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 قرارداد اختصاصي شرايط

 هايرديف براساس باشد،مي پروژه نياز مورد كه كارگاه برچيدن و تجهيز نيازجهت مورد هايرديف كليه -1

 بايستمي قرارداد به منضم پايه بهاي فهرست ( كارگاه برچيدن و تجهيز العمل دستور ) 5 پيوست در شده درج

 موافقتنامه 2  پيوست در گرديده ذكر حد از خارج موارد گونه اين بابت از و گردد تامين و تهيه پيمانكار توسط

 به منضم خصوصي شرايط ح - 20 ماده ارد ذكر شده در وم ضمناً ،بود نخواهد پرداخت قابل اي هزينه اضافه

 .گردد تامين پيمانكار توسط بايست مي نيز پيمان عمومي شرايط

  باشد.برق و گاز و تلفن به عهده پيمانكار مي هزينه انشعاب و مصرفي كارگاهي آب و -2 

 بررسي را جزئيات و ها نقشه وكليه نموده اقدام كار انجام محل از بازديد به نسبت است متعهد پيمانكار  -3

  .بود نخواهد پذيرفته پيمانكار از ها نقشه كمبوديا و كار انجام محل مورد در ادعايي هيچگونه بعدا و نمايد

 پيشنهاد 9ذكر شده در بند بر اساس ضوابط و دستور العملهاي  و برآورد ،ها نقشه وفق است متعهد پيمانكار  -4

 د. ده ارائه را خود قيمت

هاي هاي صادره از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مصوبهآخرين بخشنامه -5

ز اند اعم امقررات پيمان حاضر و يا عمليات موضوع آن صادر شدههيات وزيران كه در رابطه با مفاد شرايط و 

آن كه از آنها در اسناد پيمان ذكري به عمل آمده باشد و يا ذكري نشده باشد، جزء الينفك اسناد پيمان و منضم 

 شود.به آن محسوب مي

 تاييد مورد مصالح كليه تامين جهت معادن و منابع موقعيت دسترسي بهو پروژه اجراي محل به باتوجه  -7

هزينه مازادي به غير از آنچه در اسناد و برآورد ذكر شده است قابل پرداخت نخواهد  كارفرما و نظارت دستگاه

  .بود

و نقشه ها كنترل  شده تعيين فني مشخصات اساس بر را پيمان موضوع عمليات كليه كه است متعهد پيمانكار - 8

 .و پس از تهيه نقشه كارگاهي اقدام به شروع عمليات اجرايي نمايد

 رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت فني العملهاي دستور و ها نامه آيين و نشريات مفاد رعايت -9

  .است الزامي پروژه اين در شهرسازي و مسكن وزارت ساختمان ملي مقررات در مندرج مباحث و جمهوري
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 مدت طول در ذيل شرح به را مربوطه هاي بخشنامه و العملها دستور و نشريات گردد مي متعهد پيمانكار ضمنا

 : داشته باشد كارفرما و مشاور كارگاه جهت دسترسي پيمانكار،در پروژه اجراي

حقوقي قراردادها  درخصوص رعايت ضوابط فني، 4617/105-1753/54بخشنامه   ذكر شده در نشريات -

 هاي عمراني پروژه در

 پيمان عمومي شرايط -

  )ساختماني كارهاي عمومي و فني مشخصات) 55 نشريه -

 ساختمان ملي مقررات مباحث -

 )آبا( ايران بتن نامه آيين-

 96سال بها فهارس-

 جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت سوي از ابالغي هاي بخشنامه آخرين -

 با متناسب را خود كلي زمانبندي برنامه است موظف پيمانكار .است خورشيدي ماه 2 پيمان مدت -10

و پس از تاييد مشاور و كارفرما براساس آن عمليات دهد پيشنهاد پيمان 2 پيوست در شده ارائه ساختارشكست

 . اجراي را انجام دهد

 جوي درشرايط پيمان موضوع عمليات قطع عدم و انجام جهت الزم تمهيدات كليه است موظف پيمانكار -11

ن هيچگونه هزينه آوبابت  نمايد لحاظ خويش زمانبندي برنامه در را موضوع اين و نموده بينيپيش را نامساعد

 د. اضافي به پيمانكار قابل پرداخت نمي باش

 كافي تجربه و تخصص خود كار در كه افرادي وسيله به را پيمان موضوع عمليات كه است متعهد يمانكارپ- 12

 : باشد مي ذيل قرار به نياز مورد كارشناسان حداقل . دهد انجام ، دارند

 پايان تا كارگاه سرپرست عنوان به كار سابقه سال ده اقل حد با كارفرما تاييد با عمران مهندس نفر يك  -الف

 .پروژه اجرايي عمليات
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اجرايي  عمليات پايان تا وقت تمام صورت به كار سابقه سال 10 اقل حد با برداري نقشه مهندس نفر يك -ب

 .پروژه

 ) پاره وقت برحسب نياز(سال سابقه اجرايي  8با حداقل   تاسيسات مكانيكي يك مهندس –ج 

 سال سابقه اجرايي ) پاره وقت برحسب نياز( 8يك مهندس تاسيسات برق  با حداقل  -ه

 خارجي اتباع كارگران از و گمارد كار به را فني مهارت و صالحيت داراي كارگران است متعهد يمانكارپ - 13

 . ننمايد استفاده ندارند، را كشور اين در اقامت مجوز كه

 .گردد مي اجرا و شروع نظارت دستگاه از تاييديه كسب و اطالع با اجرايي عمليات كليه - 14

 .شد خواهد دپو كارگاه محل در نظارت دستگاه تاييد مورد محل در خاكبرداري از حاصل مصالح ليهك -15

 وضع گرافي توپو گرفتن نظر در با و شده بيني پيش سبز فضاي و جامع طرح هاي نقشه اساس بر ، دپو محلهاي

كانالها و پشت ديوار از مصالح دپو  ها ،پر كردن كنار پي  خاكريزيها ، جهت .شد خواهد ابالغ و انتخاب موجود

 شده استفاده خواهد شد .

 حمل كارگاه از خارج به پيمانكار هزينه به ، خاكريزها در استفاده قابل غير و كارگاهي هاي نخاله حمل  -16

 .شد خواهد

 محل از و ساخت محل به دپو محل از ، دپو محل به مصالح حمل) هكارگا داخل مصالح حمل زينهه -  17

 ساخت

قابل پرداخت   پيمانكار به و بابت آن هزينه اضافي  نصب(در رديفهاي فهرست بها و برآورد پيش بيني شده محل به

 .نمي باشد

 .برسد كارفرما و نظارت دستگاه تاييد به و گردد صورتجلسه اجرا از پس بايست مي اجرايي عمليات كليه - 18

موجود تحويل و برساس نقشه هاي ضميمه قرارداد قابل پياده هاي   BM زمين حريمجهت پياده كردن   - 19

 مي اجرايي هاي نقشه تهيه و ديوار حريم كردن پياده به متعهد پيمانكار زمين تحويل از پس كردن خواهد بود .

 .باشد ميمجاز  وكارفرما نظارت دستگاه توسط فوق هاي نقشه تاييد از پس عمليات شروع و باشد
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حضور آزمايشگاه مكانيك خاک جهت شيت تراكم، مشخصات فيزيكي و مكانيكي خاک و جهت زيرسازي  -20

 راه و پياده رو و نمونه گيري 

حضور دايم نقشه بردار پيمانكار و كنترل تمام نقاط موجود و نياز پروژه با بنچ ماركهاي تحويلي و ارائه به  -21

 دستگاه نظارت و كنترل تاييد نهايي

 تهيه پالن كدينگ خاک موجود قبل از خاكبرداري و بعد از ير اساس و بعد از اساس و بعد از آسفالت  -22

 سانتيمتر با رطوبت مود نياز ريخته شود. 15حداكثر در اليه هاي  %95نياز به تراكم خاكريزي هاي  -23

 تاييد محل تهيه مصالح ) شن ، ماسه ، اساس ، زيراساس ، توپكا ، مخلوط و سيمان ( قبل حمل به كارگاه  -24

تمامي مصالح مناسب حاصل از گود برداري و خاكبرداريها بايد پس از تاييد دستگاه نظارت و عندالزوم پس  -25

 از تاييد آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد كارفرما

موظف است به محض برخورد با تاسيسات زيرزميني مراتب را با كارفرما و دستگاه نظارت كتباً  پيمانكار -26

 اطالع دهد.

درصورت انجام خاكبرداري اضافه پيمانكار بايد محل تا تراز و رقوم نهايي خواسته شده با مصالح مناسب  – 27

 .مانكار ترميم و رگالژ شودبه هزينه پي C15خاک و حداقل با بتن دگي نو يا بتن سازگار با خور

سانتيمتر عمق نهايي  15ن با ماشين صورت گيرد بايد عمليات تا ددر خاكبرداري محل كانالها چنانچه كاركن – 28

 انجام و بقيه براي تسطيح و رگالژ كف كانال با دست صورت گيرد.

اشتو قرار گيرند جزء خاكهاي  M-145استاندارد  A-7الي  A-1تمامي خاكهايي كه در گروههاي هفت گانه  -29

قابل قبول براي خاكريزي محسوب ميشوند و دانه بندي آن توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم تاييد 

 آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما تعيين و به پيمانكار ابالغ ميگردد.

 به عهده پيمانكار مي باشد. کهزينه كليه آزمايشگاهاي مكانيك خا -30

پيمانكار در انجام كليه كارها موظف به رعايت نكات ايمني و بهداشت كار و كليه مشخصات و استانداردهاي  - 31

 باشد.مي ساختمان ملي مقررات دوازدهم مبحثتعيين شده توسط مراجع ذيربط از جمله  
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 جلسه اولين از ماه 2 تمد ظرف صورتيكه در نمايد بروز قرارداد طرفين بين است ممكن كه اختالفاتي كليه - 32

 قابل قضايي محاكم در يرانا اسالمي جمهوري قوانين طبق بر نشود، حل مستقيم مذاكرات طريق از اختالف حل

 جلسات نهايي  تصميم اخذ تا است موظف پيمانكار .باشد مي االجرا الزم طرفين براي صادره راي و بوده حل

 .دهد انجام وقفه بدون كارفرما نظر طبق را قرارداد اين از ناشي تعهدات مذكور محاكم نهايي آرا يا و

 زنامه به عهده پيمانكار مي باشد.هزينه درج آگهي در رو - 33

 

 

 

 

 پيمانكار نماينده

                                                                       : خانوادگي نام و نام   


