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 عملیات پیاده روسازی ورودی شهر     عنوان پروژه / طرح: 

  شماره اقتصادی :         شهرداری شهر ویس عنوان دستگاه اجرایی : 

 سایر منابع:                         درآمد عمومی :                       عمرانینوع اعتبار : 

 شماره پیمان :                            تاریخ پیمان :

 ویسشهر :                             استان خوزستان محل اجرا: 

  ویسآدرس :                  ویس شهر/ روستا  



 

 موافقتنامه 
 

شرایط عمومی و دیگرر مررا ا ااقراآی که یره یرو م موعره بلرر آابر           موافقتنامه به همراهاین         

 بره اماینرر ی    ویه   شهرداری  برلن   90/4/09ت و پلمراه ااملرره مری شرود د  ترا ی       تفکلو اسر 

 شهدک  ااملرره مری شرود اک یرو سرو و       کایفدمها یه د  ایرن پلمراه   – شرداری  –  صالح رچدش کآای 

بره شرما ه ت رت       بره عنرواه مرریر عامر       قاسم شموسی آقا  به اماینر ی    نوی فدوزرن کسد  فنی 

 یره د  ایرن پلمراه    955999229204بها کها رقادهاا        50930212001و شناسه ملی  92034

اک سوی دیگر ط ر  مقرر او و شررایکی یره د  اسرناد و مررا ا ایرن پلمراه            ااملره ملشودپیمانکای 

 د ج شره است منعقر می  ردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            آرا داد موضوع –ماده یو 

 عملیات پیااه یوساز  ویوا  شرد  موضوع آرا داد ع ا و است اک:

 ماد  10/2و کفپوش بانی ؛ پیااه یو ساز  به عدض  20*20** تریه و رجدر  جاول کشیاه 

 . مقادیر و اح ام  پلوست می باشر 

  براره استعالم  و صو ت لسه 19/90/09 مو خ 1441/1901/09شرح : این پلماه به استناد استعالم

 منعقر  ردیره است  04/0/09مو خ  1984/1901/09به شما ه 

  می باشر .   09این آرا داد مشمول اعت ا او تملو دا ایی های سرمایه ای سال 

 اسناد و مرا ا_ماده دو 

 آرا داد حاضر  -2-1

معاوات براامه  یزی  0/0/89مو خ  1999/190-940/84شرایط عمومی ، ط   بخشنامه ابالبی  -0-0

حکمفرما می باشر. (88)اشریه و اظا و  اه ردی  یاست جمهو ی   

 شرایط خصوصی ، پلوست می باشر. -0-0

مشخصاو فنی ) مشخصاو فنی عمومی ،مشخصاو فنی خصوصی ( دستو ااعم  ها و استاارا دهای  -0-4

 فنی .

 دیتای  پلوست می باشر  -0-8

 09سال  یبها بر اساس فها سو د اواله یا  لمت و برکالست آ -0-9

 یلله دستو  یا هایی یه د  حلن اجرای یا  توسط یا  فرما یا دستگاه اظا و ابالغ می  ردد. -0-0

 

 

 



 

 

به پلمااکا  ابالغ می شود یا بلن طرفلن پلماه رای یا  و به منظو  اجرای پلماه اسناد تکمللی یه حلن اج     

اسناد بایر د  چا چوب اسناد و مرا ا الز جزو اسناد و مرا ا پلماه به شما  می کیر .این  م اداه می  ردد

دستو  یا  و صو و م لس باشر.د   ، اقشه پلماه تهله شود.این اسناد ممکن است به صو و مشخصاو فنی ،

یت اووموافقتنامه پلماه بر دیگر اسناد و مرا ا پلماه ا صو و وجود دو ااگی بلن اسناد و مرا ا پلماه ،

او فنی باشر ،اواویت به ترتلب با مشخصاو فنی خصوصی ،اقشه های دا د.هر  اه دو ااگی مربوط به مشخص

 ااگی مربوط به بهای یا  باشر ،فهرست بها بر دیگر مرا ا واجرایی و مشخصاو فنی عمومی است و ا ر د

 اویت دا د.وپلماه ا

 م لغ آرا داد _ماده سه

است   یال   999/999/049/1به عرد     و     میلیون ییال    نردا و شد  یک میلیایا و :  جمع ی  آرا داد

 می باشر 09سال  بها  بر اساس فها س

 .می باشر   0080909/9ضریب پلماه  -

 م لغ پلماه با توجه به اسناد و مرا ا پلماه تغللر می ینر. -

یا های پلش بلنی اشره بر اساس فها س بهای منتشره معاوات براامه  یزی و اظا و  اه ردی  یاست  -

 س ه و پرداخت می باشر.با سایر شرایط آرا داد آاب  مقا اویت ااتخاب فها س مزبو وجمهو ی با  عایت ا

 د صر افزایش و یا یاهش م لغ پلماه می باشر. 08یا فرما م اک به ابالغ -

 به این پلماه تعل  امی  لرد.مابه ااتفاوو مصااح و تعلل   هلچ  واه تعری  کحاد بها  -

 وجهی بعنواه پلش پرداخت اک طرف یا فرما به پلمااکا   پرداخت اخواهر شر .هلچ  واه  -

آرا داد تعل  می  لرد براساس طرح های عمراای و به عهره پرداخت یلله یسو او آااوای یه به این  -

 پلمااکا  می باشر .

اعث ی توسط یا فرما بپلمااکا  موظف به ینترل سقف  یاای آرا داد است و د  صو تی یه دستو  یا  ابالب -

 .  افزایش سقف  یاای آرا داد شود پلمااکا  موظف است بصو و یت ی یا فرما  ا مکلع ساکد

 

 تا ی  تنفلذ،مرو،تا ی  شروع یا  – چها ماده 

 این پلماه اک تا ی  م اداه که )ابالغ اک سوی یا فرما(اافذ است. -4-1

و تا ی  خاتمه  90/94/09  بوده و تا ی  شروع آرا داد ماه   دو    مرو اا ام یا  د  این آرا داد -4-0

می باشر ضمنا چنااچه پلمااکا  بروه م وک تمریر تا ی  آرا داد اک سوی یا فرما    90/94/09  آرا داد

اه عنو یال به    .........  م اد و به تاخلر اجراء یا  امایر برای هر  وک تاخلر پس اک اتمام تا ی  آرا داد  وکااه

 جریمه تاخلر اک مکاا او پلمااکا  یسر ملگردد .



 

  )ابالغ آرا داد به پلمااکا  (تا ی  شروع یا  ،تا ی  اخستلن صو تم لس تقوی  یا  اه -4-0

منظو   به یا  اه  وک اس ت به  ت هلز  19رو متعهر است اک تا ی  تعللن شره برای شروع یا ،د  مپلمااکا  

 شروع عمللاو موضوع پلماه ،اآرام امایر. 

 

 شره اا ام یا های اک اگهرا ی –پنجماده 

یا های اا ام شره و همچنلن مصااقی یه د  صو و وضعلت منظو  می شود اعم اک کاچه یه د  یا  اه و یا 

کاها  ا بصو و مکلوب  د  خا ج اک که د  اا ا ها و بلره باشر متعل  به یا فرما بوده و پلمااکا  موظف است

 اگهرا ی امایر و د  صو و فقراه خسا و وا ده  ا ج راه امایر .

 

 پلمااکا  تعهراو – ششماده 

پلمااکا  اک مق  یا باکدیر و اک یم و یلف که یامال مکلع می باشر و یلله اقشه ها و مشخصاو فنی  -4-1

د  اقشه ها مشخص اگردیره ، دستو  یا های  مربوط به اجرای یا   ا  ویت اموده و بریهی است موا دی یه

 دستگاه اظا و مالا عم  خواهر بود و هزینه اینگواه موا د جزء آرا داد منظو  خواهر شر .

 می باشر پس اک د یافت ابالغ یا  سرپرست یا  اه خود  ا به یا فرما جهت تایلر پلمااکا  موظف -4-0

معرفی امایر ، ضمناً سرپرست  یا  اه بایر  و با اختلا  تام و همچنلن جهت شریت د  جلساو بصو و یت ی 

سال سابقه به همراه ا ائه مرا ا  19سال سابقه یا  مفلر و یا تکنسلن با  8یا شناس عمراه با  دا ای مر ا

 .تقصللی و سواب  یا ی معرفی امایر د  صو و تایلر شروع بکا  امایر

پلمااکا  اس ت به شروع یا  د  موعر مقر  اآرام انمایر ، سپرده پلمااکا  به افع یا فرما ض ط  چنااچه -4-4

 آرا داد فلمابلن بروه الاک به هلچگواه تشریفاو اغو شره تلقی ملگردد .

چنااچه پلمااکا  پس اک شروع یا  بهر علت یا   ا متوآف امایر یا فرما ملتواار بروه الاک به تاملن  -4-8

ل  اک دستگاههای آضایی و مراجع ذیصالح اس ت به تنظلم صو ت لسه یا یرد یه به تائلر دستگاه اظا و دا

  سلره اآرام و یو اسخه اک که  ا تقوی  پلمااکا  امایر.

پلمااکا  متعهر به  عایت دآل  براامه کماا نری اجراء عمللاو می باشر و د  صو و هر  واه تاخلر  -4-4

 لمااکا  باشر یلله خسا او وا ده متوجه وی خواهر بود .یه ااشی اک یا  پ

پلمااکا  ح  وا ذا ی یا   ا به بلر ارا د و د  صو و ات او چنلن سنری ؛ یا فرما ح  هر واه اآرام  -4-8

  ا به هر شک  و بصو و تام االختلا  خواهر داشت .

، مصااح و آکعاو مسئول است و یا فرما  پلمااکا  د  حفظ و حراست اموال شریت ، ابزا  ، ماشلن کالو -4-9

. اموده د  صو و وجود یمی و یاستی پلمااکا  ی و بر سی اک ابزا  و وسائ  و...د  هر مقکعی می تواار کما  لر

 مسئول پاسخگویی و ج راه است .



 

ه خا جی بلگااپلمااکا  مسئوالت یام  ااشی اک منع آااوای یا یرده افراد مشمول اظام وظلفه و ات اع  -4-0

)افغاای( یا افرادی  ا یه به اقوی اک ح  یا یرده مقروم هستنر  ا دا د و یا فرما فرض  ا بر این آرا داده 

 یه افراد پلمااکا  هلچ اوع منع آااوای برای یا یرده ارا د.

نا به پلمااکا  ملزم ملگردد هر اه عرم صالحلت اخالآی و یا فنی یو یا چنر تن اک پرسن  وی ب -4-19

ساعت اک اعالم مسئوالن یا یناه مذیو   ا تسویه  49تشخلص مسئوالن یا  اه مقرک  ردد . حرایثر ظرف 

 حساب و تعویض و ب ای کاها افراد مو د تائلر  ا بکا   ما د .

د  صو و وآوع حادته برای پرسن  پلمااکا  ، پلمااکا  مسئوالت تهله ، تکمل  و امضاء فرم  زا شاو -4-11

 ه به وکا و یا  و همچنلن یلله جن ه های ماای و حقوآی که  ا به عهره خواهر داشت .حادت

پلمااکا  مسئوالت یام  ایمنی پرسن  خود  ا بعهره داشته و متعهر خواهر بود یه پرسن  خود  ا -4-10

ایت . ضمنا  ع ملزم به استفاده اک اواکم و وسائ  استقفاظی امایر تا پرسن  دچا  حادته ااشی اک یا  اگردار

 الز اج ا ی می باشر . مقر او ملی ساختماه 10م قث 

پلمااکا  تعهر می امایر یه یا های موضوع آرا داد  ا برابر اقشه و مشخصاو داده شره مکاب  براامه -4-10

ا ت ربه ب پلشرفت یا  و دستو او یا فرما با تایلر دستگاه اظا و به اقو احسن اا ام و اک افراد یا  ککموده و

 .د  یا  استفاده امایر

ه  رفته و د  مو د خسا او وا ده به سایرین را   ا به عهی اک ااشی حوادث یلله مسئوالت پلمااکا   -4-14

 و افراد تااث الز پاسخگو خواهر بود .

سر یضوابط طرحهای عمراای استاای )تملو دا ایی ها( اک مکاا او پلمااکا  یلله یسو او بر اساس -4-18

  می  ردد.

 و  وکااه یا های اا ام شره پروژه می باشر.پلمااکا  موظف به تهله  زا شاو هفتگی  -4-14

 است پلماه م اداه تا خ اک هفته دو یا  اجرای تفضللی براامه ا ائه برای پلمااکا  مهلت کخرین

لمه بپلمااکا  موظف است ضمن استفاده اک وسای  ایمنی و اصب عالیم و هشرا  دهنره اس ت به ا ائه -4-18

سایر بلمه های تکمللی به دستگاه اظا و اآرام امایر.پرداخت تمامی خسا و های ااشی اک بروک مسئوالت و 

  هر  واه حادته بعهره پلمااکا  می باشر.

و حلن اجرای عمللاو یلله اآراماو حفاظتی ، ایمنی و بهراشت یا  پلمااکا  موظف است د  یا  اه -4-19

جهت جلو لری اک هر واه حوادث و  خراد های احتماای بعم  کو ده و د  صو و بروک هر حادته ،  خراد و 

پلمااکا  می باشر اذا هلچ ایراد  خسا او ماای و جاای د  پروژه مسئوالت حقوآی و آااوای که صرفا ً برعهره 

 واه مسئوالت آااوای بر عهره شهردا ی امی باشر همچنلن پلمااکا  موظف است آ   اک شروع عمللاو 

 اجرایی  اس ت به بلمه اموده پروژه و پرسن  که جهت هر واه حادته احتماای اآرام امایر . 

تهله و اصب عالئم هشرا  دهنره د  مق  های خکر به تعراد یافی شام  چراغ چشمو که و چراغ  -10 -4

  رداه 



 

 تهله وسای  ایمنی جهت مقابله با سوااح اظلر کتش سوکی و برق  رفتگی  -4-09

  اجرای عمللاو د  شب م اک امی باشر مگر با اخذ م وک الکم اک سوی یا فرما  -4-01

تهله و اازام استفاده اک اک یاله ایمنی ، پوشاا مناسب و چکمه ایمنی و ا اس ش راگ با یمر بنر ش راگ) 

 برای یا  د  شب (برای یا  راه 

پرداخت یلله هزینه های ت هلز یا  اه ، تهله و تاملن یلله امکاااو الکم اک آ ل  احراث ساختماه  -4-00

 اه ، کب و برق ، مخابراو  و  سوخت و بلره بر عهره پلمااکا  خواهر بود و یا فرما د  این خصوص مسئوالتی 

ات او الکم  ا برای معرفی پلمااکا  اراشته و هزینه ای اک این بابت پرداخت اخواهر امود و د  صو و امکاه مک

 به ادا او و دستگاه های ذیربط اا ام خواهر داد و پلمااکا  ملزم به پلگلری و اعالم  زا ش خواهر بود 

حفاظت فلزیکی و امنلتی یا  اه اک طری   ما ده اگه اه به تعراد یافی و مو د تایلر حراست  -00 -4

 یا فرما 

شرایط عمومی پلماه به ویژه بنر ج و د (، بلمه تمام خکر  01بلمه اامه )ماده  پلمااکا  موظف به اخذ -4-04

 پلمااکا اه و مسئوالت مرای یا  اه است .

پلمااکا  موظف است آ   اک شروع پروژه اس ت به اخذ دستو  یا  هایی یه توسط یا فرما تهله و  -4-08

ابالغ می شود اآرام امایر د  بلر اینصو و اح ام ا ائه شره بروه دستو  یا  د  صو و وضعلت اقاظ اخواهر 

 شر . 

ی و ضرو ی پلمااکا  موظف است ضمن ** ت صره : با توجه به ماهلت یا های شهردا ی د  ا جاع یا های فو 

 ساعت اس ت به اخذ دستو  یا  اآرام امایر .  04اا ام یا  ط   دستو  شفاهی حرایثر تا 

پلمااکا  می بایست یلله دستو  یا های ابالبی دستگاه اظا و  ا به اقو احسن و با یلفلت مو د  -4-04

 تأیلر دستگاه اجرا امایر .

)مریریت بهراشتی ، ایمنی ، مقلط  HSEلگلری و  عایت آواالن مرت ط به پلمااکا  موظف به پ -4-08

 )سلستم یکپا چه مریریت (است . IMSکیست ( و 

پلمااکا  موظف به  عایت مسائ  کیست مقلکی مکاب  با آواالن بلن اامللی و داخلی اازامی می باشر  -4-09

 ( 0998ویرایش    OHSASی بهراشتی و سلستم مریریت ایمن 0994و ویرایش    ISO14001. )سلستم 

پلمااکا  موظف به  آرا داده یپسول کتشنشاای ، جع ه یمو های اواله د  تمامی یا  اه های  -4-00

 عمللاتی د  تمام یا  اه های عمللاتی و خود و های متعل  به خود است .

شهرواراه و همچنلن حفظ  پلمااکا  موظف به  عایت یلله ضوابط ایمنی و برای عوام  اجرایی خود -4-09

عالئم تاسلساو ، م لماه شهری و فضای س ز و همااگی با شریتها و ا  اه های تأسلساتی ذیربط می باشر . 

پلمااکا  موظف ه اصب یلله یلله عالیم ایمنی ، وسای  هشرا  دهنره ،ترافلکی ، چرابهای  اهنمایی و  رداه 

.ضمناً پاسخگوی یلله مسئوالتها د  تمامی مراجع پلمااکا  و حفاظت فلزیکی د  پلراموه مق  پروژه است 

 است .



 

ت د  بااب  زا شاو ماهلااه اک اآراماو اجرایی خود د  سلستم مریریت ینترل پلمااکا  موظف اس -4-01

 وک پس اک ااعقاد آرا داد فرم اطالعاو پروژه شام  پلش لنی و  یز  8پروژه یا فرما  ا مکلع  رداار و حرایثر 

 فعاالتهای اجرایی  ا ا ائه امایر .  

 به پلمااکا  تعل  امی  لرد.هلچگواه هزینه ایی بابت تسریع د  اتمام یا   -4-00

ضاف بر تاخلراو ماده   -4-00 سط پلمااکا  ا ائه اگردد م  89چنااچه براامه کماا نری طی مرو مقر  تو

)یو هزا م( م لغ صررو و   1:1999شرررایط عمومی، به اکای هر  وک د  ا ائه براامه کماا نری به ملزاه         

 ه اک صو و وضعلت ا ساای یسر خواهر شر.یا یرد د  هر دو ه عقب افتاد ی کماای به عنواه جریم

عکس های پروژه بایر بلااگر پلشرفت پروژه باشر و د  صو و الاک پلمااکا  برای ا ائه  زا شاو -4-00

 خاص با دستگاه اظا و همکا ی امایر.

 

**** 

تعهدات "و موارد مذکور در  پیمانکار میپذیرد کلیه مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان 

 جز الینفک پیمان بوده و موظف به رعایت کلیه مفاد آن می باشد"  پیمانکار

**** 

 

 آرا داد فس  موا د – هفت ماده 

 ااتقال آرا داد یا وا ذا ی عمللاو به اشخاص حقلقی یا حقوآی دیگر اک طرف پلمااکا  -8-1

 عرم اجراء تمام یا آسمتی اک موا د آرا داد د  موعر پلش بلنی شره -8-0

 صو ت لسه تقوی  کملن تا ی  اک  وک   19    تاخلر د  شروع بکا  بلش اک -8-0

 تاخلر د  اجرای یا  بکو یکه دالات بر عرم صالحلت ماای و فنی و یا سوء الت پلمااکا  بنمایر . -8-4

 بل ت بروه اجاکه پلمااکا  و یا تعکل  یرده یا  بروه یسب اجاکه یت ی اک یا فرما-8-8

 متفرآه - هشتماده 

موا د اضکرا ی اک آ ل  جنگ ، کازاه ، عرم وجود مواد اواله و امثااهم برای طرفلن آرا داد مقفوظ  -9-1

 است .

ح  و فص  ملگردد  یا فرماد  صو و بروک هر  واه اختالف بلن طرفلن این آرا داد موضوع اک طری   -9-0

 و کخرین حکم مرضی ااکرفلن د  این آرا داد مراجع ذیصالح آااوای می باشر .

 موا د پلش بلنی اشره د  این آرا داد با تواف  طرفلن خواهر بود . -9-0

 یا  اا ام حسن تضملن – اه ماده



 

بعنواه حسن اا ام یا  یسر د صر  19یا فرما م اک است یه هنگام پرداخت صو و وضعلتهای پلمااکا  م لغ 

 و پس اک اتمام دو ه تضملن د  صو و تائلر دستگاه اظا و به پلمااکا  مسترد دا د.

شرایط  00حسن اا ام یلله عمللاو موضوع پلماه اک تا ی  تقوی  موآت یا تا ی  دیگری یه ط   ماده 

لگردد و طی که به ترتلب ماده ماه اک سوی پلمااکا  تضمللن م 10عمومی پلماه تعللن می شود برای مرو 

 شرایط عمومی عم  می شود. 40

 ضمااتنامه اا ام تعهراو : 

د صر م لغ آرا داد به خزااه تمریز وجوه سپرده  8با پرداخت پلمااکا  عمللاو اجرایی مذیو   ا ****

 شهردا ی ویس

409199994988911498419011 IR  تضملن اموده است ؛**** 

  خزااه پلوست می باشراسناد پرداخت به ** 

 

 :اشاای دو طرف آرا داد ده ماده

 

 شهردا ی ویس-بلوا  امام خملنی ) ه(–ویس  :اشاای یا فرما

 هفت یللومتری جاده اهواک خرمشهر ، مالشله ا ش خلاباه اول  :اشاای پلمااکا 

 

  

 

 نوی فدوزرن کسد شدک   اماینره پلمااکا :                                        وی                       شرداری اماینره یا فرما:

 قاسم شموسی  اام واام خااواد ی:                                                   صالح رچدش     اام و اام خااواد ی:

 امضاء: امضاء:
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شرایط عمومی پیمان

 

ساکماه مریریت و براامه  0/0/1089مو خ  1999/190 -940/84جریر به شما هشرایط عمومی پلماه 

  یزی یشو  می باشر .

 

 

 

 

 

 نوی فدوزرن کسد شدک  اماینره پلمااکا :                                         وی                       شرداری اماینره یا فرما:

 قاسم شموسی اام واام خااواد ی: صالح رچدش                                                       اام و اام خااواد ی: 

 امضاء: امضاء:
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصی و شرایط عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ر آنها، از موارد د برخی تكلیف تعیین كه است پیمان از شرایط عمومی موادی و تكمیل ، در توضیحشرایط خصوصی ینا

، رو كند. از این را نقض پیمان تواند مواد شرایط عمومینمی گاه و هیچ است شده موكول پیمان شرایط خصوصیبه 

در  آن مربوط به مفاد ماده به توجه و بدون تنهایی ، بهشرایط خصوصی این و تفسیر مواد مختلف گیرینتیجه هرگونه

 و حروف شماره ، همانشرایط خصوصی در مواد این كار رفته به و حروف . شمارهاعتبار است، بیپیمان مومیشرایط ع

 .است پیمان در شرایط عمومی آن مربوط به

 نباشد، شرایط عمومی پیمان اسناد و مدارك همراه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مصوب گر شرایط عمومیا

 پیمان بر این 2/3/8332 مورخ 882ـ22/8822ـ242 شماره به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از سوی شده ابالغ

 .است حاكم

 

با  خارجي كارشناس ، تعداد ـــ نفر / ماهپيمان موضوع اجراي براي كه ( پيمانكار متعهد استـ الف71 ادهم

 كار گمارد. در زير، به شده تعيين هايتخصص

روز از تاریخ مبادله پیمان نسبت به معرفی سرپرست كارگاه  با رزومه كاری مرتبط 88پیمانكار موظف است ظرف مدت 

 به این اداره كل اقدام و تاییدیه اخذ نماید.

 

*********************************************************************** 

 

 مبادله روز از تاريخ 71كار  اجراي تفصيلي زماني برنامه ارائه پيمانكار، براي مهلت آخرينـ ب (  81 ادهم

 .استپيمان 

 .زیر است شرح ، بهآن كردن و بهنگام تفصیلی زمانی برنامه تهیه روش زئیاتج

فعالیتها، شامل تجهیز كارگاه و عملیات موضوع قرارداد اقدام پیمانكار موظف است نسبت به تهیه برنامه زمانبندی كلیه 

 نماید برنامه زمانبندی تفصیلی تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی فوق الذكر می بایست.

در تهیه برنامه زمانبندی بایستی كلیه تعطیالت و اعیاد بعنوان روز كاری در نظر گرفته شود و در غیر این صورت تاخیرات 

  غیر مجاز شناخته می شود.ناشی از آن 

 

 حداقل داراي مفاد زير باشد.كار پيمانكار بايد  پيشرفت ـ هـ ( گزارش 71 ادهم

ــات اعم از روزانه، هفتگی،               ــت در طول مدت كار با تنظیم فرمهای مورد قبول كارفرما كلیه گزارشـ پیمانكار موظف اسـ

ــول   ــرفت فص ــوی كارفرما را تهیه و در اختیار قرار دهد بطوریكه نتیجه پی  ــتی از س  ماهیانه هر گونه گزارش در خواس



 

مراه با جزئیات احجام و درصد عملیات انجام شده، مصالح     مختلف عملیات و پی رفت های ریالی و فیزیكی كل كار را ه 

سهای پروژه به نحوی         شین آالت، دالیل عقب ماندگی، تاخیرات احتمالی و عك ست ما شرایط جوی، لی صرفی،  وارده و م

رك اكه بیانگر پی رفت كار باشد، ارائه نماید. در صورتیكه جزئیات دیگری برای تهیه گزارش پی رفت كار در اسناد و مد    

 قرارداد تعیین شود پیمانكار موظف به رعایت آنهاست.

 زمان تحویل گزارش هفتگی اولین روز كاری هر هفته و گزارش ماهیانه راًس بیست و پنجم  هر ماه شمسی می باشد.

به  عدم ارائه گزارش برنامه زمانبندی روزانه، هفتگی و ماهیانه و همچنین عدم اقدام در زمینه جبران عقب ماندگی ـ

 منزله عدم اجرای تعهد پیمانكار در زمینه اجرای خدمات برنامه ریزی تلقی می گردد.

 پیمانكار موظف به نصب تابلو م خصات پروژه طبق پیوست در محل تعیین شده توسط كارفرما می باشد. ـ

كارفرما امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاهد ، از قبيل ساختمان ، راه آب ، برق ، مخابرات و (  ـ الف 01 ادهم

 سوخت را كه در زير تعيين شده است ، در اختيار پيمانكار قرار ميدهد . 

يز كارگاه تامين زمين مكان تجه كليه امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه مي بايستي توسط پيمانكار تهيه گردد.

. برق و ساير امكانات رفاهي جزو وظايف پيمانكار بوده در قيمت اجراي عمليات ملحوظ گرديده است و  و آب

ق پيمانكار به ايشان تعل هيچگونه هزينه ايي مازاد بر قيمت پيشنهادي مانكار موظف به تامين آن بوده وپي

 .نميگيرد

 اشين آالت را تأمين مي كند .ز ( كارفرما بشرح ذيل ، مصالح ، تجهيزات و م-01ب و  -01ماده 

 تأمین کلیه مصالح ، تجهیزات و ماشین آالت بعهده پیمانکار می باشد . -

 كند. رعايت آالت ماشين در زير را در تأمين شده تعيين ـ هـ ( پيمانكار بايد مشخصات 01 ادهم

شین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت تسطیح  کمپکت و اختالط بتن و کلیه    شد به نحوی که در   ما سالم با عملیات کارآمد و کامالً 

 اجرای پروژ خللی وارد نکند .

 

ــ   07 ادهم  ــمتهايي  ـــ ــوع ( قس  هك  موارد يا حوادثي  چنينكند و هم  پيمانكار بايد بيمه      كه  پيمان  از موض

 : زير است شرح گردد، به بيمهمشمول بايد

زینه بیمه تمام همورد تایید کارفرما پیمه نماید )پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان را به نفع کارفرما نزد شرکت بیمه  -

خطر عملیات موضوع پیمان به عهده کارفرما است(. الزم است در بخش های ذیل نیز پوشش بیمه ای به هزینه پیمانکار برقرار 

 گردد: 

 ، مدیریت طرح و کارفرما ان شاغل از طرف پیمانکار دیه برای کلیه کارکن ح وسوان بیمه حوادث و -1

تبصره: چنانچه در محل اجرای پروژه افرادی نیز رفت و آمد داشته باشند. الزم است مشمول این بیمه باشند.)حوادث، سوانح، 

 دیه( 

 بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارگران -2



 

 

 كند. جزء، موارد زير را رعايت پيمانكاران در انتخاب كه است ر موظف( پيمانكا ـ ب 02 ادهم

  جزء نمی باشد پیمانکاران پیمانکاران مجاز به انتخاب

 

 كند.مي زير، تأمين شرح را به تجهيز كارگاه مورد نياز براي ( پيمانكار زمين ـ الف  01 ادهم

 برعهده پیمانکار می باشد.تأمین زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه 

 

 : زير است شرح ، بهپيمان نرخ ـ هـ ( تعديل 02 ادهم
 به این قرارداد هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد.

 : پيمانكار است عهده زير، به آزمايشهاي انجام ( هزينه ـ   20 ادهم

 آزمایشهای مجدد که ناشی از قصور پیمانکار می باشد. هزینه آزمایشگاه بعهده کارفرما است بجز هزینه

 

 31632/ ت  702210  شماره مصوبه ، طبقكار پيمان  انجام حسن تضمين سپرده وجوه ( دريافت 23 ادهم   

 هيات وزيران و اصالحات  بعدي ميباشد.  00/2/22/ هـ  مورخ

*********************************************************************** 

 

/ ت  702210  شماره مصوبه ، طبقپيمان پرداخت واريز  پيش و نحوه پرداخت ، روشميزان(  26 ادهم

ـ  مورخ 31632 هيات وزيران و اصالحات بعدي ميساشد. و شرايط مندر  در الحاقيه مشخصات   00/2/22/ ه

 خصوصي است.

 .علق نمي گيردبه اين قرارداد پيش پرداخت ت

 

 هاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي ، به شرح زير است :ـ الف ( ميزان و ترتيب پرداخت21ماده 

*********************************************************************** 

 

 كند.مي كشور تأمين را از خار  زير و تجهيزات مصالح تأمين ( كارفرما ارز مورد نياز براي ـ ب 21 ادهم

 کارفرما هیچگونه تعهدی در تامین ارز برای تهیه مصالح و تجهیزات ندارد. -

*********************************************************************** 

 



 

ـ ( كارفرما ارز مورد نياز براي   21 ادهم ا ر است شده برده زير نام در كه و ابزار خاصي آالت خريد ماشين ـ ه

 كند.مي شرايط زير، تأمينطبق 
 کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص پرداخت های ارز برای تامین ماشین آالت و تجهیزات نخواهد داشت. -

*********************************************************************** 

 

 هر يك براي كه هاييزير را در زمان هايكار، قسمت كل از تكميل پيش است ( پيمانكار موظفـ ب22 ادهم

 دهد. كارفرما تحويل كند و به ، تكميلاست شده زير تعيين شرح از آنها به

 

 ورتص كار به اتمام بايد براي پيمان فسخ در صورت كه پيمان اين اختصاصي آالت ـ د ( ماشين 21 ادهم

 با توافق دستگاه نظارت و كارفرما، تعيين خواهد گرديد.در اختيار كارفرما قرار گيرد،  اجاره
 .ماشین آالت مورد نیاز برای باقیمانده کار با تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما تعیین خواهد شد -

*********************************************************************** 

 .هزينه باالسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير پرداخت مي شودب ( -22ماده 
 هیچ گونه تعدیل آحاد بها  مابه التفاوت مصالح و تعلیق به این پیمان تعلق نمی گیرد

 

ر، به در زي شده نحو تعيين را بهكار  تسريع از موعد كار، كارفرما هزينه پيش اتمام ـ الف( در صورت 31 ماده

 كند.مي پيمانكار پرداخت

 هیچگونه هزینه ایی بابت تسریع در اتمام کار به پیمانکار تعلق نمی گیرد. -

انكار زير از پيم بو ترتي ميزان از كار پيمانكار(، به )ناشي تأخير غير مجاز پيمان ( خسارت6ـ  ـ ب 31 ادهم

 شود:ميوصول 

و به میزان بیشتر از یک چهارم مدت پیمان به ازاء هر روز تاخیر مبلغ ........... بعنوان جریمه   مطابق شرایط عمومی پیمان میباشد . -

 از حساب پیمانکار کسر می گردد .

 

  پيمانكار موظف است موارد ابهام، نواقص و تناقص موجود در اسناد، نقشه ها و كليه مدارک پيمان را

ئه پيشنهاد قيمت از كارفرما بصورت كتبي استعالم در مهلت مقرر نمايد در غير اينصورت نظر قبل از ار

 كارفرما مالک عمل و مورد قبول خواهد بود.

 

 نوی فدوزرن کسد شدک  اماینره پلمااکا :                                         وی                       شرداری اماینره یا فرما:

 قاسم شموسی اام واام خااواد ی: صالح رچدش                                                       اام و اام خااواد ی: 

 امضاء: امضاء:
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 باشر می پلمااکا  عهره به ابزا  و مصااح یلله تهله -1

تهله مصااح  به عهره پلمااکا  بوده و پلمااکا  می بایست بالفاصله پس اک ابالغ دستو  یا  اس ت به معرفی   -0

 یا خااه تهله یننره اآرام و پس اک تایلر یا فرما اس ت به با  لری  و حم  و تخلله د  مق  اصب اآرام امایر.

ستفاده  مو د پلماه این برای یه مصااقی  یلله ستی   لرد می آرا  ا  لاتیخصوص   با مکاب  و اوع و جنس بهترین اک بای

 .برسر اظا و دستگاه تایلر به و باشر داشته مکابقت هک ایراای مشابه یا و(  ASTM) متراول

شام  مقاومت فشا ی      -0  -عم  افوذ کب -د صر جذب کب  -مقاومت خمشی –حراآ  ککمایشاو مو د بر سی 

شما ه    ستاارا د  شگاه های مو د تایلر یا فرما  می       888ط   ا ستاارا د و تققلقاو ایراه اک ککمای سسه ا مو

باشریه آکعاو تهله شره بایر جوابگوی ککمایشاو باشنر. بریهی است مسئوالت اتل ه ککمایش د  هر کماه       

 متوجه پلمااکا  است .

ساخت و مق  یا         شره و اقوه توالر و  صااح  توالر  صاو م شخ صره:یا فرما م سی یرده ود    ت  صوالو  ا بر   خااه مق

 صو و تصویب به پلمااکا  ابالغ ملنمایر.سپس پلمااکا  می تواار اس ت به خریر و حم  مصااح اآرام امایر.

صااح بلش اک ملزاه پلش       -4 شر و م اک به پراینر ی م صااح موجود د  پروژه می با پلمااکا  ملزم به حفاظت م

 بلنی شره د طول مسلر امی باشر.

صااح  به مق  پروژه اآرام          -8 س ت به تهله و ااتقال م صب ا شرفت عمللاو ا ست با توجه به پل پلمااکا  می بای

 امایر و بابت هر  واه جاب ایی و حم  م رد توسط پلمااکا  هزینه ای آاب  پرداخت امی باشر.  

ه ااح د  اظر  رفتچنااچه بنا به تشخلص دستگاه اظا و و تصویب یا فرما مق  های جریری جهت تاملن مص     -4

شررود پلمااکا  موظف خواهر بود اک مق  های جریر مصررااح مو د الاک  ا تاملن ینر . بریهی  اسررت د  این        

 صو و فاصله مق  های جریر تا پای یا  مالا مقاس ه  خواهر بود

 

 د  یلله موا د هماهنگی با ااظر پروژه جهت اجرای یا  و امواه بردا ی ککمایشگاه اازامی است. -8

چنااچه خا ج اک دیر مهنرس ااظر آسررمتی اک یا  اا ام شررر د  صررو و د  خواسررت مهنرس ااظر پلمااکا    -9

 شروع و خاتمه موظف است عمللاو  ا دوبا ه به اا ام  ساار تا یلله مراح  یا  به تایلر مهنرس ااظر برسر .)

 است (هر آسمت اک عمللاو اجرایی این پروژه منوط به دستو  اک سوی مهنرس ااظر 

شرح یا  به اقو مکلوب اا ام داده و         -0 شه ها و  ضوع پلماه  ا ط   اق ست یلله  یا های مو پلمااکا  موظف ا

عرم حضو  مهنرس ااظر  افع مسئوالت پلمااکا  امی باشر )تمامی مراح  اجرایی بایر کیر اظر مهنرس ااظر       

 اا ام  لرد(

 

عمللاو اجرایی اازامی می باشررر)یا  فرما ، مشرراو ،  اصررب تابلو مشررخصرراو پروژه اک کماه شررروع تا پایاه  -19

 پلمااکا ، تا ی  شروع بکا  و پلش بلنی تا ی  اتمام (
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پلمااکا  موظف اسررت یو ماه پلش اک  پایاه مرو پلماه و هر کماه دیگر یه مشرراو  یا یافرما  اعالم امایر ،  -11

و وضعلت های ا ساای پلمااکا  بعر اک تا ی    اس ت به تهله و ا ائه الیقه تاخلراو اآرام امایر و د یافت صو   

شی اک عرم تمریر به عهره پلمااکا        سئوالت های آااوای اا شر همچنلن تمامی م ، منوط اا ام این بنر  می با

 بوده و  مرو توآف پروژه  جز تاخلراو بلر م اک مقاس ه خواهر شر.      

پلمااکا  موظف است د  اسرع وآت ی  موضوع پلماه   ا د  برابر یلله حوادث آهریه اک آ ل  کازاه سلالب          -10

شرررایط عمومی پلماه با هماهنگی با یافرما بلمه  امایر بلمه اامه بایر تا کماه تقوی                       01و بلره ط    ماده  

 موآت ادامه داشته باشر .

یر به عم  کو ده و با ک اهی یام  اک اوع و ح م یا  اک آلمت پلشنهادی   پلمااکا  موظف است اک مق  یا  باکد  -10

 ا ا ائه دهر  ، چنااچه د  اتر سه  ااگا ی پلمااکا  د  برکو د ارخ ، ضر  و کیاای متوجه پلمااکا  شود یا فرما     

 .هلچ  واه تعهری اس ت به ج راه ضر  و کیاه و یا پرداخت خسا و ارا د

مقروده باکدیر و یلله مسررائ  مربوط به  اهنمایی و  اانر ی و ترافلو خلابااها  ا           پلمااکا  موظف اسررت اک   -14

ست هماهنگی الکم با ادا او کب       سی امایر . بریهی ا سی اما ا بر  ضالب   _برق  –بر   اک و مخابراو به  _فا

 عهره پلمااکا  می باشر .

 

مه کماا نری ،  زا ش  وکااه ،  زا ش پلمااکا  موظف اسررت ط   شرررایط عمومی پلماه اسرر ت به ا ائه براا -18

 ماهلااه د  کمااهای مشخص شره اآرام الکم  ا بعم  کو د . 

ست پلش اک اا ام           -14 سه امایر . اذا مل ای صو ت ل شکا  و پنهاه پروژه  ا  ست یلله یا های َک پلمااکا  موظف ا

ا اماینره یا فرما  اآرام و عمللاو مذیو  و آ   اک شروع عمللاو جریر اس ت به تهله صو ت لساو مربوطه ب    

صو و وضعلتها اازامی بوده و         شره جهت پرداخت  صو ت لساو یاد  به تأیلر یا فرما برساار  .همچنلن ا ائه 

 پس اک ابالغ یا فرما آاب  پرداخت می باشر .  

 

** ت صره : صو ت لساو تأیلر شره صرفاً بمنظو  اح ام یا  است و پرداخت هزینه بر اساس کیتم ها و اتایج 

ککمایشگاهی آاب  پرداخت می باشر .  پلمااکا  موظف است یلله عملاو اجرایی  ا با کد س های اعالم شره د  دستو  

سه امایر ؛ د  صو و اعالم کد س جریر توسط یا  و شرایط خصوصی پلماه مشخص و یرو یی دآل  که  ا صو ت ل

 یا فرما ، یلله موا د مل ایست مکاب  با مفاد آرا داد اجرا  ردد . 

 

پلمااکا  موظف است د  اجرای عمللاو موضوع آرا داد اک ابزا  فنی مناسب جهت ینترل و دآت د  یا  استفاده  -18

 امایر .
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پلمااکا  ملزم است د  مق  یا  اه امکاااو ککمایشی مو د الاک ینترل یلفی توالراو بتنی  ا فراهم امایر و اک  -19

الروهای متخصص دا ای ت ربه و تقصلالو عااله د   شته مرت ط د  امر توالر استفاده امایر .ککمایش تعللن 

لرد و ای اد شرایط مناسب ککمایش بر مقاوو بتن و جرول با چکش اشملت اک جااب ککمایشگاه صو و می  

 عهره پلمااکا  می باشر . 

پلمااکا  موظف است ابترا بتن مگر  ا اجرا اموده و پس اک  لرایی بتن مگر اآرام به عمللاو اجرایی امایر ؛  -10

ضمناً  عایت یلله مشخصاو فنی د  هنگام بتن  یزی  اک آ ل  مصااح مربوب ، طرح اختالو مناسب بتن 

اک بتوالر و عم   کو ده و اگهرا ی اک که تا حصول مقاومت مو د الاک اازامی می باشر .بکا  برده  استفاده

بهترین  وش ها و ماشلن کالو اک آ ل  بتوالر و مالو ساک برای بتن مگر ، مالو و استفاده اک دستگاه برش 

 کسفاات ،م ربترین عوام  اجرایی اازامی است.

لمااکا  می بایست یلله مسائ  فنی اک آ ل  شلب طوای و عرضی و علا  بتن و ... باتوجه به موضوع عمللاو ، پ -09

بر اساس اصول و  معلا  فنی  عایت امایر .بریهی است م نای پرداخت ط   بر کو د )ترجلقاً بر م نای فهرست 

 بها ( صو ت لسه شره توسط دستگاه اظا و خواهر بود .

ساعت آ   اک  وکهای تعکل  و بلن تعکل  ( به صو و یت ی  49ش )ساعت آ   اک هر واه ککمای 04پلمااکا   -01

اک یا فرما د خواست می ینر .تا همااگی های الکم توسط یا فرما اا ام  لرد ، د  بلر اینصو و عواآب که 

 متوجه پلمااکا  است . 

معلوالن و پلمااکا  موظف به  عایت ضوابط حایم بر طراحی فضاهای شهری بر م نای مناسب ساکی برای  -00

 اابلنایاه است .

 پلمااکا  مل ایست مسلر ع و  عابرین  ا با جراساکی مناسب د  حلن عمللاو اجرایی کماده ساکی امایر .  -00

 بستر یا  بگواه ای باشر یه هرالیه یوبلره و به ترایم حرایثر برسر . -04

ای اد  ردد به اقوی یه   ییا  موااعدتای  اجرایی هر مرحله اک یا  به پلمااکا  ابالغ می  ردد . و هر اه د   -08

، پلمااکا  موظف است یت اً موا د  ا به یا فرما اطالع و دتای  اجرایی اجرای یا  ط   دتای  اجرایی مقرو  ا اشر 

 متناسب با وضع موجود به ایشاه ابالغ می  ردد .
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 آرا داد

 عملیات پیااه یو ساز  ویوا  شرد موضوع :

 نویفدوزرن کسد  شدک اام پلمااکا  :

 شما ه :

 تا ی :


