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    م  دا 
 نصب سقف عرشه فوالدي قرارداد

 »کارفرمـا «که در این قرارداد  ******نشانی سمت مدیر عامل به به  ******با نمایندگی آقاي  ******شـرکت  بین  این قرارداد   
ـ  ****** نمایندگی آقـاي  اب ****** با شناسه ملی ******شرکت  و  از یک طرف    شود    نامیده می  بـه   ****** شـماره ملـی   اب

دارنـده امـضاي مجـاز و     ******مـورخ   ****** هکه به موجب آگهی مندرج در روزنامـه رسـمی شـمار   سمت مدیر عامل شرکت    
طبـق شـرایط زیـر منعقـد      ،شود از طرف دیگـر  نامیده می» پیمانکـار «که در این قرارداد  ******باشد، به نشانی   تعهدآور شرکت می  

 .  گردد می
 موضوع قرارداد-1 ماده

 مطابق بـا شـرح خـدمات منـدرج در پیوسـت      »******ساختمان سقف عرشه فوالدي و نصب  طراحی«موضوع قرارداد عبارت است از   
 .  باشد ناپذیر این قرارداد می  جداییاجزاي که پیوست شماره دو بندي  و بر اساس برنامه زمان یکهشمار
 دمحل اجراي قراردا-2 ماده

 .  باشد می ****** محل اجراي قرارداد 
 مدت قرارداد-3 ماده

ابالغ کتبی قرارداد به پیمانکار، تحویل سازه فلزي تکمیل شده و تحویل مـصالح       پس از   روز  ******مدت انجام خدمات موضوع قرارداد      
 .  باشد می به پیمانکار

واست پیمانکار و موافقـت کارفرمـا بـراي مـدت     در موارد خارج از قصور پیمانکار، تمدید مدت زمان مندرج در این ماده به درخ  -1 تبصره
 .  پذیر است شود، امکان مناسبی که با توافق طرفین تعیین می

 مبلغ قرارداد-4 ماده
 .  باشد می بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ریال ****** هر مترمربع سقف به ازاي مبلغ این قرارداد

   .شود تعیین و محاسبه میشده گیري مساحت کار انجام  مبلغ دقیق کل قرارداد پس از پایان کار و اندازه -2 تبصره
 مبلغ قـرارداد بـا پیمانکـار را افـزایش      درصد25، تا حداکثر کارفرما حق دارد در طول مدت قرارداد متناسب با تغییر حجم کار            -3 تبصره
 .  دهد
 دستگاه نظارت-5 ماده

ر ایـن قـرارداد   کـه د  ******آقـاي مهنـدس   عهـده  ه  ب،پیمانکار طبق این قراردادتعهدات صحیح  از طرف کارفرما نظارت بر اجراي       
  .شود، واگذار گردیده است  نامیده می»دستگاه نظارت«

 نحوه پرداخت به پیمانکار-6 ماده
صـورت  بـه ترتیـب زیـر    پس از تایید دستگاه نظـارت و درخواسـت کتبـی پیمانکـار     پیشرفت کار و هاي قرارداد بر اساس   کلیه پرداخت 

 .  پذیرد می
  کل پروژهمرحله پهن عرشه فوالديیان  پس از پادرصد کل مبلغ قرارداد) سی (30پرداخت -6-1
 هاي کل پروژه میخ  مرحله جوشکاري گلیان پس از پادرصد کل مبلغ قرارداد) سی (30پرداخت -6-2
  کل پروژهمرحله آروماتوربندي پس از پایان درصد کل مبلغ قرارداد) سی (30پرداخت -6-3
 کل پروژه ریزي مرحله بتن پس از پایان درصد کل مبلغ قرارداد) ده (10پرداخت -6-4

 .  شود  نزد کارفرما در حساب سپرده نگهداري میسپرده حسن انجام کار از هر مرحله پرداخت به عنوان ده درصد -4 تبصره
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گردد حداکثر یک هفته پس از تایید هر مرحله از کـار توسـط دسـتگاه نظـارت، نـسبت بـه پرداخـت مبلـغ          کارفرما متعهد می   -5 تبصره
 .  اقدام نماید تاییدشده

 تعهدات پیمانکار-7 ماده
 .  انکار موظف است، عملیات موضوع پیمان را بر اساس نظر و تایید کارفرما انجام داده و به تایید دستگاه نظارت برساندپیم-7-1
 تعداد کافی پرسنل و تجهیزات مربـوط بـه موضـوع پیمـان بـه      ،بندي پیمانکار موظف است، با توجه به شرایط کار و برنامه زمان   -7-2

در عین حال افزایش و یا کـاهش  . ه طوري که هیچ قسمتی از عملیات راکد و یا دچار تاخیر نشود     صورت آماده در کارگاه داشته باشد، ب      
 .  پرسنل، بایستی تامین کننده نیاز کارگاه باشد

 .  پیمانکار موظف به همکاري با سایر پیمانکاران شاغل در کارگاه است-7-3
  . باشد مسئولیت کلیه اعمال پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می-7-4
 و برابـر  گیـرد  اختیار پیمانکار قرار میهاي پروژه و نوع مصالحی که در  گردد موضوع قرارداد را بر اساس نقشه        پیمانکار متعهد می  -7-5

 .  مشخصات و استانداردهاي مورد نظر دستگاه نظارت پروژه به انجام برساند
 .  باشد پیمانکار متعهد به رعایت تمامی نکات فنی و حفاظتی مربوط می-7-6
شود، نزد وي امانت بوده و حـق خـروج امـوال را از محـل           کار قرارداده می  نموالی که جهت انجام موضوع قرارداد در اختیار پیما        ا-7-7

 .  کارگاه ندارد
 .  باشد  متعهد به بیمه مسئولیت کارگاه میپیمانکار-7-8

 تعهدات کارفرما-8 ماده
هاي واحد باشد یـا کارهـاي     مستلزم تغییر در قیمتهاي موضوع پیمان تغییر یابد به صورتی که هرگاه مشخصات بعضی از ردیف  -8-1

بینی نشده باشد به پیمانکار ابالغ شود ایـن کـار از طریـق تـصویب قیمـت کارهـاي        جدیدي که قیمت واحد براي آنها در قرارداد پیش      
 .  گرفت   صورت خواهد،تنظیم صورتجلسه که مورد توافق طرفین باشدو جدید 

نمایـد و پیمانکـار     از کار مجوز شروع کار را یک روز قبل به صورت کتبی به پیمانکار ابالغ مـی  کارفرما قبل از شروع هر قسمت     -8-2
و پس از برطرف شـدن   موظف است طی یک روز جبهه کار ابالغی را بررسی نماید و اشکاالت احتمالی سازه را به کارفرما اطالع دهد            

فع نواقص جوشکاري و سایر موارد به عنوان تاخیرات مجاز محسوب گردیـده   بدیهی است، تاخیر در ر    . ایرادات اقدام به شروع کار نماید     
 .  شد  و به مدت قرارداد اضافه خواهد

 .  در صورت نیاز پیمانکار به دو یا سه شیفت نمودن کارگاه، تامین روشنایی مورد نیاز برعهده کارفرما می باشد-8-3
 .  باشد مورد نیاز به عهده کارفرما میبتن میلگرد و تامین -8-4
 .  باشد  به عهده کارفرما میکارگاهتامین برق کارگاهی در محل -8-5

  جریمه وتاخیرات-9 ماده

 قـرارداد  از کل مبلغ  ریـال 1,000,000 روز به ازاي هر روز 2به میزان تا زمان قرارداد، مدت  بیش از کل پروژهبه ازاي تاخیر در تحویل  -9-1
 .   کسر خواهد شدریال1,200,000اي هر روز  روز به از5و بیش از 

عدم تامین میلگرد مصرفی سقف در زمان شروع پهن کـردن ورق در جلـوي هـر بلـوك،     : تاخیرات مجاز پیمانکار شامل موارد زیر است    -9-2
ییـد و یـا عـدم تاییـد     تاخیر در تامین بتن سقف، تاخیر در تحویل سقف با جوشکاري کامل، تاخیر کارفرما و دستگاه نظارت در اعـالم نظـر تا               

  تاخیر در تامین برق سه فاز مناسب وکارهاي انجام شده
 دوره تضمین-10 ماده

اگر در ایـن مـدت معایـب یـا نقایـصی در مـوارد موضـوع        .  باشد  پس از تایید نهایی دستگاه نظارت می  ماه 1دوره تضمین این قرارداد     
باشد، پیمانکار به هزینه خود اقدام بـه رفـع   سقف عرشه فوالدي  قرارداد مشاهده شود که ناشی از اشکال در طراحی، ساخت و یا نصب        
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براي این منظور کارفرما، معایب و نواقص انجام قرارداد را کتبا به پیمانکار اعالم و مجـري هـم حـداکثر                .  معایب و نواقص خواهد کرد    
 .   روز اقدام به رفع آنها خواهد نمودهفتظرف مدت 

 ضمانت انجام تعهدات-11 ماده
 مبلـغ  درصد) پنج( 5 تضمین مورد قبول کارفرما معادل ، قرارداديضمین انجام تعهدات، پیمانکار مکلف است همزمان با امضا   منظور ت ه  ب

 .  نمایدبه کارفرما تسلیم را قرارداد 
نقـضاي   ا پـس از سـی روز حـداکثر   قرارداد، ظرف مدت -6ماده  مورد اشاره در  حسن انجام کارتضمین انجام تعهدات و سپرده   -6 تبصره

   .گردد به پیمانکار مسترد می  قرارداد-12ماده   و رعایت مفاد دستگاه نظارتدوره تضمین و با تأیید 
 کسورات قانونی-12 ماده

 .  باشد ر میعهده پیمانکاه ارتباط با اجراي قرارداد بدر  تامین اجتماعیپرداخت حق بیمه -12-1
جتمـاعی بـه    درصد از هر مرحله پرداخت را به عنوان سپرده بیمه کسر و پس از ارایه مفاصا حساب سازمان تامین ا               5کارفرما   -7 تبصره

 .  پیمانکار مسترد خواهد نمود
 .  باشد پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در ارتباط با اجراي قرارداد به عهده کارفرما می-12-2

 موارد خاتمه یا فسخ قرارداد-13 ماده
اهـه، قـرارداد فـسخ     قادر به انجام تعهدات موضوع این قرارداد نباشد، پس از پایان مهلت اخطـار کتبـی یـک م               پیمانکاردر صورتی که    

هاي پیمانکار بـه عنـوان وجـه     نامه در این صورت کارفرما متناسب با میزان خسارت وارده نسبت به وصول یا ضبط ضمانت  .  خواهد شد 
 .  التزام اقدام خواهد نمود

 مرجع حل اختالف-14 ماده
ق مـذاکره و توافـق، محـاکم دادگـستري     در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجراي این قرارداد و عدم حل و فصل آن از طری            

 .  شهر اصفهان صالح به رسیدگی خواهند بود
 )فورس ماژور(حوادث قهریه -15 ماده

سوزي و جنگ، پیمانکار از مسئولیت مبراست، مشروط بر آنکـه اینگونـه    ادث قهریه مانند سیل، زلزله، آتشودر مورد تاخیرات ناشی از ح   
ا جلوگیري یا رفع آن از عهده پیمانکار خارج بوه و ثالثـا تـرك فعـل محقـق در بـروز آن مـوثر       بینی بوده، ثانی حوادث اوال غیرقابل پیش   

 پیمانکار در اسرع وقت کارفرما را از بروز حـوادث مطلـع و تمدیـد مـدت و یـا خاتمـه دادن قـرارداد را از                     ،در چنین حالتی  .  نبوده باشد 
بررسی پیشنهادها در صورت تایید، یا زمان مناسـبی را بـراي تمدیـد در نظـر           کارفرما پس از حصول اطالع و       .  نماید  کارفرما تقاضا می  

 .  رساند تمه داده و به اطالع پیمانکار میاگیرد و یا قرارداد را خ می
 نشانی طرفین-16 ماده

 ******: نشانی کارفرما-16-1
 ******: تلفن
 ******: نمابر

 ******: نشانی پیمانکار-16-2
 ******: تلفن
 ******: نمابر
، نـشانی جدیـد خـود را بـه طـرف      حداکثر ظرف مدت پانزده روزهر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد، باید          -8 تبصره

شـده   شـود و دریافـت   مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است،            .  دیگر اعالم نماید  
 .  گردد تلقی می
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 نسخ قراداد-17 ماده
 تهیه و تنظیم شده و هر یک از نسخ حکـم واحـد را   اصفهان در شهر  پیوست1  و تبصره8،  ماده 17تمل بر   ش م  نسخه 3این قرارداد در    

 تصور، قرار و برداشت شفاهی در خصوص مندرجات مـذکور در  بدیهی است هرگونه.  دارد و پس از امضا بین طرفین قرارداد مبادله شد      
 .  شود و تمامی موارد توافقات کتبی طرفین معتبر است این قرارداد میان طرفین ملغی اعالم می

***** 



 1394/  /  : تاریخ
    /   /       :شماره
 2 از 1 :صفحه

 

 

 پیوست شماره یک
  پیمانکارشرح خدمات
 

  پروژه در محلها و سازه نصب شده  عرشه فوالدي بر اساس نقشهتهیه دستور برش-1
 تجهیز کارگاه در محل پروژه-2

 .  باشد تامین برق کارگاهی به عهده کارفرما می -1 تبصره
 .  باشد  میپیمانکارهزینه رفت و آمد، اسکان و تغذیه کارکنان به عهده  -2 تبصره

  پروژههاي تخلیه مصالح و قرار دادن آنها در موقعیت مناسب در سقفبارگیري و  به منظور تامین جرثقیل-3
 تامین مواد مصرفی-4

 .  باشد می... مواد مصرفی شامل میخ و چاشنی، سنگ برش و  -3 تبصره
 پهن و تثبیت ورق عرشه فوالدي-5
 )Pour Stop(بندي اضالع باز با استفاده از فالشینگ  قالب-6
 Stud Weldingمیخ با دستگاه  جوشکاري گل-7
 آروماتوربندي-8

پس از تعیین میزان میلگرد مورد نیاز، کارفرمـا    بنابراین،  باشد،    تامین میلگرد مورد نیاز براي آروماتوربندي به عهده کارفرما می          -4 تبصره
 .  باشد ه کارفرما میهمچنین، تامین سیم آروماتوربندي نیز به عهد.  اقدام به خرید و تحویل میلگرد در محل پروژه خواهد نمود

 دستیبه صورت  پهن بتنو سازي  آمادهتامین پمپ، -9
 .  باشد تامین بتن مورد نیاز به عهده کارفرما می -5 تبصره
 .  باشد  موضوع شرح خدمات مجري نمی،نگهداري از بتن -6 تبصره
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 2پیوست شماره 
 بندي برنامه زمان

مدت  پایان آغاز فعالیت ردیف
 چهارمهفته  سومهفته  دومهفته  اولهفته  صفرهفته  )روز(

ــشه     1 ــاس نق ــر اس ــرش ب ــتور ب ــه دس ــا و  تهی ه
 2 -6روز  -7روز  ها در محل گیري اندازه

دي و خریــد ورق گــالوانیزه، ســاخت عرشــه فــوال 2
 7 0روز  -7روز  فالشینگ مورد نیاز

حمل مصالح به محل پروژه و قراردهـی آنهـا بـر             3
 1 1روز  1روز  روي سقف

 3 1روز  -6روز  تجهیز کارگاه و فراهم نمودن مقدمات اجرا 4

 5 5روز  1روز  پهن و تثبیت عرشه فوالدي بر روي سقف اول 5

 3 7روز 5روز  میخ سقف اول جوشکاري گل 6

 5 12روز  8روز  پهن و تثبیت عرشه فوالدي بر روي سقف دوم 

 3 14روز  12روز  میخ سقف دوم جوشکاري گل 

هـاي    پهن و تثبیت عرشه فوالدي بر روي سـقف         
 5 19روز  15روز  سوم و چهارم

 3 21روز  19روز  هاي سوم و چهارم میخ سقف جوشکاري گل 

 10 24روز  15روز  ها آروماتوربندي کلیه سقف 

 4 28روز  25روز  ها ریزي کلیه سقف سازي و بتن آماده 

 


