومدارك پیوست آن تقبل 

کارفرما  به عهده کارفرما ویا نماینده وي ویا دستگاه نظارت معرفی شده از سوي. نموده است
  .خواهد بود

پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی ودستورات کارفرما، یا نماینده او و یا 
  .دستگاه نظارت، طبق مشخصات اسناد ومدارك پیوست این پیمان، اجرا نماید

  تعدیل آحادبها - 7ماده
 5ه که در پیوست شمارهبه قیمتهاي این پیمان هیچگونه تعدیل آحادبها ومابه التفاوت بجز آنچ

  .پیش بینی شده تلقی نمی گیرد
  نیروي انسانی، مصالح وتدارکات - 8ماده

تامین نیروي انسانی، تهیه وتدارك کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آالت وبه طور کلی تمام لوازم 
ضروري براي اجراي عملیات موضوع پیمان وهزینه هاي مستقیم وغیرمستقیم مربوط، به عهده 

  .مانکار استپی
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پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی 
  .مندرج در اسناد ومدارك این پیمان باشد ومورد تایید کارفرما ویا دستگاه نظارت قرار گیرد
نیاز  کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله هاي الزم را در مورد مصالح وتدارکات مورد

موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف وتعهدي را در قبال وصول ویا عدم 
  .وصول آن ندارد

  .تامین آب وبرق موقت وهزینه مصرف آن به عهده پیمانکار است :تبصره
  پیش پرداخت -9ماده

س مفاد کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضاي پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را بر اسا
  .آخرین ستورالعمل ابالغی در مورد طرحهاي عمرانی، پرداخت نماید

  رتضمین انجام تعهدات وحسن انجام کا -10ماده
درصد ) پنج( 5هنگام امضاي پیمان، پیمانکار براي تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 

ورد عمل در طرح هاي مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما، طبق نمونه م
طبق (ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار وتحویل موقت موضوع پیمان . عمرانی ارائه نماید

  .به پیمانکار مسترد خواهد شد) شرایط عمومی پیمان 34ماده
روز پس از ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب، کارفرما  30چنانچه تا 

اجراي کار ابالغ ننماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود  پیمان را براي
را درخواست نموده وکارفرما باید بالفاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام کند در 

  .اینصورت انعقاد پیمان منتفی است
قانونی وجبران نرخ پیمان، نحوه اندازه گیري، پرداختهاي موقت وقطعی، کسور  -11ماده

  خسارت در دیرکرد پرداختها
نرخ این پیمان بر حسب واحد کارهاي مستقل به شرح جدول ذیل : نرخ هاي پیمان) الف

  .میباشد

  هزینه واحد  مقدار کار  واحد کار  ریز پروژه                   ردیف
  

  هزینه کل
  

        متر مربع  سانت   احداث ساختمان اداري وآموزشی با نما  1
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        متر مربع  احداث ساختمان سوله ورزشی با نماي     سانت  2

        متر مربع  احداث ساختمان سرایداري با نماي    سانت  3

احداث ساختمان آبخوري با نماي   سانت تیپ     4
        مترمربع  طرفه

        متر طول  سانتی دو رو نمابا نماي  سانت 35دیوار محوطه   5

        متر طول  رونمابا نماي    سانتدیوار محوطه   سانتی یک   6

        متر مربع  احداث سرویس بهداشتی   چشمه بانماي  سانت  7

احداث سردرب ورودي مدرسه طبق مشخصات   8
        مترمربع  فنی

        متر مربع  احداث پیاده روسازي  9

        متر مربع  محوطه سازي آسفالتی واجراي تأسیسات وباغچه  10

        متر مربع  واجراي تأسیسات وباغچهمحوطه سازي بتنی   11

        متر مربع  احداث ساختمان     عدد سپتیک  12

        مترمکعب  پی کنی در زمینهاي سخت  13

        مترمکعب  سنگکاري داخل پی وحمل آن  14

        مترمکعب  سنگکاري خارج پی وحمل آن  15

کیلوگرم آهک در مترمکعب  200شفته ریزي با  16
        مترمکعب  از محلبا خاك مناسب شن دار 

تهیه حمل پخش تسطیح آبپاشی وکوبیدن خاك   17
        مترمکعب  محوطه

تهیه حمل پخش تسطح ابپاشی وکوبیدن تونان   18
        مترمکعب  مثنی ها
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خرید ونصب مخزن فلزي دوجداره زمینی   19
      لیتري  دستگاه 1  مرکزي با چهار پایه وسایه بان

نخاله آن به تخریب ساختمان قدیمی وحمل   20
        متر مربع  خارج کارگاه

تخریب دیوار قدیمی وحمل نخاله آن به خارج   21
        مترمکعب  کارگاه

سانت  6تخریب آسفالت محوطه بضخامت   22
        متر مربع  وحمل نخاله آن به خارج کارگاه

سانت وحمل  10تخریب بتن محوطه بضخامت   23
        متر مربع  نخاله آن بخارج کارگاه

        اصله  بریدن ریشه کنی درختان وحمل بخارج کارگاه  24

کاشت نهال برهال   نخل    آکالیپتوس هر کدام     25
        اصله  اصله

        مقطوع  خرید ونصب تجهیزات دیماند تیپ    کیلو واتی  26

        مقطوع  خرید ونصب نیمکت وسطل زباله هر کدام   عدد  27

بسکتبال خرید ونصب تجهیزات ورزشی والیبال،   28
        مقطوع  هندبال،  بارفیکس ، میله پرچم وتریبون

29            

30            

  )مبلغ اولیه پیمان(جمع کل 
  .این مبالغ شامل کلیه کاراي اجرائی، طبق نقشه ومشخصات است

در صورتیکه اجراي هر یک اقالم کار در موضوع پیمان بعهده پیمانکار نباشد عناوین آنها در پیوست 
  .پیمان مندرج استشماره یک 
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  :نحوه اندازه گیري سطح زیر بناي ساختمانها) ب
اندازه گیري ) پشت تا پشت(سطوح زیر بناي هر ساختمان بر اساس تصویر افقی سقف ها) 1ب

جز زیر بنا بحساب نیامده ولی پیش  )مترمربع2باستثناي بازشو تا (بازشوها . می شود
  .شود آمادگی سقف ها جزوزیر بنا محسوب    می

هزینه تمام عناصر دیوارهاي محوطه وحصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیري ) 2ب
  .می شود

  .سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیري وبصورت متر مربع محاسبه می شود) 3ب
  پرداختهاي موقت) ج

ل فوق ومنحصراً پرداخت هاي موقت بر اساس درصدي از مبلغ هر یک از پروژه ها بشرح جدو
بهاي مصالح . در چهارچوب وترتیبی که در پیوست شماره دو قید گردید، انجام خواهد شد

پایکار بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان با اعمال شاخص هاي بکار رفته در برآورد 
طبق دستورالعمل مربوط به ضرائب باالسري ومنطقه اي مندرج در فهرست بهاء وضریب 

  .نهادي پیمانکار مندرج درپیمان منظورمی شودپیش
  پرداخت قطعی) د

ونرخ پیمان ) طبق بند ب(مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار از حاصلضرب ارقام اندازه گیري شده
  .بذست آید 12به عالوه موارد احتمالی مندرج در ماده ) موضوع بند الف(

درصورتی که در سطوح نقش هاي منضم به پیمان تغییري داده نشود مقادیر مندرج  :تبصره
  .در جدول بند الف مالك عمل پرداخت قطعی خواهد بود

  کسور قانونی) ه
کسور قانونی به عهده پیمانکاراست که توسط کارفرما ار هر پرداخت کسر وبه حساب مراجع 

جتماعی بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهاي ذیربط واریز میشود در مورد حق بیمه تامین ا
  .عمل خواهد شد)که براساس قیمت پایه واگذار      می شوند(عمرانی 

  جبران خسارت دیرکرد در پرداختها) و
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هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها ویا پرداخت هاي موقت تأخیر نماید، به منظور جبران 
در ) ساالنه(درصد ) چهارده( 14کارفرما، معادل  خسارت ناشی از تأخیردر تأدیه اصل بدهی

. مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت می نماید
شرایط عمومی پیمان تا  37مدت تأخیر در هر پرداخت از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 

لبات پیمانکار که به تأخیر افتاده از چنانچه مجموع مطا. تاریخ صدورچک مربوط خواهد بود
درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید وکارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ ) بیست(20

 48رسیدن این مطالبات نسبت به پراخت آن اقدام ننماید با تقاضاي پیمانکار، کارفرما طبق ماده
درصدمبلغ اولیه پیمان است ) دو(2اربه پیمان خاتمه می دهد حداکثر سود پرداختی به پیمانک

ومازاد برآن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را 
  .اعالم وکارفرما به پیمان خاتمه می دهد

  تغییرات  -12ماده
ازجمله (در صورتی که بعد از انعقاد پیمان ودر حین اجراي کار، تغییراتی در مشخصات فنی 

ویا نقشه هاي اجرائی از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد واین تغییرات، ) ر نوع مصالحتغیی
نوع مصالح ویا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه هاي اولیه تغییر دهد، پیمانکار مکلف به 

  .انجام کار با نرخ هاي پیمان بدین شرح خواهد بود
ایجاد شود، بهاي این تغییرات  11ر بند الف مادهدر صورتیکه تغییري در متراژ کارهاي مندرج د

بر مبناي نرخ تعیین شده محاسبه می شود چنانچه در صورتیکه تغییر مربوط به جزئیات کار 
باشد طبق بهاي واحد ردیف هاي فهرستهاي منضم به پیمان، با اعمال شاخصهاي بکار رفته در 

ري و   منطقه اي مندرج در فهرست برآورد طبق دستورالعمل مربوط به اعمال ضرایب باالس
قیمت کارهاي جدید ابالغی .بهاء وضریب پیشنهادي پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود

که بهاي واحد آن در فهرست بهاي پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان ومحل 
  .ی شوداجرا وصرفاً با اعمال ضریب باالسري مندرج در فهرست بهاء تعیین م

مبلغ مربوط به افزایش وکاهش . درصد مبلغ اولیه پیمان است 10سقف مبلغ این کارها حداکثر 
  .شرایط عمومی پیمان می باشد 29در اثر تغییرات تابع ماده

  فسخ ویا خاتمه پیمان -13ماده
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شرایط عمومی پیمان گردد وکار بصورت نیمه  48ویا  46در صورتی که پیمان مشمول ماده
ویل گرفته شود صورت وضعیت قطعی کاربراساس کارهاي انجام شده، درصدهاي موقت کاره تح

  .محاسبه وقطعی می گردد 11وبهاي مصالح پاي کار موضوع بندج ماده
  تجهیز وبرچیدن کارگاه -14ماده

هزینه هاي مربوط به تهیز وبر چیدن کارگاه کالً به عهده پیمانکار است پیمانکارباید کارگاه را به 
مناسب تجهیز نماید که شروع وادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه وبا کیفیت الزم  نحوي

  .انجام پذیرد
. در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید

  .مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است
  سایر شرایط - 15ماده

دي که در این پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارك منضم به این پیمان در خصوص موار
و بخشنامه هاي ابالغی مربوط از سوي سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور ازجمله خسارت 
پرداخت تأخیر در تحویل زمین، خسارت پرداخت تعلیق وجریمه تأخیر پیمانکار مالك عمل 

  .خواهد بود
  
  
  
  

  پیمانکار                                           کارفرما        
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  :پیوست شماره یک
  .که توسط پیمانکار انجام نمی پذیرد اقالمی از کار موضوع پیمان

  »در ارتباط با ماده یک پیمان« 
  :پیوست شماره دو

پرداختهاي موقت تعیین درصدهاي انجام کار هر کار براي فعالیت هاي مختلف کار بمنظور 
  »پیمان 11در ارتباط با بند ماده « براي هر زیر پروژه به تفکیک 

درصدهاي انجام کار هر ساختمان، محوطه وحصارکشی باید بطور دقیق بر اساس برآورد مربوطه 
  .برآورد آن کار نشود% 8به هر کار بگونه اي تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از 

  :سه پیوست شماره
  ...مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان ومحوطه سازي و

  »پیمان 12در ارتباط با ماده « 
  :پیوست شماره چهار

 نحوه اندازه گیري سطوح ودیگرواحدهاي مورد نیاز کارهاي به تفکیک هر زیر پروژه - 1

  »پیمان 11در ارتباط با ماده « 
ا در برآورد مبلغ واحد منظور از آنجائی که پیش آمدگی سقف هاي سالن وسوله ه - 2

گردیده است جهت محاسبه زیر بناي سالن ها وسوله ها، پشت تا پشت دیوارهاي 
ساختمان منظور می گردد و بابت سطوح پیش آمدگی سقف سالن ها وسوله ها 

 .پرداختی صورت نمی گیرد
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 چنانچه بازشوهاي سقف ها به مساحت بیش از دو متر مربع باشد ومسقف شدن آن ها - 3
در نقشه ها پیش بینی نشده باشد ودرحین اجراي کار از طرف دستگاه نظارت دستور 
کار مبنی بر مسقف نمودن بازشوي سقف داده شود نحوه پرداخت سقف بازشو طبق 

پیمان بر اساس فهرست بهاي پایه منظم به پیمان با اعمال شاخص هاي به کار 12ماده
اعمال ضرایب باالسري ومنطقه اي مندرج رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوطه و

 .در فهرست بهاء وضریب پیشنهادي پیمانکارمی باشد

منضم به .................................. کلیه مصالح مصرفی در ساختمان طبق دفترچه مشخصات فنی 
  .پیمان میباشد وقبل از استفاده باید به تأیید دستگاه نظارت برسد

  
  پیوست شماره پنج

  پیمان 7تعدیل پیمان در ارتباط ماده 
به این پیمان فقط مابه التفاوت نرخ فوالد وسیمان بشرح زیر تعلق می گیرد وهیچ وجه دیگري 

  .بعنوان تعدیل ویا مابه التفاوت بحساب پیمانکار منظور نمی شود
M= [ P-P° (1/10)n] T*1/14    

M –  قبول کارفرما از * مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فوالد ویاسیمان طبق فاکتور ارایه شده مورد
طرف پیمانکار ویا نرخهاي ابالغی از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور در دوره متناظر 

  .ورود مصالح به کارگاه هرکدام که کمتر است
P – ایه شده مورد قبول کارفرما از طرف بهاي واحد نرخ فوالد ویا سیمان طبق فاکتور ار

پیمانکارویا نرخهاي ابالغی از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور در دوره متناظر ورود 
  .مصالح به کارگاه هر کدام کمتر است

P°-  بهاي واحد نرخ فوالد ویا سیمان بر طبق نرخهاي ابالغی از طرف سازمان در ماهی که
  .ایه شده استپیشنهاد پیمانکار درآن ار

  ضریب متوسط تعدیل ساالنه - 10/1
n  -  مدت سپري شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال، کسر سال به تناسب محاسبه

  .میشود
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T – مقدار فوالد یا سیمان مصرفی  
  .ضریب جبران کسور قانونی وسایر هزینه هاي پیمانکار است - 14/1

  .ستانکاري ویا بدهکاري پیمانکار منظور میشودبحساب ب)  M(مبلغ حاصل از رابطه فوق
چنانچه تهیه قوالد وسیمان توسط پیمانکار در زمان تأخیر غیرمجاز انجام شود، براي محاسبه 
مابه التفاوت نرخ فوالد وسیمان زمان مجاز طبق برنامه زمانبندي مالك عمل قرار می گیرد مگر 

کمتر از نرخ زمان ) در مدت تأخیر غیرمجاز(اینکه نرخ زمان خرید فوالد وسیمان بشرح فوق 
  .برنامه زمان بندي باشد که در این حالت نرخ زمان خرید مالك عمل قرار می گیرد
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