
 قرارداد آسفالت

........... به نمایندگی ...................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به آدرس ............قرارداد زیر فیمابین شرکت ...........

................. بـه شـماره شناسـنامه ................. آدرس ...... تلفن .................. و از سوي دیگر آقاي ................. فرزنـد .......................

.... تلفن ..................... با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . .............................................................

 ماده یک ـ موضوع قرارداد 

 ( زیرسازي و آسفالت ) پروژه .................. به شرح ذیل : تهیه مصالح و اجراي زیراساس و اساس

 تهیه مصالح :  -1-1

 الف) تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط ) 

 ب) تهیه مصالح اساس ( بیس )

 اجراي زیرسازي :  -1-2

 درصد .  85الف) بستر طبیعی شامل تسطیح , آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 درصد . 95ل تسطیح , رگالژ , آب پاشی وکوبیدن تا تراکم ب ) اجراي الیه زیراساس شام

 درصد به باال .  95ج) اجراي الیه اساس شامل تسطیح , رگالژ , آبپاشی و کوبیدن با تراکم 

 اجراي روسازي :  -1-3

 MC2الف) تهیه و اجراي اندود پریمکت با قیر نفوذي 

 سانتی متر آسفالت توپکا . 3سانتی متر آسفالت بیندرو 4سانتی متر شامل  7ب) تهیه و اجراي آسفالت به ضخامت 

 ماده دو ـ مبلغ قرارداد 

مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیراساس ( مخلوط ) از قرار هر تن ...................... ریال ناخالص جهت .......... مترمربع به  -2-1

 می باشد . سانتی متر برآورد شده کالً ............ ریال 35ضخامت 

مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اسـاس ( بـیس ) از قـرار هـر تـن .......... ریـال ناخـالص جهـت .................. متـر مربـع بـه  -2-2

 سانتی متر برآورد شده کالً .......................... ریال می باشد .  15ضخامت 
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............ ریال بصورت ناخالص جهت ............. مترمربع برآورد شـده کـالً بـه مبلـغ جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع ...... -2-3

 ............. ریال می باشد . 

 اجراي الیه زیراساس از قرار هرمتر مربع .......................... ریال به صورت ناخالص جهت ............. مترمربع برآورد شده کـالً -2-4

 ............... ریال می باشد . به مبلغ .....

اجراي الیه اساس از قرار هر متر مربع ............... ریال بصورت ناخـالص جهـت ........... مترمربـع بـرآورد شـده کـالً بـه مبلـغ  -2-5

 ............... ریال می باشد .

.......... ریـال ناخـالص و بـرآورد کلـی ................. از قـرار هـر تـن ........ MC2تهیه و اجراي اندود پریمکت با قیـر نفـوذي  -2-6

 کیلوگرم ............... ریال می باشد . 

) .......... ریـال بـرآورد شـده جهـت ..........  1* متر 1*متر1تهیه و اجراي آسفالت از قرار هر سانتی متر ضخامت ( سانتی متر  -2-7

 ور ناخالص . مترمربع به مبلغ ................ ریال بط

 ماده سه ـ نحوه پرداخت 

جمع کل قرارداد .................... ریال می باشد . پیمانکار می تواند در سه مرحله صورت وضعیت موقت تهیه نمـوده و نهایتـاً پـس از 

 اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید . 

ار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت روز یکب 15پیمانکار موظف است جهت کارهاي انجام شده هر 

روز پـس از تسـلیم صـورت  20تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت 

 وضعیت , مبلغ تأیید شده قابل پرداخت می باشد . 

  ماده چهار ـ اسناد و مدارك تسلیمی به پیمانکار

 قرارداد حاضر  -4-1

 نقشه هاي اجرایی و دفترچه جزئیات  -4-2

 کلیه دستور کارهایی که در حین اجراي کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابالغ می گردد .  -4-3

 ماده پنج ـ مشخصات فنی 

کیلـوگرم قیـر  5/1اء هر متـر مربـع تهیه و اجراي اندود قیري پریمکت ( اندود نفوذي زیر آسفالت) در محوطه سازي ها به از -5-1

 استفاده شود . 
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 می باشد .  60-70قیر قابل مصرف  -5-2

 اجراي اندود قیر پریمکت روي سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیداً ممنوع است .  -5-3

 ساعت می باشد .  24حداقل زمان الزم براي نفوذ اندود پریمکت  -5-4

 یا حمل بارهاي ثقیل بر روي اندود پریمکت خودداري شود .از تردد وسایل نقلیه سنگین و  -5-5

 اجراي اندود قیري ( تک کت ) بر روي الیه اول آسفالت به ازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم می باشد .  -5-6

 می باشد .   css-ihو  css-Iو یا کاتیونیک  ss-ihو  ss-Iنوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک  -5-7

 درجه سانتیگراد می باشد .  55تا  25رارت پخش قیر تک کت بین درجه ح -5-8

سـانتی  4میلی متر بـه ضـخامت  19جهت اجراي آسفالت قشر زیرین محوطه ( بیندر ) از آسفالت با دانه بندي مصالح صفر تا  -5-9

 متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود . 

 3میلی متر به ضخامت  5/12حوطه از توپکا با مصالح دانه بندي شده صفر تا جهت ایجاد سطح نسبتاً نرم قشر رویه آسفالت م -5-10

 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود . 

اجراي آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیداً ممنوع بوده و حداقل درجـه حـرارت آسـفالت در زمـان اجـرا  -5-11

 درجه سانتی گراد باشد .  135تا  130

 تنی الزامی است .  8پس از اجراي آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل  -5-12

 ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( براي پوشاندن حفره هاي زیر سطح آسفالت ) الزامی است .  -5-13

 ماده شش ـ مدت انجام کار 

باشـد تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمـه قـرارداد ............... می مدت انجام کار در این قرارداد ........... روز کاري بوده و

ضمناً چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوي کارفرما مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید براي هر روز تأخیر پـس 

 ن جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد . از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوا

تبصره : هرگاه کارفرما به نحوي موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجراي قرارداد 

 افزوده خواهد شد . 

 ماده هفت ـ نگهداري از کارهاي انجام شده 
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کارهاي انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خـارج از آن در 

انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را به صورت مطلوب نگهـداري نمایـد و در صـورت فقـدان 

 خسارت وارده را جبران نماید .

 ه هشت ـ تعهدات پیمانکار ماد

پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کامالً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجراي کـار  -8-1

را رؤیت نموده و بدیهی است مواردي که در نقشه ها مشخص نگردیده , دستورکارهاي دستگاه نظارت مالك عمل خواهد بـود و 

 ینگونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد . هزینه ا

پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده  تام االختیار ذیصالح با اطالعات فنی  -8-2

 داشته باشد .  مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور

تعهدات خود مبلغ .................... ریال به صورت چک تضمین شـده بـانکی در قبـال اخـذ  پیمانکار جهت اجراي حسن انجام -8-3

 رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضاي پیمانکار مسترد می گردد . 

ع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نف -8-4

 نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد . 

چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه هـاي  -8-5

که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویـل قضایی و مراجع ذیصالح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد 

 پیمانکار نماید . 

پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندي اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار  -8-6

 باشد کلیه خسارات وارده متوجه وي خواهد بود . 

ر حق واگذاري کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندي , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هـر شـکل و بـه پیمانکا -8-7

 صورت تام االختیار خواهد داشت . 

پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماشین آالت , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی مـی  -8-8

 رگیري و بررسی از ابزار و وسایل و ..... نموه در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .  تواند آما
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پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغـانی) یـا افـرادي را  -8-9

محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی براي که به نحوي از حق کار کردن 

 کار کردن ندارد . 

پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صالحیت اخالقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وي بنا به تشخیص مسئولین کارگاه  -8-10

ساعت از اعالم مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعـویض و بـه جـاي آنهـا افـراد  48محرز گردد . حداکثر ظرف مدت 

 مورد تأیید را بکار گمارد . 

در صورت وقوع حادثه براي پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار  -8-11

 وقی آن را به عهده خواهد داشت . و همچنین کلیه جنبه هاي مالی و حق

پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لـوازم  -8-12

یز اجباري می مقررات ملی ساختمان ن 12و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 

 باشد . 

پیمانکار تعهد می نماید که کارهاي موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شـده مطـابق برنامـه پیشـرفت کـار و  -8-13

 دستورات کارفرما با تأیید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کارآزموده و با تجربه در کار استفاده نماید .

نکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را بـه عهـده گرفتـه و در مـورد خسـارات وارده بـه سـایرین و افـراد ثالـث نیـز پیما -8-14

 پاسخگو خواهد بود . 

 پیمانکار موظف ا ست جهت اجراي آسفالت از دستگاه فینیشر ( پخش آسفالت ) استفاده کند .  -8-15

 ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد 

 رداد یا واگذاري عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .انتقال قرا -9-1

 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .  -9-2

 تأخیر در شروع بکار بیش از ............... روز از تاریخ ابالغ قرارداد .  -9-3

 ت بر عدم صالحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار بنماید . تأخیر در اجراي کار به طوري که دالل -9-4

 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .  -9-5

 ماده ده ـ موارد متفرقه 
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 د محفوظ است . موارد اضطراري از قبیل جنگ , زلزله , عدم وجود مواد اولیه و امثالهم براي طرفین قراردا -10-1

در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گـردد و آخـرین حکـم  -10-2

 مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصالح قانونی می باشد . 

 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود .  -10-3

 ه ـ تضمین حسن انجام کار ماده یازد

درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام  10کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت هاي پیمانکار مبلغ 

 دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد . 

داد فسخ گردد در صورت وضعیت قطعـی پیمانکـار براسـاس نـرخ هـاي تبصره : هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرار

درصد  10درصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت می گردد . بدیهی است  10تعیین شده در قرارداد رسیدگی و پس از تأیید و کسر 

 کسر گردیده به عنوان جبران ضرر و زیان بطور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند . 

 ده ماده دواز

 ماده و چهار نسخه و دو تبصره تهیه شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می باشد .  12این قرارداد در 

 

 پیمانکار       کارفرما 
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