
 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

بــه  .........اره ثبــت........مشــ........ بــه ..............بــه آدرس :  ................ایــن قــرارداد در تــاریخ                   بــین شــرکت 

نـد فرز...................اي که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده مـی شـود از یـک طـرف و آقـ ..............آقاي نمایندگی 

نکـار بـه شـرح زیـر یماپ به عنـوان ...................به شماره همراه  ...................به نشانی :  ..........به شماره شناسنامه  ...........

 منعقد می گردد. 

 

 : موضوع قرارداد  1ماده 

 موضوع قرارداد عبارت است از

اي پست هاي برق و سایر سازه هـا در صـورت ساخت پله هاي فلزي و هندریل هاي مربوط به آن جهت ساختمانه 1 -1

 لزوم، مطابق مشخصات و نقشه هاي ابالغی.

کانالهاي تاسیسـات وپسـتهاي بـرق و  با گارد و بدون گارد جهت MONKEY  LADDERساخت و نصب   1 -2

 سایر سازه ها در صورت لزوم ، مطابق مشخصات و  نقشه هاي ابالغی. 

خل سازه ها، درپوش و دریچـه هـاي منهـول کانالهـاي تاسیسـات و لوورهـاي ادساخت و نصب درپوش ترنچهاي  3-1

 تهویه کانالها ، مطابق مشخصات و نقشه هاي ابالغی.

  نصب اسکلت فلزي داخل پست برق اصلی به همراه پوشـش فلـزي مطـابق بـا نقشـه هـاي اجرائـی و نقشـه هـاي  4-1

SHOP DRAWING    به پیمانکار.ابالغی 

 

کـه از سـوي  تمامی موارد فوق بر اساس نقشه هاي اجرائی ،نقشه هـاي کارگـاهی و دسـتور کارهـائی : اجراي 1تبصره 

 یباشد.پیمانکار ابالغ میگردد ،بر عهده پیمانکار م صورت کتبی به مسئولین کارگاه در حین انجام کار به

. 

 



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

 : مدت قرارداد  2ماده 

 می باشد.                  لغایت                        تاریخ  مدت قرارداد از

اي ورد نیـاز اجـرمـ: پیمانکار موظف است قبل از تاریخ شروع قرارداد نسبت به تدارك و تجهیز نیروي انسانی  2تبصره 

 موضوع قرارداد اقدام نماید.

 رابیز زمان خ: کلیه روزهاي سال اعم از جمعه و تعطیالت رسمی , روزهاي کاري محسوب می گردد به غیر ا 3تبصره 

 رفرما.عمده در تجهیزات اجرایی کارگاه , نرسیدن مصالح مورد نیاز و یا اعالم تعطیلی کارگاه از سوي کا

 

 : مبلغ قرارداد 3ماده 

 مبلغ تقریبی موضوع قرارداد                         ریال می باشد.

رداد صـب  موضـوع قـرات هر کیلو گرم سـاخت ونوزن تقریبی احجام کلی قرارداد                کیلو گرم و باب : 4تبصره 

 ریال پرداخت می گردد . 7,500مبلغ  

د و با مبالغ فوق می ن کل قرارداازیدرصد م 25: کارفرما مختار به افزایش و یا کاهش احجام موضوع قرارداد تا  5تبصره 

 باشد و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می داند.

نـدرج مس قیمـت واحـد مبلغ نهایی موضوع قرارداد با احتساب وزن نهایی کار و تائید دفتر فنی کارگاه بر اسا : 6تبصره 

 در خاتمه کار محاسبه خواهد گردید. 3در تبصره 

بقـات و طبهـا کـار در  قیمت هاي این قرارداد مقطوع بوده عالوه بر آن هیچ ادعا و افزایش قیمتی مانند اضافه:  7تبصره 

ام و بحث را انجـ پذیرفته نخواهد شد و در صورت استنکاف پیمانکار از اجراي کار، کارفرما مجاز است کار موردغیره 

 به حساب پیمانکار منظور نماید.  %25هزینه آن را به اضافه 



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

احجـام  و کـار و اوزان: پرداخت مبلغ کارکرد تنها براساس اندازه و ابعاد مندرج در نقشه هـاي ابالغـی بـه پیمان 8تبصره 

 واقعی کار انجام شده صورت می گیرد. 

ارگانهـاي  در صورت توقف کار ناشی از شرایط نامساعد جوي و یا هر گونـه اعمـال ضـوابط قـانونی توسـط:  9تبصره 

ز خود ان مورد را ذیربط هیچگونه خسارتی به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید و پیمانکار هر گونه ادعاي حقوقی در ای

 نماید.سلب می 

 

 : نحوه پرداخت  4ماده 

تناسب با اجراي کار, پیمانکار موظف به تهیه صورت وضعیت هاي موقت ماهانه و ارائه به دفتر فنی کارفرما می م -4-1

ارفرماي اصلی قرارداد و پس از دریافت مبالغ صورت وضعیت از جانب ک 5ماده  اتباشد که پس از تائید و کسر کسور

 ر پرداخت خواهد گردید.پروژه , به پیمانکا

 ومانکـار تهیـه : صورت وضعیت قطعی کارکرد قرارداد بر اساس ریزه متره اي که توسط کارفرما با حضور پی 10تبصره 

 امضاء می گردد پس از تائید کارفرما مبناي تسویه حساب نهایی کارکرد قرارداد خواهد بود.

 

 : کسورات قرارداد 5ماده 

اقی مـی بـو نـزد کارفرمـا به عنوان حسن انجام کار کسر می گردد  %10عادل از مبلغ هر صورت وضعیت م -1-5

 ماند.  

  ز پایان کار با توجه به رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد می گردد.اسه ماه پس  2-5:سپرده  11تبصره 

 



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

 : ضمانت انجام تعهدات 6ماده 

ید کارفرما ت مورد تائام تعهدات موضوع این قرارداد ضمانپیمانکار متعهد میگردد همزمان با شروع قرارداد به منظور انج

 کل مبلغ قرارداد در وجه کارفرما امضاء و تسلیم نماید %10به مبلغ 

د توسـط : این تضمین پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقـت در صـورت انجـام کلیـه تعهـدات ایـن قـراردا 12تبصره 

 پیمانکار به وي مسترد خواهد شد.

 

 دات پیمانکار : تعه 7ماده 

بر عهده  انسانی ( کارگر, استاد کار و سرپرست فنی) مجرب و تامین ماشین آالت و وسایل مورد نیاز تامین نیروي -7-1

 زده ااهده اسـتفاپیمانکار می باشد . پرسنل موضوع این بند باید در کارخود مهارت کافی داشته باشند و رد صـورت مشـ

مناً اهـد آمـد . ضـتوسط پیمانکار , از کار آنان توسط کارفرما جلو گیري بـه عمـل خوافراد غیر ماهر و یا بی صالحیت 

بـه  افی و مسـلطکـافرادي که از طرف پیمانکار براي سرپرستی هر یک از اکیپ ها تعیین می گردند باید با سـابقه کـار 

 د.باشند. همچنین پیمانکار مجاز به استفاده از اتباع غیر ایرانی نمی باشنقشه خوانی 

ع از کـم وکیـف آن اجـراي عملیـات پیمانکار بر اساس بازدید از روند انجـام کارهـاي موضـوع قـرارداد و اطـال -7-2

 د بود.موضوع قرارداد را متعهد می گردد و متعهد می گردد و متعهد به اجراي دستور کارهاي کارفرما خواه

متعهد می گردد در انجام تعهدات قرارداد کیفیت مورد نظر کارفرما در انجام کارها را بـه نحـوي تـامین پیمانکار  -7-3

نماید که هیچگونه دوباره کاري و یا اتالف زمانی در انجام کارها ایجاد نگـردد در غیـر اینصـورت پیمانکـار متعهـد بـه 

به تشخیص کارفرما از محل حسن انجام کـار و سـایر  ، %25به اضافه  اصالح نواقص خواهد بود و هزینه خسارات وارده



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

و در اینصورت پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خـود سـلب و سـاقط خواهـد  مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید

 نمود.

کثر بر ضرورت کار یا درخواسـت کارفرمـا متناسـباً بـه حـداقل و حـداظف است نیرو هاي خود را بنا پیمانکار مو -7-4

 رد نظر کارفرما برساند.مو

وله هـاي لماشین آالت مورد نیاز از قبیل جرثقیل , کفی , موتور جوش , وینچ, تیفور , چین پالك ,  وتامین نیرو  -7-5

ز مـی ارفرما مجاکداربست , دستگاه هواوبرش و .. به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم تامین به تشخیص کارگاه , 

ورتحسـاب صاز  %30بـا احتسـاب ضـریب باالسـري وارد یاد شده اقـدام و هزینـه هـاي مربـوط را باشد نسبت به تامین م

 پیمانکار کسر نماید.

نکـار مـی صفحه سنگ , هوا وگاز, پیچ ومهره و ... بعهـده پیما الکترود، واد و مصالح مصرفی از قبیلمتامین کلیه  -7-6

 باشد.

...  وتجهیزات و وسایل ایمنی مناسب کار مانند کاله کفـش ایمنـی  عهد می گردد که کارگران وي ازپیمانکار مت -7-7

ج نمایـد ارگاه اخراکاستفاده نمایند و کارفرما در صورت مشاهده عدم رعایت مراتب می تواند نفر خاطی را مستقیماً از 

ه در اثـر دثـو پیمانکار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . همچنین هرگونـه مسـئولیت بـروز حا

 عدم رعایت نکات ایمنی , بعهده پیمانکار می باشد.

قـرار  ف است به نحو مطلوب و شایسته از وسایل ، ابزار یا مکـانی کـه توسـط کارفرمـا در اختیـار اوپیمانکارموظ -7-8

  ل نماید.تحوی سالم میگیرد مراقبت نموده و در پایان کار آن را با در نظر گرفتن استهالك معقول و مقبول به کارفرما



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

ه بـب دیدن تجهیزات تحویلی کارفرما در اثر سهل انگاري پیمانکار , کلیه هزینـه هـاي تعمیـرات در صورت آسی -7-9

ي ریب باالسـرضوي با احتساب  عهده پیمانکار خواهد بود که عیناً از مبالغ قابل پرداخت صورت وضعیت هاي کارکرد

 کسر خواهد گردید. 30%

ارد شدن مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار می باشد و در صورت ایجاد پرت غیر متعارف و و نه ازاستفاده بهی -7-10

ریب ضـا احتسـاب بـ خسارت کارفرما می تواند خسارت وارده را عیناً از محل حسن انجام کار و سایر مطالبات پیمانکار

 کسر نماید. %30باالسري 

بـا احتسـاب  ر و کوتاهی پیمانکار بنا بر آیـتم مربوطـه از مطالبـات پیمانکـارات ناشی از اشتباه , قصوهزینه تاخیر -7-11

 کسر میگردد. %30ضریب باالسري 

جـم کـار ظف است طبق برنامه زمانبندي کارفرما موضوع قرارداد را به انجام برساند و متناسـب بـا حپیمانکار مو -7-12

 ماید.ابالغی نسبت به افزایش یا کاهش تعداد نیروي کار اقدام ن

ارفرمـا در کحقوق قانونی پرسنل پیمانکار به جز موارد مندرج در قرارداد به عهده پیمانکار بوده و  پرداخت کلیه -7-13

 این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تا  اري اعالمپیمانکار موظف است لیست اسامی پرسنل تحت سرپرستی خود را کتبا به صورت روزانه به امور اد -14-7

 امین ژتون غذا اقدام گردد.نسبت به ت

ه قه نسـبت بـپیمانکار مکلف است بر اساس این قرارداد ضمن اخذ کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی منط -15-7

قه اقـدام جتماعی منطارائه لیست حقوق و دستمزد ماهانه و پرداخت حق بیمه کارکنان و قرارداد خود به سازمان تامین ا

 ب از سازمان تامین نیز اقدام نماید.نماید و نسبت به اخذ مفاصاحسا



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

ا پیمانکار موظف است در پایان سال لیست پرداخت عیدي , سنوات خـدمت و طلـب مرخصـی نفـرات خـود ر -16-7

 30باالسـري  پس از پرداخت به کارفرما تحویل دهد در غیر اینصورت کارفرما نسبت به پرداخت آن و کسر با ضریب

 % از حساب پیمانکار اقدام می نماید.

اساس قیمت هاي  در احجام موضوع قرارداد بر %25پیمانکار متعهد به انجام عملیات موضوع قرارداد تا افزایش  -17-7

 مندرج در قرارداد می باشد.

 

  

 : تعهدات و اختیارات کارفرما :  8ماده 

ور و رل شـی, آرمـاتاي مورد نیاز پیمانکار , آهن آالت مصرفی از قبیل تیـرآهن , پلیـت , نـاودانی, نبتهیه نقشه ه -8-1

 بولت , رنگ سند بالست و برق

قـدام و ار است در هر زمان و به هر دلیل نسبت به فسخ قسمتی از یا کل قرارداد به صـورت یکطرفـه اکارفرما مخت -8-2

 .قدام نمایدنسبت به تسویه حساب پیمانکار بر اساس احجام کاري که توسط ایشان انجام شده , حداقل تا یکماه ا

 جریمه تاخیر:  9ماده 

روز تـاخیر مبلـغ  روز , بـه ازاء هـر 20درصورت تاخیر در اجراي کارها ناشی از قصور پیمانکار به تشخیص کارفرما تـا 

رده از خسارات وا یک در هزار از مبلغ قرارداد کسر و پس از آن کارفرما مختار به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه و کسر

 پیمانکار خواهد بود.

 موارد فسخ قرارداد:  10ماده 

 رگاه بدون سرپرسترها کردن کا -10-1

 عدم توانایی فنی و مالی الزم و یا واگذاري کار به غیر -10-2



 
 قرارداد

 
 

 

 تاریخ قرارداد :

 شماره قرارداد : 

 معایب در مهلتی که کارفرما مقرر می دارد. عدم اجراي صحیح کار و یا عدم رفع -10-3

 ما تعطیل اعالم گردد.در مواردي که کارگاه به هر دلیل توسط کارفر -10-4

ه ادعـا و در خصوص بندهاي فوق نظر کارفرما کـافی و الزم االجـرا مـی باشـد و پیمانکـار حـق هـر گونـ : 13تبصره 

 خود سلب و ساقط نموده است.ازاعتراضی را 

 

 : نسخ قرارداد 11ماده 

رعایت کلیـه  لزم بهمتبصره در دو نسخه با حکم واحد تهیه و تنظیم گردیده است و طرفین  13ماده و  11این قرارداد در 

 مفاد آن می باشند.

  

 


