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 قرارداد خرید خدمات نقشه برداري            

 نفتل ......................: به آدرس............................آقاي  به نمایندگی ............ ............. کارگاهقرارداد حاضر فی مابین شرکت 

 ........................... ..به آدرس.................. آقاي که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یکطرف و .................
 با شرایط ذیل منعقد می گردد. ...................تلفن:

 موضوع قرارداد:-1ماده 

 عبارتست از راهبري و تامین نیروي انسانی متخصص جهت انجام خدمات نقشه برداري بشرح زیر:

ن کارفرما. وضوع پیمامنترلی مطابق نیاز عملیات اجرایی وک..................الف)ارائه کلیه خدمات نقشه برداري در کارگاه 
 شامل نفرات زیر:

حداکثر ساعت/مقدار 
داختقابل پر  

درجه-شرح خدمات سابقه/مشخصات تعداد نفرات مورد نیاز  ردیف 

سال 8باالي  یک نفر - یسانسل-سرپرست نقشه بردار   1 
نفریک  ساعتی سال5باالي   لیسانس-نقشه بردار   2 

ساعتی   3 کمک نقشه بردار - دو نفر
ماه هزینه یک  TS06power 4 اجاره دوربین نقشه برداري توتال استیشن 

 5 اجاره دوربین نقشه برداري       ترازیاب   SOKKIA یک ماههزینه  

 رود وخروجواعات ستوضیح اینکه: مقادیرذکر شده در قسمت ساعت کار،حداکثرپرداختی به پیمانکار میباشد ومتناسب با 
 ثبت شده صورت وضعیت تنظیم خواهد شد.

 :محل اجراي کار-2ماده
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 که به روئیت پیمانکار رسیده است. ...................کارگاه 

 مدت قرارداد:-3ماده

 تعیین میگردد. ................الی...............مدت این قرارداد از تاریخ 

 مبلغ قرارداد:-4ماده

 مبلغ قرارداد طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد :        

 ردیف شرح خدمات سابقه/شرایط نحوه محاسبه مبلغ نوع کسورات
سال 8باالي  -  بیمه ومالیات  1 سرپرست نقشه بردار 
تیساع  بیمه ومالیات سال 5باالي      لیسانس نقشه بردار   2 

 3 اجاره دوربین نقشه برداري توتال استیشن ماهیانه  مالیات
 4 اجاره دوربین نقشه برداري ترازیاب ماهیانهl  مالیات

     5    کمک نقشه بردار          نفر ود ساعتی  بیمه ومالیات

ز طرف کارفرما رد قبول اامه مونجهت تسریع در خرید تجهیزات در قبال ارائه ضمانت  ...............................ضمنا مبلغ 
 بعنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 نحوه پرداخت:-5ماده

به  ات قانونیکسور پیمانکارموظف است صورت وضعیت ماهیانه خود را تهیه و پس از تائید اموراداري ومدیرپروژه و کسر
 بود.  اخت خواهدبل پردروز بعد متناسب با نقدینگی پروژه قا.........امور مالی کارگاه تحویل نماید، مبلغ تائید شده 

 

 کسورات قانونی:-6ماده 

بابت مالیات کسر خواهد شد. الزم به ذکر  %5قانون مالیاتهاي مستقیم  104پرداختها به پیمانکار مطابق ماده از کلیه  -1
                                                                     . ین شده در قوانین جاري خواهد بوداست که کسور قانونی مطابق با مبالغ تعی
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ار کسر و به صورت سپرده نگهداري خواهد بابت تضمین حسن انجام ک%10ماهانه پیمانکار معادلاز صورتحساب -2
 ماه آزاد خواهد شد. 3شد.حسن انجام کار مذکور با تائید مدیرپروژه پس از 

ماعی درصد حداقل حقوق اعالمی از طرف وزارت کار وامور اجت 30یمه پرسنل پیمانکارکه معادل پرداخت حق ب -3
اي هزینه با خود پیمانکار است.درصورت درخواست پیمانکاردرخصوص قرارگرفتن درلیست بیمه کارفرما ه میباشد

رگونه همی گیرند قرار مربوطه عینا از پیمانکارکسر میشود.ضمنا با توجه به اینکه پرسنل پیمانکاردرلیست اصلی کارفرما
می جاد نهیچگونه مسئولیتی براي کارفرما ایادعایی از طرف این پرسنل درخصوص دریافت مطالبات پایان کار،

ور با ه مذککند.چنانچه تحت هر شرایطی کارفرما بابت پرسنل پیمانکار مجبور به پرداخت هرگونه وجهی شود وجو
 ضریب باالسري از مطالبات پیمانکار کسر میشود.30%

 تعهدات پیمانکار:-7ماده 

                                 .     نموده و از مفاد آن کامال آگاه شده است) تمام اسناد و مدارك موضوع قرارداد را مطالعه 1

) محل اجراي کار را دیده و بررسی کرده ودر ارائه پیشنهاد قیمت کلیه موارد را مد نظر قرارداده است. در تهیه پیشنهاد 2
فته و بعدا از هیچ بابت ، حق درنظر گرقیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی ازمفاد بندهاي باال را 

                                                                                                             .درخواست اضافه پرداختی ندارد

قوانین و مقررات ، که تا تاریخ ) ازقوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه هاي اجتماعی ، مالیات ها ، عوارض و دیگر 3
تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است ، کامال مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هرحال ، 

  .                                                            مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده ، برعهده پیمانکار است

)قیمت هاي ذکر شده در قرارداد بابت تمام مزایاي قانونی پرسنل نظیر حقوق پایه،حق مسکن،خواربار،اوالد،اضافه 4
کاري،شبکاري،حق شیفت،مزایاي پایان کار،عیدي،سنوات ،مانده مرخصی،هزینه هاي باالسري و غیره میباشد وهیچگونه 

                                                                                    .                      پرداخت دیگري صورت نمی گیرد

).به هرحال ، پیمانکار تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده 5
                                                                    .              است که بعدا در مورد آن استناد به جعل خود نماید

پیمانکار متعهد است کلیه نیروهاي متخصص الزم جهت انجام کارهاي موضوع قرارداد را به تعداد مورد نیاز پس از -6
 اعالم به کار فرما در کارگاه وارد نماید .
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ه نسبت ا ست بال فاصل ار توسط کار فرما ،پیمانکار متعهدپیمانکدر صورت تشخیص عدم صالحیت هر یک از پرسنل -7
 به تسویه حساب و جایگزین نمودن  فرد مناسب اقدام  نماید .

رما ر کار کارفستی خود همواره نیروهاي زیرمجموعه را درکارگاه ها بصورتی جایگزین نماید که خللی دپیمانکار بای-8  
طالبات پیمانکار مریال از  2000000ایجاد نشود  درصورت بروز بی نظمی به ازاي هر روز غیبت پرسنل پیمانکار مبلغ 

 کسر خواهد شد.

 

ست به طور اد . در صورت تخلف ، کارفرما محق نتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارپیمانکار حق واگذاري یا ا -10
  .ماید نیکطرفه قرارداد را فسخ کرده و ضرر و زیان احتمالی را به تشخیص خود از مطالبات پیمانکار کسر 

ارفرما در تائید و قبول کیمانکار جهت انجام صحیح عملیات خود رأسًا در محل عملیات حاضر بوده یا در صورت پ -11
ر عهده بت کار را سئولیممواقع ضروري، نماینده اي را براي کنترل کارهاي انجام شده کتبًا به کارفرما معرفی می کند که 

 هده وي میبه ع گیرد درغیر این صورت خسارت کارهاي انجام شده مغایر با نقشه ها و مشخصات فنی وانجام مجدد کار
 باشد .

 
اشد به الزمه پرسنل ب هر گونه خسارت از طرف کارکنان پیمانکار که ناشی از سهل انگاري و عدم تخصصجبران  -12

ع سبت به رفنأسًا رعهده پیمانکار خواهد بود و بایستی توسط پیمانکار جبران گردد . در صورت عدم جبران ، کارفرما 
 ظور می نماید .سري به حساب بدهی پیمانکار منهزینه باال %30خسارت اقدام خواهد نمود و هزینه آنرا با احتساب 

پرسنل پیمانکار ملزم به استفاده صحیح از وسایل تحویلی و رعایت کلیه ضوابط ایمنی و مقررات داخلی کارگاه و -13
                .                                             همچنین رعایت شئونات اجتماعی و اخالقی در محدوده کارگاه می باشند

   پیمانکار موظف است در کلیه ساعات شبانه روز و همه روزه ( اعم از تعطیالت رسمی و غیر رسمی) درساعات - 14
.                                                                            ساعت )  آماده به کار باشد 12اجرایی کارگاه( هر شیفت   

ار متعهد می شود هر نوع خسارتی که توسط وي یا کارکنان ایشان به امکانات و تجهیزات و وسائل کارفرما پیمانک-15
.                                                                                                                    وارد شود را جبران نماید  
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ن ا نمایندگایت،مزاحمت و یا تعرض به کارفرما،دستگاه نظارت یخود پیمانکار حق ایجاد محدود پرسنل پیمانکار یا-16
اقدام خواهد 10آنان و غیره را تحت هیچ عنوانی نخواهد داشت.بدیهی است در صورت تخلف طبق مقررات موضوع ماده

 شد.

ون کار و قان13ارفرما مستند به ماده ر صورت عدم پرداخت حقوق و مزایاي پرسنل پیمانکار توسط وي،چنانچه کد-17
ریب ضور را با غ مذکبراساس احکام صادره از طرف اداره کار محل،حقوق و مزایاي پرسنل پیمانکار را پرداخت نماید،مبل

 از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.%30باالسري

ارد بعهده داستخدام آنها منع قانونی  قانون کار و مسئولیت بکارگیري عواملی که120عایت مقرارت موضوع ماده ر-18
 پیمانکار است.

دارد.ولی ر کارگاه نًا حق هیچگونه مکاتبه برگزاري جلسه با دستگاه نظارت و یا نماینده کارفرماي اصلی دپیمانکار راس-19
 د.قدام نمایایراد در صورت طرح ایراد از سوي نامبردگان،پیمانکار موظف است با هماهنگی نماینده کارفرما به رفع ا

سارت، به خنگهداري کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی به پیمانکار بعهده وي بوده و در صورت بروز  ومسئولیت حفظ -20
شت،در درصد از صورت وضیعت پیمانکار کسر می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد دا 30اضافه 

 د.هیزات کارگاه در مقابل خسارت احتمالی می باشکل،پیمانکار موظف به حفظ و مراقبت از وسایل و تج

 تعهدات کارفرما:-8ماده

 تهیه دو دستگاه رایانه مناسب جهت گروه نقشه برداري. -1

 تهیه دفتر کاري مناسب درمحدوده امکانات کارگاه به عهده کارفرما می باشد. -2
 تامین غذاي پرسنل فعال در هر شیفت به عهده کارفرما می باشد. -3

 تامین ابزار و وسایل ایمنی و حفاظت به عهده کارفرما می باشدتهیه و  -4

 

 

 تضمین اجراي تعهدات:-9ماده
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یه و به کارفرما د سفته تهرارداقبه منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از این قرارداد،پیمانکار باید معادل................مبلغ 
در  ه کارفرمابارده واهد شد.تاخیر در اجراي کار و یا خسارت تسلیم نماید.این ضمانت نامه پس از تسویه حساب آزاد خو

 طول مدت قرارداد از محل این تضمین قابل جبران می باشد.

 فسخ قرارداد:-10ماده

م رعایت یل عدچنانچه پیمانکار به هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد عمل ننماید خصوصًا در مورادي که به دل
ت و اسیساتادره یا عدم توانائی و مسامحه عوامل پیمانکار موجب ورود خسارت به مشخصات فنی یا دستور کار ص

نکار موظف سخ و پیمافانبه تجهیزات یا برنامه کار کارفرما و ایجاد وقفه در سایر فعالیتهاي مرتبط گردد قرارداد بطور یکج
 به جبران خسارت وارده خواهد بود.

ار و کنجام اخسارت وارده را بنا به تشخیص خود از محل تضمین حسن  بدیهی است کارفرما مجاز است هزینه جبران
 سایر مطالبات پیمانکار استیفاء نماید.

صمیم از موعد ت اند بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود و یا به دلیل دیگر پیشکارفرما میتو-1
شارالیه را تا ممطالبات  کلیه اردادرا کتباً به پیمانکار ابالغ نماید وبه خاتمه قرارداد بگیرد.در این صورت تاریخ خاتمه قر

 این تاریخ در چارچوب قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد نمود.

ود فسخ می خاف می نماید که مشمول مقررات منع معامله نبوده و در صورت کشف خالف،قرارداد خود به پیمانکاراعتر-2
ه ناشی تهاي واردخسار ز است بدون نیاز به اثبات یا مراجعه به مراجع قضائی،بابت جبرانگردد.در این صورت کارفرما مجا

 ماید.ناز فسخ قرارداد،سپرده تضمین حسن اجراي کار و سایر مطالبات موجر را به نفع خود ضبط و برداشت 

 حل اختالف:-11ماده

جه حصول نتی ت عدمه حل و فصل می گردد. در صوردر صورت بروز اختالف در مفاد قرارداد موضوع ابتداً از طریق مذاکر
گیري در  نتیجه بعنوان داور مرضی الطرفین به موضوع رسیدگی می نماید.درصورت عدم ...........دفتر حقوقی شرکت 

 نهایت از طریق حکم دادگاه صالح  نتیجه گیري خواهند نمود.

 

 پاسخگویی:-12ماده
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اشخاص  د از جانبي خسارتی که در اثر اجراي این قرارداکیفري و ادعا-وي حقوقیپیمانکارکارفرما را در قبال هرگونه دعا
چنانچه  وواهد بود اوي خثالث مطرح و یا اقامه شود مصون و بري دانسته و راساً مسئول پاسخگوئی به اینگونه ادعاها و دع

ن آن ت به جبراا نسبو تشخیص کارفرم از این بابت خسارتی به کارفرما وارد آمد.پیمانکار متعهدومکلف است بنا به نظر
 ید.ت نمااقدام نماید.همچنین کارفرما می تواند خسارت وارده را از محل تضمین و مطالبات پیمانکار برداش

 قوه قهریه (فورس ماژور):-13ماده

 این قرارداد تابع موارد و شرایط فورس ماژور خواهد بود.

 قوانین و مقررات:-14ماده

 مقررات جمهوري اسالمی ایران بر این قراداد نافذ می باشد.کلیه قوانین و 

 نُسخ امضاء شده قرارداد:-14ماده 

ي طرفین ونی بوده و برانسخه با ارزش یکسان تنظیم و پس از امضاء طرفین داراي اعتبار قان 4ماده و  14این قرارداد در 
یط انجام کار داد و شراقرار الزم االجراءمی باشد.پیمانکار اعالم می دارد بامطالعه کامل قرارداد و آگاهی از عملیات موضوع

 دعاي بعدي را از خود سلب می نماید.مبادرت به امضاء این قرارداد نموده است و هرگونه ا
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