مناقصه عمومی
شماره  000800/88077مورخ 99/10/01

موضوع:
بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی
پروژه مجموعه مسکونی شهرآرا
محل اجرا:
یزد

1

جناب آقای مهندس ..................
مدیر عامل محترم شرکت ..................
با سالم و احترام؛
شرکت سرمایه گ ذاری مسکن تهران (سهامی عام) در نظر دارد عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی پروژه مجموعه
مسکونی شهرآرای یزد خود را بهصورت نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید ،لذا در صورت
تمایل مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه ،نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -1مـوضوع مناقصه:
تهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز و اجرای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهرآرا واقع در یزد،
خیابان کاشانی ،میدان میوه و تره بار قدیم به شرح مقادیر مندرج در پیوست شماره  3و بر اساس دستور های صادره از طرف کارفرما و دستگاه
نظارت.
تبصره  : 1پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد خود ضمن مراجعه به شهرداری از محل دپوی مجاز جهت حمل نخاله و توده های نامرغوب و فواصل
حمل مربوطه آگاهی کسب نموده است ،لذا هیچ گونه ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.
تبصره  :2پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه به دقت بازدید نموده و از شرایط زمین ،نوع خاک نیز آگاهی کامل دارد ،لذا
هیچ گونه ادعایی در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.
 -0محل اجرای کار :یزد ،خیابان کاشانی ،میدان میوه و تره بار قدیم پروژه مجموعه مسکونی شهرآرا
 -7مدت اجرای کار( 1 :یک) ماه شمسی
 -0کارفرما :شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (سهامی عام)
 -5دستگاه مناقصه گزار :شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (سهامی عام)
 -6شرایط شرکت در مناقصه:
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل میتوانند در مناقصه شرکت نمایند:
 -1-6برخورداری از توانمندی فنی و مالی و ماشین آالت متناسب با کار
 -2-6داشتن حداقل دو نمونه کار مشابه اجرا شده یا در دست اجرا
 -8تضمین شرکت در مناقصه:
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 -1-7مناقصه گر میبایست همراه با اسناد مناقصه ،جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ( 05505550555پانصد میلیون) ریال را بصورت یک
یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
-

الف -ضمانتنامه بانکی به نام شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران ،این ضمانتنامه بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش
پیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم مناقصه گزار ،با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

-

ب -چک تضمینشده بانکی به شمارهحساب  005505550657نزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت سرمایهگذاری مسکن
تهران.

-

ج-

واریز

وجه

بهحساب

شماره

005505550657

نزد

بانک

مسکن

شعبه

ونک

به

شماره

شبای

 IR005105505555005505550657به نام شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت.
-

د -نامه درخواست کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که میبایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.

 -2-7مناقصهگر در صورت تمایل می تواند مبلغ ( 20505550555دویست و پنجاه میلیون) ریال را بصورت یک یا ترکیبی از موارد ذیل بند 1-7
را به همراه یک فقره چک به مبلغ ( 35505550555سیصد میلیون) ریال ،بدون تاریخ ،در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ،بدون
هرگونه توضیح اضافی ،فاقد خط خوردگی و پشت نویسی به همراه به عنوان تضمین شرکت در مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه
گزار تسلیم نماید .حساب چک مذکور میبایست متعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مهر شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز صادر
شده باشد.
 -3-7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  7روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار ،به میزان  %0مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت
تضمین مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و نسبت به امضای قرارداد مربوطه اقدام نماید .در غیر
اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط ،تشریفات قانونی و نظر کمیسیون معامالت،
تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.
 -0-7تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارد اد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر
پیشنهاددهندگان ظرف مدت  2روز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به آنها مسترد خواهد شد.
 -7زمانبندی مناقصه
 -1-0بهمنظور شرکت در مناقصه و جهت دریافت اسناد ،ضمن همراه داشتن معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی (و ارائه تصویر
آخرین آگهی تغییرات و تصویر کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و ارائه کارت ملی برای اشخاص حقیقی) در ساعتهای  0الی 17روزهای
کاری از تاریخ  00/15/23لغایت  00/15/20به واحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به نشانی تهران ،خیابان گاندی جنوبی،
خیابان  ،21پالک  ،3شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران مراجعه شود.
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 -2-0در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  00000061داخلی  126تماس گرفته شود.
 -3-0آخرینمهلت تسلیم پیشنهادها ساعت  10:55مورخ  00/11/50میباشد.
 -0-0چنانچه پس از در یافت اسناد مناقصه ،مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  00/11/51به دستگاه مناقصهگزار
اعالم نمایید.
 -0-0پیشنهادهای واصله در ساعت  17:55مورخ  00/11/50در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده
میگردد .ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار مناقصه گزارا میتواند تا  0روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد.
 -6-0امکان حضور مناقصه گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میتوانند مراتب برندگی یا عدم
برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.
 -7-0مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  15روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات ،انتخاب برنده یا لغو و تجدید
مناقصه اقدام نماید.

 -9پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت
 -1-0قیمت پیشنهادی میبایست در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  ،3به صورت ناخالص و بدون در نظر
گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
 -2-0هزینه تجهیز کارگاه میبایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.
 -3-0نحوه پرداخت قرارداد به صورت نقدی میباشد.
 -0-0مقادیر و اندازه های ذکر شده در پیوست  3تقریبی بوده و کارکرد صورتوضعیتهای موقت و قطعی بر اساس مقادیر کارهای انجام شده
محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.
 -0-0هیچگونه مبلغی بهعنوان تعدیل ،مابهالتفاوت مصالح ،مابه التفاوت نرخ ارز و غیره تعلق نمیگیرد.
 -6-0چنانچه در حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف مناقصهگزار به مناقصهگر ابالغ گردد ،مابهالتفاوت هزینهها با توافق
طرفین محاسبه خواهد شد.
 -7-0مبلغ قرارداد بنا به تشخیص مناقصهگزار و تغییر مقادیر تا سقف  20درصد مبلغ اولیه قابل افزایش یا کاهش میباشد.
 -0-0ارزش افزوده در قبال ارا ئه گواهی ثبت نام ،اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی مناقصهگر و مطابق با قوانین جاری کشور
محاسبه و کارسازی میگردد.

 -10اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه
 -1-15نمونه فرم ضمانتنامه ( پیوست شماره )1
 -2-15مشخصات افراد حقیقی و حقوقی (پیوست شماره )2

0

 -3-15کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان
 -0-15نشریه  00و سایر نشریات و ضوابط فنی
 -0-15فرم پیشنهاد قیمت (پیوست شماره )3
 -6-15پیش نویس پیمان با موضوع عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهرآرا
تبصره  :1پس از مراجعه نماینده مناقصهگر جهت دریافت اسناد مناقصه ،پوشه الکترونیکی حاوی اسناد مناقصه و پیشنویس پیمان
مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفینامه ارسال خواهد شد .چنانچه به هر دلیل پوشه
الکترونیکی توسط مناقصهگر دریافت نگردید می تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعد از واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری
نماید.

 -11اولویت اسناد و مدارک
اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از :
 -1-11اسناد و شرایط مناقصه
 -2-11شرایط خصوصی قرارداد
 -3-11شرایط عمومی پیمان
 -0-11مشخصات فنی خصوصی
 -0-11مشخصات فنی عمومی ،دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور
 -6-11برآورد و آنالیز ارائه شده توسط مناقصهگر

 -10ارائه پیشنهادات
پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الک و مهر
شده (پاکت د) در مقابل اخذ رسید ،تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.
-

پاکت الف) حاوی تضمین شرکت در مناقصه

-

پاکت ب) حاوی خالصه رزومه کاری به همراه تصاویر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ،آخرین اظهارنامه مالیاتی ،آگهی ثبت
شرکت ،اساسنامه ،آخرین تغییرات و روزنامه رسمی ،شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و همچنین پرینت ،مهر
و امضای دعوتنامه شرکت در مناقصه ،شرایط مناقصه ،نمونه فرم ضمانتنامه در پیوست شماره  ،1مشخصات افراد حقیقی و حقوقی
موجود در پیوست شماره  ،2پیشنویس پیمان ،محتوای پوشه الکترونیکی و سایر مستندات ضمیمه اسناد مناقصه (درقطع  )A0و
نقشه ها (در قطع )A3

-

پاکت ج) حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیزهای مربوطه
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تبصره  :1ارائه آنالیز قیمت کلیه ردیفهای برآورد ارائه شده الزامی است.
تبصره  :2پیشنهاد قیمت باید همراه با آنالیز قیمت ،بهطور صریح ،بدون قید و شرط و ابهام تهیه و تنظیم گردد .به پیشنهادهای مخدوش ،مبهم
و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره  :3در صورت عدم ارائه آنالیز قیمت ،تصمیمگیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد مناقصهگر و نحوه ارجاع کار با کمیسیون
معامالت خواهد بود.

 -17اختیار قبول یا رد پیشنهادها
دستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت ها ،برنده مناقصه را تعیین می نماید .دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد
پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 -10برخورد با تبانی کنندگان:
هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده  06آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه
ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.
مناقصه گزار

مناقصه گر
مفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئید است
مهر و امضاء

تاریخ...

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
علی شاه حیدری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
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پیوست شماره 1
 -1نمونه فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 -2نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات
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* ضمانتنامه شرکت در مناقصه *
(نمونه یک )
به نشانی:

نظر به اینکه*
شرکت نماید ،این**
مایل است در مناقصه****
ریال تضمین
 ،برای مبلغ
 ،در مقابل***
از*
اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و
به این**
و تعهد می نماید چنانچه***
ریوال هور
مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت ،توا میوزان
بودون
مطالبه نماید ،به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***
مبلغی را که ***
اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود  ،بوی درنور در
بپردازد.
وجه یا حواله کرد***
معتبر می باشد .این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز
برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **
موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *
متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در این ضومانتنامه
را موافق با تمدید ننماید**
پرداخت کند.
را در وجه یا حواله یا حواله کرد***
مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسید ،خود به خود باطول
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***
و از درجه ساقط است ،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
*عنوان پیمانکار
**عنوان بانک یا شرکت بیمه
***عنوان دستگاه اجرایی
****موضوع قرارداد مورد نظر

7

* ضمانتنامه انجام تعهدات *
(نمونه دو)
به نشانی:
نظر به اینکه*
اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**
به این****
از*
دارد ،این***
را با*
ریال
برای مبلغ
در مقابل ***
به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قوراردا د یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***
کتب ًا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**
از اجورای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت ،توا میوزان
اطالع دهدکه*
ریال ،هر مبلغی را که***
مطالبه کند ،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***
بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود ،بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***
بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز
است و با درخواست کتبی ***
واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شوده ،بو رای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا*
را حاضر به تمدید نماید**
موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند**
متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود ،مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**
پرداخت کند.
*عنوان پیمانکار
**عنوان بانک یا شرکت بیمه
***عنوان دستگاه اجرایی
****موضوع قرارداد مورد نظر
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پیوست شماره 2
مشخصات افراد حقیقی و حقوقی

10

مشخصات اشخاص حقوقی
* موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد ،درصورت عدم درج اطالعات صحیح ،پیشنهاد ارائه شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 -1مشخصات شرکت
نام شرکت:

نام مدیر عامل:

سال تأسیس:

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

زمینه فعالیت:

شماره ثبت:

آدرس شرکت:
شماره تلفن ثابت:

کدپستی:
فکس:

همراه(مدیرعامل):

 -0اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت:
 .1نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .2نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .3نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .0نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .0نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 -7اسامی صاحبان مجاز امضاء:
 -0سابقه فعالیت در زمینه مربوطه:

بین  5الی ده سال

باالی ده سال 

کمتر از  5سال

 -5گواهینامه صالحیت یا پروانه اشتغال بکار (با درج رشته – پایه – تاریخ اعتبار)
.1
.2
.3
نام و نام خانوادگی:
مهرو امضاء:
تاریخ:
ضمیمه :تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
11

مشخصات اشخاص حقیقی
*موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد
**درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .
 -1مشخصات
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

زمینه فعالیت:

آدرس:

شماره ملی:

کدپستی:

شماره تلفن ثابت:

فکس:

همراه:

 -0سابقه فعالیت در زمینه مربوطه
باالی ده سال 

بین  0الی ده سال

کمتر از  0سال

 -5گواهی صالحیت اجرا ،نظارت ،طراحی از سازمان نظام مهندسی (درج پایه و رشته های مربوطه)

 -6گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط (درج نوع گواهینامه ،تاریخ اعتبار ،مرجع صادر کننده)

نام و نام خانوادگی:
مهرو امضاء :
تاریخ:
ضمیمه :تصویرکارت ملی و شناسنامه
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پیوست شماره 3
فرم پیشنهاد قیمت
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برگ پیشنهاد قیمت

این شرکت /اینجانب با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی ،قبول ،مهر و امضاء کلیه اسناد ،مدارک ،نقشهها و مشخصوات فنوی موضووع
مناقصه ،مبلغ پیشنهادی خود بورای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهرآرای یزد
را بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به شرح جدول ذیل و مجموعاً به مبلوغ.................................................................
ریال و (به حروف)  ...................................................................................................ریال بصورت نقدی اعالم مینماید.
همچنین این شرکت/اینجانب با تأئید این برگ متعهد میشود در صورت برنده شدن ،در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و
امضاء قرارداد اقدام نماید .در غیراینصورت ،شرکت سرمایهگذار ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود
ضبط نماید و این شرکت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.

ضمناً این شرکت آمادگی دارد

ندارد

تا موضوع مناقصه را بصورت  155درصد تهاتر با واحدهای شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

در پروژه سپهر اصفهان انجام دهد.
نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده ..................................
مهر و امضاء
تاریخ
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جدول پیشنهاد قیمت
ردیف

1

شرح ردیف
بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی و
حمل توده های نا مرغوب به دپوی مجاز شهرداری

واحد

مقدار

m3

120555

بهای واحد
ناخالص (ریال)

بهای کل
ناخالص (ریال)

جمع آوری ،حمل و دپو کردن مصالح قابل استفاده
2

و توده های مرغوب با استفاده از لودر در نقطه ای از

m3

10555

کارگاه به تشخیص کارفرما
جمع برآورد بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده (ریال)
تبصره :کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد
ایمنی و الزامات  HSEو کل هزینههای مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میباشد و هزینه های مربوطه در قیمت
پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده است ،لذا از این بابت پرداخت جداگانهای انجام نخواهد شد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده ..................................
مهر و امضاء
تاریخ

15

پیش نویس پیـــمان

بارگیری  ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی
پروژه مجموعه مسکونی شهرآرا

محل اجرا:
یزد
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پیمان
به استناد صورت جلسه شماره  ....مورخ  00/55/55کمیسیون معامالت ،این مواف قت نامه به همراه دیگر مدارک الحاقی آن که یک
مجموعه غیرقابل تفکیک است و از این پس پیمان نامیده می شود ،بین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شماره ثبت 260175
و به شناسنامه ملی  15153570333و کد اقتصادی  011111063000به نمایندگی آقایان عباس قدیری به عنوان نایب رئیس هیئت
مدیره و علی شاه حیدری به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یکسو و شرکت
 ..........................به نمایندگی آقای  .....................................به عنوان  ...........................و آقای  ...............................به عنوان  ....................به
شماره ثبت  ......................و شناسه ملی  ........................................و کداقتصادی  ................................................که در این پیمان پیمانکار نامیده
میشود از سوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درجشده است منعقد گردید.
ماده  )1مـوضوع
تهیه کلیه ماشین آالت مورد نیاز و اجرای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهرآرا واقع در
یزد ،خیابان کاشانی ،میدان میوه و تره بار قدیم در دپوی مجاز شهرداری به شرح مقادیر مندرج در پیوست شماره  2و بر اساس دستور
های صادره از طرف کارفرما و دستگاه نظارت
تبصره  : 1پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد خود ضمن مراجعه به شهرداری از محل دپوی مجاز جهت حمل نخاله و توده های نامرغوب و
فواصل حمل مربوطه آگاهی کسب نموده است ،لذا هیچ گونه ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.
تبصره  :2پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه به دقت بازدید نموده و از شرایط زمین ،نوع خاک نیز آگاهی کامل دارد،
لذا هیچ گونه ادعایی در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.
ماده  )0اسناد و مدارک
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
 )1موافقتنامه حاضر
 )2شرایط خصوصی (پیوست شماره)1
 )3شرایط عمومی پیمان
 )0نشریه  00و مباحث  22گانه مقررات ملی ساختمان ،مشخصات فنی عمومی ،دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور
 )0برآورد ریالی (پیوست شماره )2
 )6چکلیست عملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ( HSEپیوست شماره )3
 )7اسناد و مدارک پیمانکار (پیوست شماره )0
 )15اسناد فرآیند ارجاع کار (پیوست شماره )0
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 )11الزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رویت پیمانکار رسیده است و جزء الینفک قرارداد تلقی می شود.
 )12اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و بهمنظور اجرای پیمان ،به پیمانکار ابالغ میشود یا بین طرفین پیمان مبادله میگردد نیز جزو
اسناد و مدارک پیمان به شمار میآید  .این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود .این اسناد ممکن است بهصورت
مشخصات فنی ،نقشه ،دستور کار و صورتمجلس باشد.
تبصره) در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک ،این پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد ،هرگاه دوگانگی مربوط به
مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با نقشههای اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر مربوط به بهای کار باشد ،نرخ موضوع ماده 3
بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.
ماده  )7مبلغ پیمان و نحوه پرداخت
 ) 1-3مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار ،بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده برابر بوا
 ) ......................................( ......................................ریال میباشد.
 )2-3طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار میباشد.
 )3-3نحوه پرداخت قرارداد به صورت نقدی میباشد.
 )0-3مطابق با ماده  30قانون اجتماعی  0درص د از هر پرداخت و نیز مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار نوزد کارفرموا نگهوداری و پوس از
ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی مسترد می گردد.
 )0-3مقادیر و اندازه های ذکر شده در پیوست شماره  2تقریبی بوده و کارکرد صورتوضعیتهای موقت و قطعی بر اساس مقادیر اجرا شوده
زمینی (درجا) ،طبق نقشه های توپوگرافی قبل و بعد از اجرا و صورتجلسات تأئید شده محاسبه خواهد شد .پیمانکوار موظوف اسوت پویش از
آغاز عملیات نخاله برداری ،با بولدوزر و به هزینه خود و با نظارت کارفرما نسبت به تسطیح توده ها در حدی کوه امکوان برداشوت توپووگرافی
سایت میسر باشد اقدام نماید .برداشت مشترکی که پس از تسطیح در حضور نماینده کارفرما و پیمانکار انجام می گیرد به عنوان معیار یسوتر
اولیه جهت محاسبه حجم نخاله برداری در نظر گرفته خواهد شد .
 )6-3این پیمان مشمول تعدیل نبوده و در طول اجرا دارای نرخ ثابت میباشد.
تبصره  )1این پیمان با نرخ واحد تا سقف  20درصد مبلغ اولیه قابل افزایش یا کاهش میباشد.
تبصره  )2هیچگونه مبلغ اضافی بهایی بابت حمل توده ها و تغییر فواصل حمل در طول پروژه قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره  )3مالیات بر ارزشافزوده در صورت تعلق ،طبق ضوابط و پس از تسلیم گواهی ثبت نام ،اسناد پرداختی و مستندات مربوطه قابل
پرداخت خواهد بود.
ماده  )0تاریخ تنفیذ ،مدت ،تاریخ شروع کار
 )1-0این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.
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 )2-0مدت پیمان  ).......( ...ماه شمسی میباشد  .در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور ،مدت پیمان با ارائه دالیل
توجیهی و الیحه تأخیرات پیمانکار در پایان مدت اولیه و رسیدگی توسط دستگاه نظارت (کارفرما) قابل تمدید خواهد بود.
 )3-0تاریخ شروع کار ،تاریخ صورتمجلس تحویل زمین میباشد .پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیینشده برای شروع عملیات ،در مدت
( 10ده) روز نسبت به تجهیز کارگاه (مطابق بندهای ماده  25شرایط خصوصی) بهمنظور انجام عملیات موضوع پیمان ،اقدام نماید .مدت
تجهیز کارگاه جزء مدت تعیین شده در بند  2-0میباشد.
ماده  )5دوره تضمین
دوره تضمین عملیات موضوع پیمان ،از تاریخ تحویل موقت به مدت  )...........( .....ماه تعیین و از سوی پیمانکار تضمین میگردد و
مسئولیتهای دوره تضمین به ترتیب ذکرشده در ماده  02شرایط عمومی پیمان میباشد.
ماده  )6نظارت بر اجرای کار
 ) 1-6نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ،از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما که در زمان ابالغ
پیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد ،واگذارشده است که با توجه به مواد  32و 33شرایط عمومی انجام میشود.
 )2-6نظارت بر صحت اجرای عملیات ،کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با نقشهها و مشخصات بر اساس چکلیستهای عملیات ساختمانی
و مدارک منضم به این پیمان کنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک فیمابین با رعایت کامل اصول
ایمنی ،فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نماید.
تبصره) حضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق نقشهها ،مشخصات فنی عمومی و خصوصی عملیات موضوع
پیمان نخواهد بود .
ماده  )8حـل اختالف
در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای پیمان غیور از مفواد مصورحه در مواده  06و  00شورایط عموومی پیموان ،موضووع
اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت  00ساعت کتباً معرفی خواهند شد مطرح و هور
تصمیمی که کمیسیون مذکور بهاتفاق آراء اتخاذ نماید ،برای طرفین نافذ و الزماالجرا خواهد بود  .در صورت عدم توافق نماینودگان ،موضووع
به داور مرضیالطرفین ارجاع و رأی داور قطعی خواهد بود .ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع ،پیمانکار موظف به اجرای تعهدات خود میباشد.
ماده  )7نشانی طرفـین
 )1-0نشانی کارفرما  :تهران – میدان ونک – خیابان گاندی -انتهای خیابان  – 21پالک  – 3شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ،تلفن
00000061-62
 -2-0نشانی پیمانکار  ....................................................................................... .......................................................... :و تلفن ........................................... :
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تبصره ) کلیه مکاتبات به نشانیهای مذکور ابالغشده تلقی میگردد و طرفین موظفاند در صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً بهطرف دیگر
اطالع دهند.
نمایندگان پیمانکار
()............................................
........................
()...................................

نمایندگان کارفرما
(شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران)
علی شاه حیدری
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

عباس قدیری
(نایب رئیس هیئت مدیره)

00

پیوست شماره 1
شرایط خصوصی پیمان

01

در صورت وجود مغایرت بین شرایط خصوصی و شرایط عمومی ،شرایط خصوصی حاضر نسبت به شرایط عمومی پیمان اولویت دارد  .شماره
و حروف بهکاررفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عموومی پیموان اسوت .اگور شورایط عموومی
مصوب سازمان برنامهوبودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ،شرایط عموومی ابوالغشوده از سووی سوازمان موذکور بوه شوماره -700
 100-1077/50مورخ  1787/07/07بر این پیمان حاکم است.
ماده -17ب) آخرینمهلت پیمانکار برای ارائه برنامهزمانبندی تفصیلی اجرای کار  7روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـیباشـد.
جزئیات روش تهیه برنامهزمانبندی تفصیلی و بهنگام کردن آنکه باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است
پیمانکار متعهد است برنامه زمانبندی تفصیلی انجام موضوع قرارداد را (با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجهیز و برچیدن کارگاه) بور
اساس اسناد و مدارک آن ،حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ انعقاد قرارداد و بر اساس دستورالعمل برنامه ریزی و کنتورل پوروژه کارفرموا و
در قالب نرم افزار  MSPتدوین و جهت بررسی دراختیار کارفرما قرار دهد .کارفرما پس از بررسی و اعموال نظور ،برناموه زموانبنودی موورد
تدئید خود را به پیمانکار ابالغ مینماید.
تبصره )1در صورت استنکاف پیمانکار از اجرای این بند کارفرما میتواند رأساً نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اجرای عملیات اقدام نمووده و
آن را جهت اجرا به پیمانکار ابالغ نماید و به میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمان به عنوان جریمه قطعی بوه حسواب بسوتانکاری پیمانکوار
منظور نماید .در این صورت برنامه زمانبندی ابالغی از سوی کارفرما ،مبنای اجرای عملیات موضوع قورارداد بووده و پیمانکوار حوق هرگونوه
اعتراض در این خصوص را از خود سلب مینماید.
ماده -17ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد
 )1گزارش پیشرفت کار پیمانکار بر اساس برنامه زمانی تفصیلی و بهصورت مقایسهای میباشد.
 )2گزارشها به دو صورت روزانه و هفتگی و بر اساس فرمتهای واحد کنترل پروژه کارفرما میبایست توسط پیمانکار ارائه گردد.
تبصره) در صورت عدم رعایت بندهای فوق در هر دوره از کارکرد ،به میزان دو در هزار از مبلغ صورتوضعیت همان دوره پیمانکار بهموجوب
عدم اجرای این بند کسر میگردد .این جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
ماده  -19کنترل نقاط نشانه ،پیاده کردن نقشه ها ،اندازه گیریها
پیمانکار متعهد است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت جلسه ای به انضمام نقشه های توپوگرافی
و بنچ مارک های نهایی به دستگاه نظارت و کارفرما تحویل نماید.
ماده-00الف)زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه ،امکانات و تسهیالتی از قبیل آب ،برق و  ...که کارفرما دراختیـار پیمانکـار
قرارمیدهد
-00الف )1-کارفرما زمین مورد نظر جهت تجهیز کارگاه را در محدوده مد نظر خود در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.
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-00الف )0-هزینه و تأمین آب ،برق ،گاز ،گازوئیل و مخابرات مورد نیاز تجهیوز کارگواه و عملیوات اجرایوی بور عهوده پیمانکوار مویباشود.
درصورتیکه پیمانکار با نظر کارفرما از انشعابات دایر در کارگاه جهت تجهیز کارگاه یا عملیوات اجرایوی اسوتفاده نمایود ،پرداخوت آبونموان و
قبوض بهای مصرفی و نظارت بر حسن استفاده از آنها بر عهده پیمانکار میباشد.
-00الف )7-تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه فضای اسکان موقت عوامل پیمانکار به عهده پیمانکار است .برچیدن کارگاه شامل جموع آوری
مصالح ،تجهیزات ،تأسیسات و ساختمانهای موقت ،خارج کردن و حمل نخاله ساختمانی و موواد زایود بوه محول مجواز (مطوابق بوا ضووابط
شهرداری) ،مصالح ،تجهیزات ،ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما میباشد.
تبصره :درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده نماید ،هزینوه مربوطوه
از ردیف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.
-00الف )0-درصورتیکه کارفرما تجهیزات ،ماشین آالت یا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار دهد ،هزینه های تعمیر ،سورویس ،نگهوداری و
تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزینه اسوتهالک یوا اجواره آن بوا احتسواب  10درصود باالسوری بوه حسواب
بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
تبصره :در صورت هرگونه آسیب جزئی یا کلی به تجهیزات ،ماشین آالت یا تسهیالت فوق ،جبران کلیه هزینه های مربوطه به عهده پیمانکوار
خواهد بود.
-00الف )5-به منظور انجام موضوع مناقصه در هنگام شب ،پیمانکار می بایستی محوطه انجوام عملیوات را بوه سیسوتم روشونایی مناسوب
تجهیز نماید.
ماده-00ب) تأمین مصالح و تجهیزات و ماشینآالت به شرح زیر میباشد
-00ب )1-پیمانکار متعهد است روزانه متناسب با موضوع قرارداد نسبت به تأمین ماشین های آالت راه سازی از قبیل لودر و کامیون و  ...را
تأمین نماید به نحوی که هیچ گاه وقفهای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید .توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از ماشین آالت
پیمانکار می بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آالت سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچگونه وقفه ای در
انجام کار پیش نیاید.
تامین سوخت ،روغن ،الستیک ،باطری سرویس و قطعات یدکی ماشین آالت جزاً و کالً به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد
و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشین آالت پیمانکار ندارد .
تبصره  :حفاظت از ما شین های راه سازی مستقر در کارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر
نقطه نظر به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.
-00ب )0-پیمانکار متعهد می گردد کلیه مصالح ،ماشین آالت ،ملزومات ،ابزار و تجهیزات موردنیاز جهت انجام عملیات موضووع پیموان را
در هنگام ورود و خروج در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نماید و متعهد میگردد هیچ گونه مصالح ،تجهیوزات ،ماشوین آالت و وسوایلی موورد
استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتبی کارفرما از محل پروژه خارج ننماید.
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-00ب )7-احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرویس یا تعمیرات ماشین های الزم برای انجام کار و تعویض روغون در محوطوه
زمین تحویلی از طرف پیمانکار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود .
-00ب )0-چنانچه به تشخیص کارفرما بعضی از ماشینآالت پیمانکار فاقد کارائی الزم بوده و یا قوادر بوه انجوام عملیوات موضووع پیموان
نباشد از کار آنها جلوگیری به عمل آورده و پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل بعمل آورد.
-00ب )5-اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت محدوده پروژه جهت عبور و مرور ماشین آالت و همچنین پرداخت هزینه های متعلقه
اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می باشد.
-00ب )6-پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصالح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم
از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می باشد.
ماده  -01الف) حفاظت فیزیکی
پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا تحویل موقت مسئول حفو و نگهوداری کارهوای انجوام شوده ،مصوالح ،تجهیوزات ،ماشوین آالت و ابوزار،
تأسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظوت از آنهوا در مقابول
حریق ،سرقت ،عوامل جوی و  ...عهده پیمانکار میباشد.
ماده -01ج) قسمتها یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد،
به شرح زیر است
-12ج )2-پیمانکار موظف است نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان ،پرسنل و پیمانکواران جوزء تحوت پوشوش خوویش،
اشخاص ثالث ،وسایط نقلیه و مستحدثات هم جوار در برابر خطر حوادث ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان اقدام نماید .پیمانکار متعهد
است کلیه وسایل و ماشین آالتی که جهت انجام موضوع پیمان به هر عنوانی به کوار موی گیورد در مقابول حووادث و همچنوین در مقابول
خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث به هزینه خود بیمه نماید.
تبصره ) 1بیمه نامه های اخذ شده بگونه ای باید باشند که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمایند ،در
صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مذکور ،کارفرما اختیار و حق دارد که از سایرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران خسارت
وارده برآید.
تبصره )2بیمه ها باید تا زمان تحویل موقت اعتبار داشته باشند .بدیهی است در صورت بروز خسارت ،پیمانکار متعهد به انجام هماهنگی ها و
پیگیری ها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شرایط اجرایی به قبل از بروز خسارت خواهد بود و در این خصوص هیچ تعهدی
متوجه کارفرما نمی باشد.
-12ج )1-پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع پیمان را از ابتدا تا انتها به نفع کارفرما نزد موسسه بیمه گر مورد تایید کارفرما بیموه و
اصل بیمه نامه ها را تحویل کارفرما نماید.
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-01ج )7-انجام بیمه تأمین اجتماعی و رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشتکار طبق ماده  17و  21شرایط عمومی پیمان و مبحث 12
مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) و چکلیست عملکرد ایمنی کارگواه و الزاموات ( HSEپیوسوت شوماره  )3بور
عهده پیمانکار میباشد.
-01ج )0-تهیه و پیشبینی تمهی دات الزم جهت رعایت موارد ایمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار میباشد.
تبصره -در صورت توقف عملیات اجرائی بهوسیله دستگاه نظارت و یا سایر ارگانهای نظارتی به علت قصور و یا عدم رعایوت مووارد ایمنوی
توسط پیمانکار یا عوامل وی ،اجرتالمثل ایام توقف کار به میزان روزانه مبلوغ  1505550555ریوال بوهحسواب بودهکاری پیمانکوار منظوور
میگردد.
-01ج )5-پیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هرماهوه لیسوت و حوق بیموه پرسونل خوود را بوه سوازمان توأمین
اجتماعی ارسال و پرداخت نماید .پس از خاتمه قرارداد ،اخذ مفاصوا حسواب بوه عهوده پیمانکوار بووده و تسوویهحسواب نهوایی و پرداخوت
صورتوضعیت قطعی پس از اخذ مفاصا حسواب بیمه میباشود.
-01ج)6-پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مندرج در مبحث  12مقررات ملی سواختمانی ایوران را رعایوت
نماید و چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی  ،خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه
شوند ،جبران کلیه عواقب مالی  ،حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در ایون رابطوه نخواهود داشوت.
مسئولیت تأمین و استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی حسب نوع کار شامل کاله چانه دار ،کفش ایمنی ،کمربند ایمنی ،لباس ضخیم کوار،
دستکشهای مناسب ،ماسک ،عینک وسایر لوازم ایمنی بر عهده پیمانکار میباشد.
-01ج )8-پیمانکار موظف به بررسی و تدبیر راهکارهای الزم جهت جلوگیری از بروز حادثوه و خسوارات احتموالی بوه غیور (نظیور نصوب
داربست ،سقف موقت توری ،عالئم هشداردهنده و هرگونه تمهیدات الزم) میباشد ،در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عوامل
مذکور پاسخ گوئ ی به دعاوی در مراجع ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی(خسارات ریالی ،جرح ،فوت  ،نقص عضو ،دیوه ،مزایوای قوانون
کار و امور اجتماعی و بهطورکلی هرگونه حادثهای که به علت قصور پیمانکار در رعایت نکات ایمنی بروز نماید) بوه عهوده پیمانکوار بووده و
کارفرما تعهدی در قبال آنها ندارد و با توجه به موارد مصرحه در این قرارداد و قوانین جاری کشور در خصووص رعایوت نکوات بهداشوت و
ایمنی کار حضور دستگاه نظارت به هیچ ترتیب و عنوانی نافی و رافع مسئولیت پیمانکار در موارد مذکور نخواهد بود.
ماده  -07پیمانکار ملزم به حفاظت از تأسیسات زیربنایی و جلوگیری از تغییر وضعیت آنهاست
پیمانکار میبایست به منظور جلوگیری از خسارت یا حادثه ،با رعایت کلیه ضوابط و آگاهی یافتن از محل عبور زیرساخت ها نسبت حفواری
و خاکبرداری اقدام نماید ،همچنین پیمانکار متعهد میگردد تا به محض مواجهه با زیرساخت های عبوری ،ضمن توقف عملیات اجرایوی در
آن جبهه کاری ،مراتب را سریعاً جهت رفع موانع و پیشبینی تمهیدات الزم به اطالع دستگاه نظارت برساند .بدیهی اسوت جبوران هرگونوه
خسارت ناشی از اهمال پیمانکار و یا عدم توجه به نکات اشاره شده مستقیماً بر عهده وی خواهد بود.
ماده-00ب)پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند
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-00ب )1-پیمانکار بهمنظور اجرای صحیح پروژه موظف است ،یک نفر مهندس عمران با حداقل پنج سال سابقه کار بوهعنووان سرپرسوت
کارگاه و همچنین نیروهای متخصص جهت اجرای نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی در پروژه تعیوین و کتبواً بوه کارفرموا معرفوی
نماید که میبایست بهصورت تماموقت در کارگاه حضورداشته باشند .چنانچه پس از مدتی توانایی فنی سرپرست کارگاه و پرسنل فنوی بنوا
به تشخیص نماینده کارفرما کافی نباشد پیمانکار موظف است بالدرنر نسوبت بوه تغییور سرپرسوت کارگواه  ،تویم فنوی و معرفوی نفورات
جایگزین اقدام نماید.
-00ب )0-بهکارگیری افراد فاقد مجوزهای الزم جهت کار در ایران و خارج از سن (تعیینشده در قوانون کوار) ممنووع مویباشود و کلیوه
تبعات قانونی  ،مالی  ،جزایی و کیفری آن در صورت عدم رعایت موارد مذکور مستقیماً به عهده پیمانکار میباشد .
-00ب )7-الزام رعایت موارد ایمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیزات الزم جهت حفاظوت فوردی و پیشوگیری از وقووع حووادث توسوط
عوامل اجرایی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور ،روزانه مبلوغ  1000000000ریال جریموه بوهحسواب پیمانکوار
منظور میگردد و در صورت تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ جریمه کارسازی شده و پیمانکار حق هیچگونوه ادعوایی
در این خصوص را نخواهد داشت  .درهرصورت اعمال جریمه رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود .
-00ب )0-پیمانکار ملزم به بکار گماردن یک نفر کارشناس ( HSEمورد تائیود کارفرموا) ،تودوین و طراحوی  HSE PLANهمچنوین
ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشد.
-00ب )5-پیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرایی خود را تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  15صبح به دستگاه
نظارت تحویل دهد .پیمانکارانی که بیش از یک قرارداد دارند برای هر قرارداد لیست مجزا با افراد مجزا ارائه خواهند نمود که نمونه این
فرم توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحویل می شود.
-00ب )6-پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد ارائه نماید و در صورت تاخیر و عدم
ارائه به موقع ،روزانه به میزان یک هزارم مبلغ کل قرارداد جریمه به حساب وی منظور خواهد شد.
-00ب )8-مسئولیت جبران هرگونه خسارت و آسیب به مستحدثات ،ساختمانها ،تجهیزات و وسوایل کارفرموا ناشوی از خرابکواری ،سوهل
انگاری ،سرقت و  ...توسط عوامل زیرمجموعه پیمانکار ،به عهده پیمانکار بوده و هزینه آن به حساب پیمانکار منظور می گردد.
ماده  -06پیمانکار موظف به حفظ آثار تاریخی و اشیاء مشکوفه است
چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی نشده ای از قبیل آثار تاریخی ،قنوات قدیمی ،کانال
های فاضالب و غیره برخورد نمود میبایست عملیات خاکبرداری را بالفاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصمیم به دستگاه نظارت منعکس
نماید.
ماده -09ج) قیمت کارهای جدید
اگر حسب ماده  20شرایط عمومی پیمان ،کارفرما درچهارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکار ابالغ نمایدکه برای آنهوا ردیوف و بهوائی
در فهرست منضم به پیمان (پیوست شماره  )2پیش بینی نشده باشد ،پیمانکار میبایست پس از دریافت ابالغ ،بیدرنر قیمت پیشونهادی
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خود را با درنظر گرفتن کلیه هزینه ها برای اجرای کارهای یادشده با احتساب ضریب باالسری  ،1020همراه باتجزیه قیمت ،به کارفرما ارائه
نماید .ردیف و بهای پیشنهادی پس از بررسی ،اعمال نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت های موقت و قطعی پیمانکار منظوور
خواهد شد.
ماده -09ه) تعدیل نرخ پیمان ،به شرح زیر است
به این پیمان تعدیل و مابهالتفاوت بابت تغییر نرخ ارز و حاملهای سوخت و تعرفههای گمرکوی و هرگونوه مابوه التفواوت دیگوری تعووولق
نمیگیرد.
ماده  )70تضمین انجام تعهدات
موقع امضای پیمان و برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ،پیمانکار میبایست تضمین مورد قبول کارفرما به میزان  0درصد مبلغ اولیوه
پیمان ،تسلیم کارفرما نماید .این تضمین پس از تصویب صورتجلسه تحویل موقت و با رعایوت مفواد منودرج در مواده  30شورایط عموومی
پیمان آزاد خواهد شد.
ماده  )75تضمین حسن انجام کار
ده درصد از هر پرداخت به پیمانکار بهعنوان تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری میشود .آزادسازی نیمی از تضمین مذکور بوا
تصویب صورتجلسه تحویل موقت پروژه و پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و باقیمانده آن پس از تصویب صورتجلسه تحویول قطعوی و
ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد .درصورتیکه در طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تحویل موقت ،نواقصوی
در کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت تعیینشده از سوی کارفرما ،نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید ،کارفرما رأساً نسبت به رفوع نقوص
اقدام و هزینههای آن را بهاضافه  10درصد ،از محل تضامین و مطالبات پیمانکار ،به نفع خودکارسازی موینمایود و پیمانکوار حوق هرگونوه
اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  )76میزان ،روش پرداخت غیر نقدی و نحوه کارسازی پیشپرداخت پیمان به شرح زیر میباشد
به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.
ماده  )78میزان ،روش پرداخت صورتوضعیت موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسـبه و کارسـازی خواهـد
شد
پیمانکار در آخر هر ماه صورت وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشههای اجرایی ،دستورکارها و
صورتمجلسها ،براساس فهرست و اسناد منضم به پیمان ،محاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسلیم (دستگاه نظارت) مینماید .پس از
رسیدگی و تأیید نهایی صورت وضعیت و همچنین اعمال کسورات قراردادی ،کسر علی الحساب های دریافتی و اعمال جرائم و خسارات
احتمالی ،مانده قابل پرداخت به حساب بستانکاری پیمانکار منظور میگردد.
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تبصره  :1مقادیر ذکر شده در پیوست شماره  2تقریبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعوی بور اسواس انودازه گیوری مقوادیر
کارهای انجام شده خواهد بود .مبنای محاسبات ،احجام زمینی (درجا) میباشد و لذا بایستی زموین پوروژه قبول و بعود از عملیوات خواکی
بصورت مشترک (با حضور نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار) نقشه برداری شده و بر اساس نقشه های تهیه شده احجام عملیوات اسوتخراج
گردد .هزینه نقشه برداری در تمام مراحل بر عهده پیمانکار میباشد ،لیکن کارفرما می تواند رأسو ًا در هور مقطوع زموانی نسوبت بوه کنتورل
عملیات انجام شده اقدام نماید و پیمانکار مکلف است کلیه اطالعات مورد نیاز را در اختیار کارفرما قرار دهد.
ماده  -50ب )6-و ماده  -70ج)خسارت تأخیرات پیمان به میزان و ترتیب زیر وصول میشود.
در پایان کار ،درصورتیکه مدت انجام کار ،بیش از مدت اولیه پیمان بهعالوه مدتهای تمدیدشده پیمان باشد ،کارفرما با رعایت ماده  35و
رسیدگی به دالیل پیمانکار ،مدت تأخیرات غیرمجاز را تعیین و تصویب میکند؛ به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز در تکمیل و تحویل موضوع
قرارداد مبلغ  0505550555ریال به عنوان جریمه دیرکرد انجام تعهدات بهحساب بدهکاری پیمانکار منظور میگردد.
نمایندگان پیمانکار
().........................................
.......................
()................................

نمایندگان کارفرما
(شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران)
علی شاه حیدری
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

عباس قدیری
(نایب رئیس هیئت مدیره)
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پیوست شماره 2
برآورد ریالی
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برآورد ریالی
ردیف
1

شرح ردیف
بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله های ساختمانی و
حمل توده های نا مرغوب به دپوی مجاز شهرداری

واحد

مقدار

m3

120555

بهای واحد

بهای کل

ناخالص (ریال)

ناخالص (ریال)

جمع آوری ،حمل و دپو کردن مصالح قابل
2

استفاده و توده های مرغوب با استفاده از لودر در

m3

10555

نقطه ای از کارگاه به تشخیص کارفرما
جمع برآورد بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

تبصره :کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد
ایمنی و الزامات  HSEو کل هزینههای مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میباشد و هزینه های مربوطه در قیمت
پیشنهادی پیمانکار لحاظ شده است ،لذا از این بابت پرداخت جداگانهای انجام نخواهد شد.
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پیوست شماره 3
چکلیست عملکرد ایمنی کارگاه و الزاماتHSE
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الزامات H.S.E
 -1پیمانکار متعهد است عالوه بر رعایت و عمل به مقررات اختصاصی سایت محل احداث موضوع پیمان ،ضمن هماهنگی کامل با
مسئولین مربوطه نسبت به رعایت کامل ضوابط و مقررات  HSEازجمله عدم بهکارگیری افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی (ازجمله
افراد معتاد) یا صالحیتها ی اجتماعی و یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط به نوع خدمت ،عدم استفاده از نیروی انسانی بدون
تجهیزات ایمنی انفرادی یا شغلی ،عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل ،معیوب و ناایمن ،عدم بهکارگیری ماشینآالت فاقد معاینه فنی
و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی  ،اخذ تأییدیه چاههای ارت از شرکتهای مورد تائید استاندارد  ،عدم انجام کارهای خطرناک مانند
حفاری ،انفجارت و نظایر آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و تائید قبلی کارفرما ،جلوگیری از تخریب محیطزیست و سعی در حفاظت از
منابع طبیعی و زیستمحیط ی  ،حف کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح پایکار از جمیع خطرات و سوانح طبیعی  ،عدم انجام کار
در ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با  HSEاقدامات الزم را صورت دهد.
 -2پیمانکار متعهد است کلیه پیشبینیهای الزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین  HSEمعمول دارد و در صورت بروز
هرگونه حادثه یا شبه حادثه ،رویداد ،نقص ،بیماریهای شغلی  ،و نظایر آن ظرف مدت  00ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش
مکتوب به کارفرما و سایر مراجع ذیصالح اقدام نماید .مسئولیت وقوع هرگونه حادثه غیرمنتظره جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه
خسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه درانجام موضوع پیمان کالً بر عهده پیمانکار میباشد.
 -3پیمانکار ملزم به رعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی (ازجمله آییننامههای حفاظت و بهداشتکار) و شرکت
سرمایهگذاری مسکن تهران میباشد و با امضاء پیمان موکدأ تائید مینماید که از جمیع قوانین  HSEو بخشنامهها و ابالغیههای مرتبط با
آن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعایت و عمل به آنها را بهصورت کامل به عهده گرفته است .همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت
کلیه دستورالعملها و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در این خصوص میداند.
 -0بکارگیری افراد بیگانه ،افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ایران ممنوع می باشد ،لذا چون
کارفرما اخطارهای الزم را در این زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در این زمینه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات
قانونی ،مالی ،جزایی و کیفری عدم رعایت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهده پیمانکار می باشد.
 -0پیمانکار تعهد مینماید کلیه مقررات قانون کار را در بهکارگیری پرسنل شاغل در انجام موضوع این پیمان اعم از بیمه درمانی  ،حوادث
و ...را انجام داده و مسئولیت تأمین خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع این پیمان را
به عهده گیرد.
 -6پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود
متناسب با شغلشان اقدام نماید .پیمانکار می بایست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی نماید .در راستای حصول
این مفاد ،پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردی متناسب و مورد تائید واحد  HSEکارفرما میباشد .در غیر این صورت کارفرما
بهطور مستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه انجامشده را بعالوه  %10باالسری از صورتوضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.
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 -7پیمانکار موظف است بهتناسب میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر بهعنوان رابط ،یا نماینده یا مسئول HSE
دارای مدارک مرتبط یا گذراندن دورههای مرتبط  HSEبه کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور میبایست به تائید مدیریت HSE
کارفرما برسد .در صورت عدم تائید فرد مذکور  ،پیمانکار میبایست نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.
 -0پیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت آموزشهای الزم ( HSEمقدماتی-تخصصی) قرار داده و آنان را با اصول اولیه HSE
خطرات شغلی آشنا نماید و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید درصورتیکه
پیمانکار آموزشهای الزم انجام ندهد کارفرما میتواند این موضوع را انجام داده و هزینههای مربوط را پس از اعمال  %10باالسری از
صورتوضعیت پیمانکار کسر نماید درهرحال مسئولیت انجام تعهد مذکور به عهده پیمانکار میباشد.
 -0پیمانکار متعهد است از بهکارگیر ی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف مینمایند خودداری نماید.
پیمانکار موظف است در دورهها ی زمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد.
 -15انجام معاینات بدو استخدام و دورهای طبق دستورالعملها ی موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و
مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.
 -11انجام اندازهگیری عوامل زیانآور محیط کار (ازجمله صدا ،نور ،گردوغبار ،ارگونومی و )...طبق دستورالعملهای موجود توسط پیمانکار
صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.
 -12تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و سمپاشی خوابگاههای کارگری و
تهیه سرویسها ی بهداشتی و حمام و رعایت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.
 -13پیمانکار میبایست بخشی از مبلغ پیمان را مطابق با ردیف های مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  HSEاختصاص دهد  ،مبلغ فوق
باید صرف تأمین اقالم موردنیاز (وسایل حفاظت فردی ،فرهنرسازی ،آموزش) گردد.
 -10درصورتیکه پیمانکار از تعهدات خویش در زمینه  HSEتخطی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر ،توقف پرداختهای
پیمانکار  ،جریمه نقدی را در نظر گیرد.
 -10پیمانکار ملزم به ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشد .همچنین پیمانکار
متعهد به تدوین و طراحی  HSE PLANاجرای پروژه و ارائه آن به کارفرما میباشد.
 -16تأمین کفش و کاله ایمنی برای دستگاه نظارت به تعداد  0نفر به عهده پیمانکار است.
 -17پیمانکار موظف است در حدود موضوع قرارداد کلیه موارد ایمنی مندرج در مبحث  12مقررات ملی ساختمانی ایران را رعایت نماید و
چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ،خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند،
جبران کلیه عواقب مالی  ،حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت .وسائل
ایمنی و حفاظتی شامل کاله چانه دار ،کفش ایمنی ،کمربند ایمنی ،لباس ضخیم کار ،دستکش های مناسب ،ماسک ،عینک و  .....است .
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 -10رعایت کلیه مسائل حفاظت و ایمنی کارگاه ( )HSEو مقررات قانون کار و بیمه به عهده پیمانکار میباشد و چنانچه در اثر عدم رعایت
قوانین و مقررات توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ،افراد ثالث ،پیمانکار یا کارکنان وی دچار حادثه شوند کلیه عواقب حقوقی و مالی
به عهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد .

پیمانکار
...........................................
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پیوست شماره 4
اسناد و مدارک پیمانکار
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پیوست شماره 5
اسناد ارجاع فرآیند کار
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