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قرارداد پیمان
پیرو قرارداد مدیریت ساخت فیمابین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری به شممار
 ،11443مورخ  1395/09/20و پیرو کمیسیون معمامت شممار  ...........ممورخ  ،.................این موافﻘت نامه به ﻫمرا دیگر مدارك اﻟﺤاقﯽ آنکه
یﮏ مﺠموﻋه ﻏیرقابﻞ تﻔکیﮏ است و از این پﺲ پیمممان نامید مﯽشود ،بین شرکت سرمایﻪﮔﺬاری مﺴﮑن تهران به شمار ﺛﺒت  269170و
به شناسه مﻠﯽ  10103074333و کد اقتﺼادی  411111863484به نمایندگﯽ آقایان ﻋﺒاس قدیری به ﻋنوان ناﺋﺐ رﺋیﺲ ﻫیﺌت مدیر و ﻋﻠﯽ
شا ﺣیدری بهﻋنوان مدیرﻋامﻞ و ﻋﻀو ﻫیﺌت مدیر که در این پیمان کارفرماا نامید مﯽشود از یﮏ طمر و ...........................به شمار ﺛﺒت
 ،..................به شناسه مﻠﯽ  ........................و کد اقتﺼادی  ..........................به نمایندگﯽ  ...............................به ﻋنوان مدیر ﻋاممﻞ و  . .......................بمه
ﻋنوان رﺋیﺲ ﻫیﺌت مدیر که در این قرارداد پیمانﮑار نامید مﯽشود از طر دیگر ،طﺒﻖ مﻘررا و شرایﻄﯽ که در اسناد و مدارك این پیممان
درج شد است منعﻘد گردید.
ماده ( )1ماوضوع پیمان
ﺣمﻞ و نﺼﺐ درب داخﻠﯽ ،کمد دیواری ،درب ضد سرقت و درب ضد ﺣریﻖ پروژ نگین شهرری مﻄابﻖ با نﻘشه ﻫای اجرایمﯽ پمروژ و ضمواب
مندرج در مدارك موضوع ماد ( )3قرارداد شامﻞ:
ﺣمﻞ و نﺼﺐ درب داخﻠﯽ ،کمد دیواری ،درب ضد سرقت و درب ضد ﺣریمﻖ ﻫممرا بما کﻠیمه اتﺼمات و مﻠوومما  ،ﻟموت ،یمراق آت  ،قﻔمﻞ،
دستگیر  ،جوﺋیا اجرایﯽ ،پیچ ،مهر  ،واشر ،درزبندی با چسﺐ سیﻠیکون ماستیﮏ و فوم پﻠﯽ اورتان به تشخیص دستگا نظار  ،اتﺼما تممام
درب ﻫا با پیچ به فریم ﻫای انتظار و رگتژ آنها و...
تبصره( :)1پیمانکار از مﺤﻞ پروژ به دقت بازدید نمود و ضمن بررسﯽ نﻘشه ﻫای معماری ،مشخﺼا فنﯽ و شرای اجرا ،از کم و کیمف کمار
آگاﻫﯽ کامﻞ کسﺐ نمود است ،ﻟذا ﻫیچگونه ادﻋاﺋﯽ در این خﺼوص پذیرفته نخواﻫد بود.
ماده ( )2محل تحویل مورد معاملﻪ
 -2-1مﺤﻞ تﺤویﻞ مورد معامﻠه در مﺤﻞ پروژ کارفرما به نشانﯽ شهرری ،دوﻟت آباد ،خیابان شهید بروجردی ،چهاررا قدس ،نﺒش کوچه ﺣسمن
ابراﻫیمﯽ پروژ نگین شهرری شرکت سرمایه گذا ری مسکن تهران مﯽ باشد و پیمانکار متعهد و مﻠتوم گردید مورد معامﻠمه را صمﺤیو و
ساﻟم وفﻖ شرای قراردادی در مﺤﻞ موبور ،به کارفرما تﺤویﻞ نماید.
 -2-2ضروری است کﻠیه اقتم و تﺠهیوا قﺒﻞ از بارگیری و ﺣمﻞ از کارخانه پیمانکار به مﺤﻞ پروژ به رویت و تاییمد کارفرمما یما نماینمد وی
رسید و مراتﺐ صورتمﺠﻠﺲ گردد.
 -2-3ﻫوینه ﻫای بارگیری در مﺤﻞ کارخانه ،ﺣمﻞ به مﺤﻞ پروژ  ،تخﻠیه بار در مﺤﻞ پروژ  ،ﺣمﻞ و انتﻘا به طﺒﻘا و مﺤﻞ اجرا ،اقتم موضموع
مورد قرارداد بر ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
ماده ( )3مدارک و اسناد قرارداد
این قرارداد شامﻞ اسناد و مدارك زیر است:
 -3-1موافﻘت نامه ﺣاضر
 -3-2مﺒاﺣث  22گانه مﻘررا مﻠﯽ ساختمان ،مشخﺼا فنﯽ ﻋمومﯽ ،نشریا  ،دستوراﻟعمﻠها و استانداردﻫای فنﯽ جاری کشور
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 -3-3برآورد ریاﻟﯽ(پیوست شمار )1
 -3-4اسناد و مشخﺼا فنﯽ خﺼوصﯽ (پیوست شمار )2
 -3-5اسناد و مدارك پیمانکار (پیوست شمار )3
 -3-6-1کپﯽ کار مﻠﯽ و شناسنامه اﻋﻀاء ﻫیا مدیر صاﺣﺒان امﻀا مﺠاز (اشخاص ﺣﻘموقﯽ) و کپمﯽ کمار مﻠمﯽ و شناسمنامه (اشمخاص
ﺣﻘیﻘﯽ)
 -3-6-2کپﯽ اساسنامه و آگهﯽ تاسیﺲ
 -3-6-3کپﯽ آخرین آگهﯽ تغییرا
 -3-6-4کپﯽ پروانه معتﺒر توﻟید ،ساخت یا طراﺣﯽ و مونتاژ از صنایع و معادن پیمانکار
 -3-6-5تاییدیه ﻫای توﻟید مﺤﺼوت از مراجع ذیﺼتح (گواﻫینامه استاندارد،سازمان آتش نشانﯽ ،سازمان نظام مهندسﯽ ،مرکمو تﺤﻘیﻘما
مسکن ،گواﻫینامه ﻫا و )...
 -3-6چﮏ ﻟیست ﻋمﻠکرد ایمنﯽ کارگا و اﻟواما ( HSEپیوست شمار )4
 -3-7اسناد فرآیند ارجاع کار(پیوست شمار )5
 -3-8سایر مستندا و فرمت ﻫای مورد نظر کارفرما
تبصره( :)2اسناد تکمیﻠﯽ که ﺣین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ،به پیمانکار ابتغ مﯽشود یا بین طرفین پیمان مﺒادﻟمه مﯽگمردد نیمو
جوو اسناد و مدارك پیمان به شمار مﯽآید .این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پیمان تهیه شود .ایمن اسمناد ممکمن اسمت بهصمور
مشخﺼا فنﯽ ،نﻘشه ،دستور کار و صورتمﺠﻠﺲ باشد.
تبصره( :)3در صور وجود دوگانگﯽ بین اسناد و مدارك ،این موافﻘتنامه بر دیگر اسناد و مدارك اوﻟویت دارد و ﻫرگا دوگمانگﯽ مربمو بمه
مشخﺼا فنﯽ باشد اوﻟویت به ترتیﺐ با مشخﺼا فنﯽ خﺼوصﯽ(پیوست شمار  )2و ضواب وزار صمت ،سازمان مﻠﯽ اسمتاندارد ،سمازمان
نظام مهندسﯽ ،مرکو تﺤﻘیﻘا را  ،مسکن و شهرسازی خواﻫد بود و اگر مربو به بهای کار باشمد نمرخ موضموع مماد ( )3بمر دیگمر اسمناد و
مدارك قرارداد اوﻟویت دارد.
ماده ( )4مبلغ قرارداد
مﺒﻠغ اوﻟیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافﻖ با پیمانکار ،بﺼور ناخاﻟص و بمدون در نظمر گمرفتن ماﻟیما بمر ارز

افموود برابمر بما

 )..................................................................................(.......................................ریا مﯽباشد.
 -4-1مﺒﻠغ فوق بﺼور تﻘریﺒﯽ بود و کارکرد نهایﯽ پیمانکار بر اساس صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ نﺼﺐ کات و بر مﺒنای نرخ واﺣد برآورد ریاﻟﯽ مندرج در
پیوست شمار ( )1مﺤاسﺒه و متك ﻋمﻞ قرار خواﻫد گرفت.
 -4-2چنانچه در ﺣین انﺠام کار تغییراتﯽ در مشخﺼا فنﯽ ایﺠاد و از طر کارفرما به پیمانکار ابتغ گردد ،ما بمه اﻟتﻔماو ﻫوینمهﻫما بما توافمﻖ
طرفین مﺤاسﺒه و ﻋند اﻟووم به ﺣساب پیمانکار پرداخت خواﻫد شد.
 -4-3در صور وجود گواﻫینامه معتﺒر ﺛﺒتنام در نظمام ماﻟیما بمر ارز افموود بمرای پیمانکمار و اراﺋمه آن بمه کارفرمما ،مﺒﻠمغ ماﻟیما بمر
ارز افوود پﺲ از ارایه فاکتور رسمﯽ و مستندا مربوطه جداگانه پرداخت خواﻫد شد.
 -4-4مﻄابﻖ با قانون تأمین اجتماﻋﯽ ( 10د ) درصد از ﻫر پرداخت نود کارفرما نگهداری و پﺲ از اراﺋه مﻔاصا ﺣساب از سازمان تأمین اجتماﻋﯽ
(ماد  38قانون تامین اجتماﻋﯽ) مسترد مﯽگردد.
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 -4-5مﺒﻠغ قرارداد به تشخیص کارفرما با نرخ واﺣد ،تا سﻘف  %25قابﻞ افوایش و به ﻫر میوان قابﻞ کاﻫش مﯽ باشد.
 -4-6قیمتهای این قرارداد ﺛابت بود و شامﻞ ﻫیچگونه تعدیﻞ یا افوایش قیمت ،مابه اﻟتﻔاو مﺼاﻟو ،مابمه اﻟتﻔماو نمرخ ارز ،جﺒمران افموایش
قیمت ﺣامﻞﻫای انرژی ،جﺒران افوایش تعرفهﻫای گمرکﯽ و ﻏیر نخواﻫد بود و پرداخت کﻠیه ﺣﻘوق دوﻟتﯽ مربو بمه ایمن قمرارداد بمه
ﻋهد پیمانکار مﯽباشد.
 -4-7کﻠیه ﻫوینهﻫای تﺠهیو کارگا در قیمت پیشنهادی پیمانکار ﻟﺤاظ گردید و از این بابت ،پرداخت جداگانهای انﺠام نخواﻫد شد.

ماده ( )5پیش پرداخت
به قرارداد فیمابین پیش پرداخت تعﻠﻖ نمیگیرد.
ماده ( )6نحوه پرداخت
 -6-1نﺤو پرداخت قرارداد به صور نﻘدی و پﺲ از اتمام و تﺤویﻞ موضوع پیمان مﯽباشد.
 -6-2پیمانکار پﺲ از اتمام موضوع قرارداد پیمان طﺒﻖ مشخﺼا فنﯽ خﺼوصمﯽ پیوسمت شممار ( )2صورتﺠﻠسما تﺤویمﻞ ،دسمتورکارﻫا و
براساس فهرست و اسناد منﻀم به پیمان ،جداو و توضیﺤا مندرج در پیوست شمار ( )1موضوع پیمان را تسﻠیم کارفرمما مﯽنمایمد.
پﺲ از رسیدگﯽ و تأیید نهایﯽ صور وضعیت و ﻫمچنین اﻋما کسورا قانونﯽ ،کسر ﻋﻠﯽ اﻟﺤسماب ﻫمای دریمافتﯽ و اﻋمما جمراﺋم و
خسارا اﺣتماﻟﯽ ،ماند قابﻞ پرداخت به ﺣساب بستانکاری پیمانکار منظور خواﻫد شد.
ماده( )7کﺴورات قانونی
پرداخت کﻠیه تعهدا و کسورا قانونﯽ اﻋم از ﻋوارض ،ماﻟیا و ﺣﻘوق قانونﯽ منﺤﺼراً به ﻋهمد پیمانکمار بمود و کارفرمما در ایمن خﺼموص
ﻫیچگونه تعهد و مسﺌوﻟیتﯽ نخواﻫد داشت.
ماده ( )8مدت قرارداد
مد این پیمان از تاریخ ابتغ ،برای تﺤویﻞ ،نﺼﺐ و اجرای تمامﯽ اقتم موضوع قرارداد ،ﺣداکثر (2دو) ما شمسﯽ بود و پیمانکار موظف اسمت
کﻞ اقتم موضوع قرارداد را مﻄابﻖ برنامه زمانﺒندی در پیوست شمار ( )1و مشخﺼا فنﯽ خﺼوصﯽ در پیوست شمار ( )2ﺣمﻞ ،نﺼﺐ و تﺤویﻞ
کارفرما نماید.
 -8-1در صور ﻋدم اتمام ﻋمﻠیا موضوع پیمان در مد مذکور ،مد پیمان با اراﺋه دتیﻞ توجیهﯽ و تیﺤه تأخیرا از سموی پیمانکمار در
پایان مد اوﻟیه و رسیدگﯽ توس کارفرما و مشخص شدن میوان تأخیرا مﺠاز و ﻏیر مﺠاز قابﻞ تمدید خواﻫد بود.
 -8-2تاریخ شروع کار ،تاریخ صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ جﺒهه کاری مﯽباشد .پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیینشد برای شروع ﻋمﻠیا  ،در ممد
( 5پنج) روز نسﺒت به تﺠهیو کارگا به منظور انﺠام ﻋمﻠیا موضوع پیمان ،اقدام نماید .مد تﺠهیو کارگما جموء ممد تعیمین شمد
پیمان مﯽباشد.
تبصره( :)4مد زمان این ماد تابع تغییرا اﺣتماﻟﯽ ﺣﺠم کار بود و متناسﺐ با کاﻫش یا افوایش ﺣﺠم کار موضوع قرارداد ،کاﻫش یا افموایش
خواﻫد یافت.
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ماده ( )9تأخیرات غیر مجاز
در صورتیکه پیمانکار نتواند تمام یا قسمتﯽ از ﻋمﻠیا اجرایﯽ ﻫمر بﻠموك را مﻄمابﻖ بما برناممه زمانﺒنمدی و بمه موقمع انﺠمام دﻫمد ،کارفرما با
رﻋایت(ماد  30شرای ﻋمومﯽ پیمان) و رسیدگﯽ به دتیﻞ پیمانکار ،مد تأخیرا ﻏیرمﺠاز را تعیین و تﺼویﺐ مﯽکند؛ به ازای ﻫر روز تأخیر
ﻏیرمﺠاز در تکمیﻞ و تﺤویﻞ ﻫمممر بﻠممموك مﺒﻠغ (10،000،000د میﻠیمممون) ریا به ﻋنوان جریمه دیرکرد انﺠام تعهدا به ﺣساب بدﻫکاری
پیمانکار منظور و از مﺤﻞ مﻄاﻟﺒا یا از مﺤﻞ تﻀامین وی کسر و برداشت مﯽ نماید.
ماده ( )10تضمین انجام تعهدات
ﻫمومان با امﻀای پیمان و برای تﻀمین انﺠام تعهدا ناشﯽ از آن ،پیمانکار مﯽ بایست تﻀمین مورد قﺒو کارفرما به میوان (12دوازد )
درصد مﺒﻠغ اوﻟیه قرارداد ،در فرمت مورد تایید وی تسﻠیم نماید.
تﻀمین انﺠام تعهدا پﺲ از اتمام تعهدا موضوع پیمان و ارسا آخرین پار اجناس از سوی پیمانکار ،تنظیم صورتﺠﻠسه نﺼﺐ و تﺤویﻞ
کات ،اراﺋه گواﻫﯽ ﻫای استاندارد مربوطه به ﻫمرا صورتﺤساب نهایﯽ ،و اراﺋه تاﺋید کتﺒﯽ دستگا نظار برای تمام مﻘادیر تﺤویﻞ ،نﺼﺐ ،اجرا و
رگتژ شد و پﺲ از پایان دور تﻀمین مشروح در ماد ( )10با اراﺋه درخواست کتﺒﯽ از سوی پیمانکار و منو به اﺣراز تراز ماﻟﯽ مثﺒت به
وی مسترد خواﻫد شد.
ماده ( )11دوره تضمین ،ضمانت (ﮔارانتی) و خدمات پس از فروش
 -11-1دور تﻀمین مشتمﻞ بر ﺣسن انﺠام تعهدا  ،ستمت و ﻋمﻠکرد صﺤیو و مناسﺐ کﻠیه مﺼاﻟو نﺼﺐ و اجرا شد موضوع پیمان برای مد
( 12دوازده) ماه شمﺴی از طر پیمانکار تﻀمین مﯽ گردد.
 -11-2ﻫرگا در دور تﻀمین ،ﺣسﺐ تشخیص نمایند خریدار ،معایﺐ یا نﻘایﺼﯽ در کارﻫا مشاﻫد شود ،که ناشﯽ از ﻋدم رﻋایت مشخﺼما بمه
شرح مذکور در قرارداد و منﻀما آن یا قﺼور و اﻫما پیمانکار باشد ،پیمانکار مکﻠف است آن معایﺐ را طمﯽ ممدتﯽ کمه کارفرمما تعیمین
مﯽکند به ﻫوینه خود رفع نماید .در صور استنکا پیمانکار ،خریدار مﯽتواند راسا ً نسﺒت بمه اصمتح و رفمع معایمﺐ و نﻘمایص اقمدام و
ﻫوینه آن را به اضافه  %15از مﺤﻞ تﻀامین یا ﻫر نوع مﻄاﻟﺒا پیمانکار نود خود برداشت و یا به ﻫر طریﻖ مﻘتﻀﯽ دیگر مﻄاﻟﺒمه و وصمو
نماید و پیمانکار ﺣﻖ ﻫیچگونه اﻋتراض یا ادﻋایﯽ نخواﻫد داشت.

ماده ( )12سپرده حﺴن انجام کار
(10 -12-1د ) درصد از ﻫر پرداخت به پیمانکار به ﻋنوان تﻀمین ﺣسن انﺠام کار در نود کارفرما نگهداری مﯽ شود .آزاد سازی نیمﯽ از تﻀممین
مذکور پﺲ از اتمام تعهدا پیمانکار ،تﺼویﺐ صورتﺠﻠسه تﺤویﻞ نﺼﺐ و اجرا و تﺼویﺐ صور وضعیت قﻄعﯽ و باقیماند آن پﺲ از اراﺋمه
مﻔاصا ﺣساب بیمه سازمان تأمین اجتماﻋﯽ(طﺒﻖ ماد  38قانون تامین اجتمماﻋﯽ) از سموی پیمانکمار و سمپری شمدن دور تﻀممین آزاد
خواﻫد شد.
 -12-2درصورتﯽکه در طو مد اجرای پروژ و یا پﺲ از تأمین و تﺤویﻞ ﻫر بخمش از مﺼماﻟو و مﻠوومما  ،نواقﺼمﯽ در کمار مشماﻫد گمردد و
پیمانکار در مد تعیینشد از سوی کارفرما ،نسﺒت به رفع نواقص اقدام ننماید ،کارفرما رأسا نسﺒت به رفع نﻘص اقدام و ﻫوینهﻫای آن را
به اضافه (15پانود ) درصد ،از مﺤﻞ تﻀامین و مﻄاﻟﺒا پیمانکار ،به نﻔع خود کارسازی مﯽنماید و پیمانکمار ﺣمﻖ ﻫرگونمه اﻋتراضمﯽ را در
این مورد از خود سﻠﺐ و ساق نمود.
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ماده ( )13دستگاه نظارت
به منظور نظار بر ﺣسن انﺠام تعهدا پیمانکار ،تﺤویﻞ به موقع ،نﺼﺐ و اجرا ساﻟم اجناس و تﺠهیوا موضوع پیمان ،معاونت فنمﯽ و اجرایمﯽ
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ،به ﻋنوان دستگا نظار تعیین مﯽگردد.
پیمانکار موظف است در ﻫر مرﺣﻠه از انﺠام تعهدا قراردادی ،موضوع انﺠام تعهد را مﻄمابﻖ بما نﻘشمهﻫا و مشخﺼما بمر اسماس چﮏﻟیسمتﻫای
تﺤویﻞ نﺼﺐ کات به تاﺋید دستگا نظار رساند و کﻠیه کارﻫا را طﺒﻖ اسناد و مدارك فﯽمابین با رﻋایت کامﻞ اصو ایمنﯽ ،فنﯽ و اسمتانداردﻫای
مربوطه اجرا نماید ..بدیهﯽ است پﺲ از تاﺋید دستگا نظار  ،مﺒاﻟغ مﻘرر در قرارداد به پیمانکار قابﻞ پرداخت خواﻫد بود .این امر کامتً مورد قﺒو
طرفین است و پیمانکار ﺣﻖ ﻫرگونه ایراد و اﻋتراض را از خود سﻠﺐ و ساق نمود.
تبصره( :)5ﺣﻀور دستگا نظار نافﯽ مسﺌوﻟیت پیمانکار در اجرای صﺤیو و مﻄمابﻖ نﻘشمهﻫا ،مشخﺼما فنمﯽ ﻋممومﯽ و خﺼوصمﯽ ﻋمﻠیما
موضوع پیمان نخواﻫد بود.
ماده ( )14تعهدات پیمانﮑار
 -14-1پیمانکار پیش از امﻀای پیمان اقرار مﯽ نماید که از کﻠیه مﻘررا و ضواب وزار صمت ،سازمان استاندارد ،مرکو تﺤﻘیﻘا را  ،سمازمان
آتش نشانﯽ ،مسکن و شهرسازی ،نظام مهندسﯽ استان تهران و سایر مﺒادی ذیرب در ارتﺒا با موضوع قمرارداد آگماﻫﯽ کاممﻞ کسمﺐ
نمود و خود را مﻠوم به رﻋایت آنها مﯽ داند ،ﻟذا جﺒران کﻠیه زیان ﻫای وارد به کارفرما ناشﯽ از ﻋدم آگماﻫﯽ از مﻔماد فموق بمر ﻋهمد
پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-2پیمانکار پیش از امﻀای پیمان اقرار مﯽ نماید که امتیاز فرو برند مﺼاﻟو تﺤویﻠﯽ را به طمرق مﻘتﻀمﯽ نظیمر داشمتن ﻋامﻠیمت فمرو ،
خرید امتیاز و نظایر آن از کارخانه ﻫای مﺒدأ اخذ نمود و کﻠیه ﺣﻘوق مادی و معنوی کارخانه ﻫای مﺒدأ را رﻋایمت نممود اسمت و تما
پایان مد این قرارداد نسﺒت به تمدید آنها اقدام خواﻫد نمود .ﻟذا مسﺌوﻟیت اظهارا خت واقع بر ﻋهد پیمانکار بود و ممﯽ بایسمت
کﻠیه زیان وارد به کارفرما ناشﯽ از ﻋدم رﻋایت مﻔاد فوق را نیو جﺒران نماید.
 -14-3پیمانکار موظف است کﻠیه مﺼاﻟو و مﻠووما مورد نیاز موضوع پیمان را بر اساس برنامه زمانﺒندی مﺼوب تﺤویﻞ ،نﺼﺐ و اجرا نماید.
 -14-4انداز گیری ابعاد درب و کمدﻫا در مﺤﻞ پروژ بر ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-5پیمانکار موظف است قﺒﻞ از ﻫر مرﺣﻠه اقدام به نﺼﺐ درب و کمد ﻫا بﻠوك ﻫا ،طﺒﻘا و واﺣمدﻫای پمروژ نﻘشمه ﻫما و مشخﺼما فنمﯽ
مربوطه را به تایید دستگا نظار رساند و سپﺲ اقدام به نﺼﺐ و تﺤویﻞ آنها نماید.
 -14-6پیمانکار متعهد مﯽ گردد کﻠیه نیروی انسانﯽ فنﯽ و کار آزمود مورد نیاز جهت تخﻠیه بار ،دپو مﺼاﻟو ،انتﻘا به طﺒﻘا و نیمروی انسمانﯽ
متخﺼص جهت نﺼﺐ ،اجرا و رگتژ درب را به ﻫوینه خود تامین نمود و پرداخت ﺣﻘوق و موایای آنان و کسور متعﻠﻘه ﺣسﺐ مموازین
قانونﯽ به ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-7پرسنﻞ پیمانکار مﻠوم به رﻋایت نظم ﻋمومﯽ کارگا از نظر ورود و خروج وساﻋا کار کارگا بود و تشخیص صتﺣیت اختقﯽ ،رفتاری و
فنﯽ پرسنﻞ پیمانکار توس کارفرما خواﻫد بود و پیمانکار متعهد است از بکار گمماردن افمراد ﻏیمر مماﻫر و فاقمد صمتﺣیت ﻫمای تزم
خودداری نماید.
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 -14-8پیمانکار متعهد مﯽ گردد کﻠیه مﺼاﻟو ،ماشین آت  ،مﻠووما  ،ابوار و تﺠهیوا موردنیاز جهت انﺠام ﻋمﻠیا موضوع پیمان را در ﻫنگمام
ورود و خروج در دفتر انتظاما کارگا ﺛﺒت نماید و متعهد میگردد ﻫیچ گونه مﺼاﻟو ،تﺠهیوا  ،ماشین آت و وسایﻞ ممورد اسمتﻔاد
در کارگا را بدون مﺠوز کتﺒﯽ کارفرما از مﺤﻞ پروژ خارج ننماید.
 -14-9تهیه و تامین کﻠیه تﺠهیوا  ،ماشین آت مﻠووما مورد نیاز پیمان شامﻞ تخته ،بشکه زیرپایﯽ و نردبمان ،داربسمت ،چسمﺐ سمیﻠیکون،
پیچ ،میخ ،پرچ ،واشر ،ﻟوت ،فوم و ﻫرگونه مواد و مﺼاﻟو مورد نیاز جهت نﺼﺐ موضوع قرارداد ،برق ،کابﻞ برق ،تابﻠو تﻘسیم برق و بماتبر
و ﻫر گونه ابوار تزمه کار مﻄابﻖ با برنامه زمان بندی و طﺒﻖ نظر و تأیید کارفرما بر ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-10پیمانکار از روز تﺤویﻞ کارگا تا تﺤویﻞ موقت مسﺌو ﺣﻔظ و نگهداری از مﺼاﻟو ،تﺠهیوا  ،ماشین آت و ابوار ،تأسیسما و بناﻫمایﯽ
مﯽ باشد که زیر نظر و مراقﺒت او قرار دارد و مسﺌوﻟیت انﺠام اقداما تزم جهت نگهداری و ﺣﻔاظت از آنها در مﻘابمﻞ ﺣریمﻖ ،سمرقت،
ﻋوامﻞ جوی و  ...بر ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-11بارگیری ،ﺣمﻞ و باراندازی کﻠیه ماشین آت  ،تﺠهیوا و مﻠووما مورد نیاز جهت اجرا و جابﺠایﯽ آنها در کارگا و طﺒﻘما بمه ﻋهمد
پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-12ﻫوینه و تأمین سوخت و ﻫوینه ﻫای مورد نیاز آن جهت گرمایش و پخت و پو پرسنﻞ پیمانکار و ﻋمﻠیا اجرایﯽ به ﻋهد پیمانکار بود
و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد.
 -14-13تهیه و نﺼﺐ کﻠیه یراق آت مورد نیاز به ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-14باراندازی ،ﺣمﻞ ،تخﻠیه و جابﺠایﯽ در طﺒﻘا تمامﯽ درب و کمد ﻫا و مﻠووما و ﻏیر موضوع قرارداد بر ﻋهمد پیمانکمار ممﯽ باشمد و
ﻫوینه آن به ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -14-15نظافت مﺤی کار موضوع پیمان در ﺣین کار و نظافت نهایﯽ پﺲ از تکمیﻞ کارﻫا به ﻋهد پیمانکار مﯽباشد.
 -14-16پیمانکار موظف مورد معامﻠه را صﺤیو و ساﻟم ،بدون کم و کاست تﺤویﻞ نماید .ﻫمچنین موظف است تهمیدا تزم به منظور پرﻫیو از
ﻫرگونه خسارا ناشﯽ از بارگیری ،ﺣمﻞ ،باراندازی و ﺣمﻞ در طﺒﻘا در نظر بگیرد.
 -14-17پیمانکار پیش از امﻀای قرارداد اقرار مﯽ نماید که برند مﺼاﻟو مورد استﻔاد دارای استاندارد و سایر مدارك فنﯽ در ارتﺒما بما موضموع
قرارداد مﯽباشد و خود را مﻠوم به تمدید آنها در طو مد قرارداد مﯽداند ،ﻟذا جﺒران کﻠیه زیان وارد به کارفرما ناشﯽ از ﻋدم صمﺤت
یا تمدید مﻔاد فوق بر ﻋهد پیمانکار مﯽباشد.
 -14-18پیمانکار موظف است مﺼاﻟو و مﻠووما مازاد بر نیاز پروژ را پﺲ از اتمام ﻋمﻠیا نﺼﺐ به ﻫوینه خود از کارگا خارج نماید.
 -14-19پیمانکار موظف است تمام مﺼاﻟو مورد نیاز توﻟید را از مﺒادی مورد تأﺋید وزار صمت ،سازمان استاندارد و ممورد تأﺋیمد کارفرمما تهیمه
نماید.
 -14-20ضروری است کﻠیه اقتم و تﺠهیوا قﺒﻞ از بارگیری از مﺤﻞ کارخانه پیمانکار به مﺤﻞ پروژ به رویت و تاییمد کارفرمما یما نماینمد وی
رسید و مراتﺐ صورتمﺠﻠﺲ گردد.
 -14-21پیمانکار متعهد مﯽگردد تا یﮏ نسخه از کﻠیه مدارك فنﯽ و نتایج آزممایشﻫمای انﺠمام شمد اﻋمم از آزممایشﻫمای کنتمر کیﻔیمت و
آزمایشﻫای تعیین خواص مکانیکﯽ و شیمیایﯽ مرتﺒ با موضوع قرارداد را از کارخانهﻫای مﺒدأ اخذ و در اختیار کارفرما قرار دﻫد.
 -14-22کارفرما مﯽتواند در ﻫر مرﺣﻠه از مد قرارداد یا پﺲ از تﺤویﻞ اجناس و تﺠهیوا کارفرمای به تشخیص خود نسﺒت به انﺠام آزمایش-
ﻫای کنتر کیﻔﯽ اقدام نماید .در صور ﻋدم انﻄﺒاق نتایج با پیشفرضﻫای توﻟید و مدارك و مشخﺼا فنﯽ خﺼوصﯽ و ﻋدم توانمایﯽ
پیمانکار در اﺛﺒا کیﻔیت مﺼاﻟو تﺤویﻠﯽ ،مسﺌوﻟیت بارگیری ،ﺣمﻞ و ﻋود مﺤموﻟه مورد نظر ،جمایگوینﯽ مﺤموﻟمه جدیمد و جﺒمران
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کﻠیه خسارا و ارد به کارفرما اﻋم از ایﺠاد تأخیر در اجرای پروژ و ماننمد آن بمر ﻋهمد پیمانکمار خواﻫمد بمود ،در اینﺼمور ﻫوینمه
آزمایشﻫای کنتر کیﻔﯽ انﺠام شد و آزمایشﻫای مﺠدد نیو بر ﻋهد پیمانکار خواﻫد بود.
 -14-23پیمانکمممار متعهمممد و مﻠتممموم گردیمممد موضممموع قمممرارداد را طﺒمممﻖ شمممرای و اوصممما و مشخﺼممما منمممدرج در پیوسمممت
شمار ( )2این قرارداد و ضماﺋم آن را ،به طور صﺤیو و سماﻟم و بمدون ﻋیمﺐ و نﻘمص و بمﯽﻫیچ ﻋمذر و بهانمهای در تاریخﻫمای مﻘمرر
قراردادی در قﺒا صور جﻠسه تﺤویﻞ کات به کارفرما تسﻠیم نماید ،به نﺤویکه مورد معامﻠه در اختیار و تﺼمر کارفرمما قرارگرفتمه و
ﻫرگونه تﺼرفا ماﻟکانه برای کارفرما فراﻫم و ممکن باشد و استانداردﻫای مربوطه را در ممد قمرارداد و تﺤمت نظمار کارفرمما اراﺋمه
نماید.
 -14-24پیمانکار با امﻀاء این قرارداد تﺼریو و تأکید نمود که موضوع قرارداد ازﻟﺤاظ مشخﺼا فنﯽ طﺒﻖ پیوسمت شممار ( )2ایمن قمرارداد و
سایر جها مندرج در آن فاقد ﻫرگونه اشکا و مانع قانونﯽ و اداری و صنﻔﯽ و ﻏیر مﯽباشد ،ﻟمذا در صمور بمروز ﻫرگونمه اشمکا و
مانع ،مکﻠف و متعهد به جوابگویﯽ و رفع اشکا و مانع ،به نﺤوی که امکان بهر برداری برای کارفرما فراﻫم گردد ،مﯽباشد.
 -14-25پیمانکار متعهد و مﻠتوم مﯽگردد در صور مستﺤﻖ ﻟﻠغیر درآمدن کﻞ یا بعض از مﺒیع ،ﺛمن معامﻠه و خسارا و ﻏراما متعﻠﻘمه را بمه
کارفرما مسترد و پرداخت نماید.
 -14-26در صور درخواست کتﺒﯽ کارفرما ﺣﻀور مدیرﻋامﻞ شرکت پیمانکار یا نمایند تاماتختیار وی در جﻠسا فیمابین اﻟواممﯽ اسمت و در
صور ﻋدم ﺣﻀور ،به ازای ﻫر جﻠسه ،مﺒﻠغﯽ معاد نیم روز تأخیر ﻏیرمﺠاز از پیمانکار کسر خواﻫد شد.
 -14-27پیمانکار موظف است( 5پنج) روز پﺲ از مﺒادﻟه قرارداد ،برنامه زمانﺒندی ﺣمﻞ و نﺼﺐ خود را با درنظر گرفتن تأﺛیر کﻠیه ﻋوامﻞ (شامﻞ
نیروی انسانﯽ ،مﺼاﻟو و تﺠهیوا  ،ماشین آت و ابوار) مﻄابﻖ با برنامه زمانﺒندی پروژ (پیوست شمار  )1و طﺒﻖ نظمر و فرممت ممورد
قﺒو کارفرما در قاﻟﺐ برنامه  MSPتنظیم و جهت بررسﯽ کتﺒاً به کارفرما تسﻠیم نماید .کارفرما پﺲ از بررسمﯽ و اﻋمما نظمر ،برناممه
زمانﺒندی را جهت پیگیری به پیمانکار ابتغ مﯽنماید.
تبصره( :)6در صور استنکا پیمانکار از اجرای این بند ،کارفرما مﯽ تواند رأسا ً نسﺒت به تهیه برنامه زمان بندی اجرای ﻋمﻠیا اقدام نممود
و آن را جهت اجرا به پیمانکار ابتغ نماید و مﺒﻠغ ( 100،000،000صد میﻠیون) ریا به ﻋنوان جریمه قﻄعﯽ به ﺣساب بمدﻫکاری پیمانکمار
منظور نماید .در این صور برنامه زمان بندی ابتﻏﯽ از سوی کارفرما ،مﺒنای اجرای ﻋمﻠیا موضوع قرارداد بود و پیمانکمار ﺣمﻖ ﻫرگونمه
اﻋتراض در این خﺼوص را از خود سﻠﺐ و ساق مﯽ نماید.
 -14-28پیمانکار موظف است در پایان قرارداد پیمان ،صور جﻠسه تﺤویﻞ نهایﯽ را بر اساس مﻘمادیر اجرا شد در مﺤﻞ و صورتﺠﻠسما تأﺋیمد
شد تﺤویﻞ کات تهیه و تﺤویﻞ نماید ،پر کﻠیه مﺼاﻟو مﺼرفﯽ بعهد پیمانکار مﯽباشد.
 -14-29پیمانکار به ﻫیچ وجه ﺣﻖ انتﻘا جوﺋﯽ و یا کﻠﯽ موضوع قرارداد به ﻏیر را ،بدون موافﻘت قﺒﻠﯽ و کتﺒﯽ کارفرما ندارد.
 -14-30تأمین بیمه تأمین اجتماﻋﯽ و ﺣﻔاظت فنﯽ و بهداشتکار طﺒﻖ ماد (17ﻫﻔد ) و (21بیست و یﮏ) شمرای ﻋممومﯽ پیممان و مﺒﺤمث
(12دوازد ) مﻘررا مﻠﯽ ساختمان (ایمنﯽ و ﺣﻔاظت کار در ﺣین اجرا) و چﮏﻟیست ﻋمﻠکرد ایمنﯽ کارگا و اﻟوامما ( HSEپیوسمت
شمار  )3بر ﻋهد پیمانکار مﯽباشد.
 -14-31پیمانکار موظف است در ﺣدود موضوع پیمان کﻠیه موارد ایمنﯽ مندرج در مﺒﺤث (12دوازد ) مﻘررا مﻠﯽ ساختمانﯽ ایمران را رﻋایمت
نماید و چنانچه در اﺛر ﻋدم رﻋایت شرای ایمنﯽ کار توس پیمانکار و یا قﺼور کارکنان وی ،خود یا افراد پیمانکار و یما دیگمران دچمار
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سانﺤه شوند ،جﺒران کﻠیه ﻋواقﺐ ماﻟﯽ ،ﺣﻘوقﯽ و جوایﯽ به ﻋهد پیمانکار مﯽباشد و کارفرما ﻫیچگونه مسﺌوﻟیتﯽ در این رابﻄه نخواﻫمد
داشت .وسایﻞ ایمنﯽ و ﺣﻔاظتﯽ شامﻞ کت چانه دار ،کﻔش ایمنﯽ ،کمربند ایمنﯽ ،ﻟﺒاس ضخیم کمار ،دسمتکشﻫای مناسمﺐ ،ماسمﮏ،
ﻋینﮏ و سایر ﻟوازم ایمنﯽ مربوطه است.
 -14-32پیمانکار موظف است طﺒﻖ قوانین سازمان تأمین اجتماﻋﯽ ﻫر ماﻫه ﻟیست و ﺣﻖ بیمه پرسنﻞ خود را به سازمان تأمین اجتماﻋﯽ ارسا
و پرداخت نماید .پﺲ از خاتمه پیمان ،اخذ مﻔاصا ﺣساب به ﻋهد پیمانکار بود و تسویهﺣساب نهایﯽ و پرداخت صور وضعیت قﻄعﯽ
پﺲ از اخذ مﻔاصا ﺣسماب بیمه مﯽباشمد.
 -14-33پیمانکار موظف است با ﻫماﻫنگﯽ کارفرما نسﺒت به اخذ بیمه مسﺌوﻟیت مدنﯽ در قﺒا کارکنان ،پرسنﻞ و پیمانکاران جوء تﺤت پوشش
خویش اقدام نماید .بیمه نامه اخذ شد باید بانام و بگونه ای باشد که کﻠیه پوشش ﻫمای تزم را در خﺼموص ﻋمﻠیما موضموع پیممان
فراﻫم نمایند .از ورود کارکنان ،پرسنﻞ و پیمانکاران جوء تﺤت پوشش پیمانکا ر که نامشان در ﻟیست بیمه نامه مسمﺌوﻟیت ممدنﯽ قمرار
نگرفته است به کارگا جﻠوگیری خواﻫد شد .پوشش ﻫای تزم در بیمه نامه مﯽ بایست قﺒﻞ از خرید به تأﺋید کارفرما برسد.
 -14-34چنانچه پیمانکار در ﺣین ﻋمﻠیا اجراﺋﯽ به تأسیسا زیربناﺋﯽ ،کارﻫای اجرا شد  ،مستﺤدﺛا ﻫمﺠوار ،اقتم و تﺠهیموا نﺼمﺐ شمد
آسیﺒﯽ وارد نماید ،مسﺌوﻟیت جﺒران کﻠیه خسارا وارد بر ﻋهد ایشان مﯽباشد.
 -14-35تﺠهیو و برچیدن کارگا  ،تهیه و تﺠهیو اتاق کارگری ،ایاب و ذﻫاب ،تأمین وﻋد ﻫای ﻏذایﯽ کارکنان و کارگران پیمانکار و  ...بر ﻋهمد
پیمانکار بود و کارفرما در این خﺼوص ﻫیچگونه مسﺌوﻟیتﯽ نخواﻫد داشت.
 -14-36پیمانکار موظف است پﺲ از مﺒادﻟه این قرارداد نمایند رسمﯽ خود را که مسﺌوﻟیت اجرای کار در کارگا را بعهد خواﻫد داشت ،کتﺒما
به کارفرما معرفﯽ نماید و این نمایند موظف است در طو مد اجرای مﻔاد قرارداد در کارگا ﺣﻀور داشته باشد.
 -14-37پیمانک ار اقرار نمود که تمام اسناد و مدارك قرارداد ﺣاضر و مﻔاد آن را مﻄاﻟعه نمود و از جوﺋیا آن آگا است و نسﺒت به اجرای کمار
طﺒﻖ مشخﺼا اطمینان یافته و از شرای جوی آن و مد اجرای کار اطتع یافته و در امﻀای این قرارداد سود مد نظر خمود و تممام
ﻫوینه ﻫای مربوطه و تو رم اقتﺼادی و وضعیت آب و ﻫوا را در نظر گرفته و در آینمد از ﻫمیچ بابمت ،ﺣمﻖ درخواسمت تغییمر در مﻔماد
قرارداد ﺣاضر را ندارد؛ در ﻫر صور پیمانکار تایید مﯽ نماید که ﻫنگام امﻀای قرارداد و قﺒﻞ از آن ،مﻄاﻟعا کافﯽ انﺠمام داد و ﻫمیچ
موضوع و ابهامﯽ باقﯽ نماند که بعدا در خﺼوص آن استناد به ﻋدم آگاﻫﯽ خود نماید.
تبصره( :)7ﻫوینه اراﺋه تمامﯽ خدما مندرج در بندﻫای فوق در پیشنهاد قیمت ﻟﺤاظ گردید و اضافه پرداختﯽ در این خﺼوص انﺠام نخواﻫمد
شد.
ماده ( )15تعهدات کارفرما
 -15-1پرداخت صور ﺣساب پیمانکار مﻄابﻖ با ماد (.)6
 -15-2در اختیار گذاشتن فﻀای مناسﺐ جهت دپو و نگهداری قﻄعا  ،تﺠهیوا  ،مﻠووما .
بدیهﯽ است در صور بروز ﻋوامﻞ جوی نامساﻋد و تاﺛیر گذار بر مﺼاﻟو و تﺠهیوا وارد به پروژ  ،پیمانکار موظف به تامین تهمیدا
تزم جهت ﺣﻔظ و جﻠوگیری از آسیﺐ رسیدن به مﺼاﻟو دپو شد مﯽ باشد.
 -15-3اراﺋه یﮏ سری از نﻘشهﻫای معماری که پﺲ از مﺒادﻟه پیمان و در قﺒا اراﺋه درخواست کتﺒﯽ به پیمانکار ابتغ خواﻫد شد.
 -15-4در صور ﻋدم آمادگﯽ پروژ جهت انﺠام مﻔاد پیمان ،کارفرما کتﺒا مراتﺐ را به پیمانکار اﻋتم مﯽ نماید و زمان مناسﺐ به مد
قرارداد اضافه مﯽگردد .این زمان نﺒاید از (3سه) ما شمسﯽ تﺠاوز کند.
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ماده ( )16حال اختالف
-16-1

-16-2
-16-3
-16-4
-16-5

در صور بروز ﻫرگونه اختت در تﻔسیر یا اجرای مﻔاد این قرارداد به جو ماد ( ،)17طرفین در مرﺣﻠه او تمت خواﻫنمد کمرد تما بمر
اساس مﻔاد قرارداد و مذاکر و تعامﻞ با یکدیگر اختت را ﺣﻞ نمایند .در صور ﻋدم ﺣﺼو توافﻖ ظر دو ﻫﻔته ،با ارجماع اممر بمه داور
مرضﯽاﻟﻄرفین ،ﺣﻞ اختت به ﻋمﻞ خواﻫد آمد .رأی داور مرضﯽاﻟﻄرفین برای طرفین قﻄعﯽ و تزماتجرا مﯽباشد .ضمنا تا تعیین تکﻠیف
موضوع اختت  ،پیمانکار موظف به اجرای تعهدا خود مﯽ باشد.
مد داوری (2دو) ما تمام شمسﯽ از تاریخ ارجاع امر به داور مرضﯽاﻟﻄرفین مﯽباشد.
ابتغ رأی داور از طریﻖ پست پیشتاز سﻔارشﯽ دو قﺒﻀه با درج موضوع بر روی پاکت نامه ،به نشانﯽ طرفین ،مذکور در ماد ( )18صمور
خواﻫد گرفت.
شر داوری ﺣاضر ،موافﻘتنامهای مستﻘﻞ برای قﺒو داوری تﻠﻘﯽ و در صور فسخ ،ابﻄا و یا بهطورکﻠﯽ انﺤت قرارداد ﺣاضر ،کماکمان
معتﺒر و تزماتجرا خواﻫد بود.
ارجاع موارد اختت به داور مرضﯽاﻟﻄرفین موجﺐ توقف انﺠام تعهدا قراردادی طرفین نﺒود و طرفین متعهدند کماکان نسﺒت به انﺠمام
تعهدا مذکور و اجراء و ادامه آن اقدام نمایند.

ماده ( )17شرایط فﺴخ قرارداد
در موارد ذیﻞ کارفرما مﯽتواند بدون نیاز به انﺠام تشریﻔا قانونﯽ و قﻀایﯽ و صرفاً با ارسا (1یﮏ) اخﻄار کتﺒﯽ با پسمت سﻔارشمﯽ بمه آدرس
مندرج در ماد ( ،)18قرارداد را بﺼور یکﻄرفه فسخ نماید:
 -17-1درصورتﯽکه به نﺤوی برای کارفرما ﺛابت گردد که پیمانکار قادر به انﺠام تمامﯽ یا بخشﯽ از تعهدا مﻄابﻖ بما برناممه زمانبنمدی و مﻔماد
قرارداد نمﯽباشد.
 -17-2تأخیر بیش از (15پانود ) روز در توﻟید و تﺤویﻞ مورد معامﻠه و مﻠووما مورد نیاز در ﻫر بﻠوك از پروژ مﻄابﻖ با برنامه زمانﺒندی.
 -17-3ﻋدم انﺠام دستور کارﻫا و دستورا دستگا نظار به منظور رفع نﻘایص کارﻫای انﺠام شد معیوب در زمان مﻘرر.
 -17-4انتﻘا پیمان به شخص یا اشخاص ﺛاﻟث(اﻋم از ﺣﻘیﻘﯽ یا ﺣﻘوقﯽ) بدون اخذ مﺠوز قﺒﻠﯽ و کتﺒﯽ از خریدار.
 -17-5انﺤت  ،ورشکستگﯽ و یا ﻟغو امتیاز پیمانکار.
 -17-6در صورتیکه پیمانکار نتواند به تعهدا قراردادی ،با کیﻔیت و کمیت موضوع قرارداد ﻋمﻞ نماید.
 -17-7ﻋدم تواناﺋﯽ پیمانکار در اﺛﺒا انﻄﺒاق رو توﻟید یا کیﻔیت مﺼاﻟو مﺼرفﯽ و مﻠووما تﺤمویﻠﯽ بما مشخﺼما فنمﯽ ،ضمواب اسمتاندارد و
مﻘررا مرتﺒ با موضوع قرارداد.
در ایممن صممور تﻀمممین انﺠممام تعهممدا بممه نﻔممع کارفرممما ضممﺒ گردیممد و کارفرممما ﺣممﻖ خواﻫممد داشممت تمما وجممه اﻟتمموام بممه شممرح
ماد ( )9را از پیمانکار مﻄاﻟﺒه یا از مﺤﻞ مﻄاﻟﺒا  ،تﻀامین و سپرد ﻫای وی کسر نماید.
 -17-8ﻋدم رﻋایت مﺒاﺣث ایمنﯽ ،ﺣﻔاظت فنﯽ و بهداشتکار طﺒمﻖ مماد (17ﻫﻔمد ) و (21بیسمت و یمﮏ) شمرای ﻋممومﯽ پیممان و مﺒﺤمث
(12دوازد ) مﻘررا مﻠﯽ ساختمان (ایمنﯽ و ﺣﻔاظت کار در ﺣین اجرا) و چﮏﻟیسمت ﻋمﻠکمرد ایمنمﯽ کارگما و اﻟوامما  HSEدر ایمن
صور تﻀمین انﺠام تعهدا به ﻫمرا سپرد ﺣسن انﺠام کار پیمانکار به نﻔع کارفرما ضﺒ گردید و کارفرما ﺣﻖ خواﻫد داشت تا وجه
اﻟتوام به شرح ماد ( )9را از پیمانکار مﻄاﻟﺒه یا از مﺤﻞ مﻄاﻟﺒا  ،تﻀامین و سپرد ﻫای وی کسر نماید.
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ماده ( )18نشانی طرفاین
 -18-1نشانﯽ کارفرما :تهران  -میدان ونﮏ  -خیابان گاندی  -انتهای خیابان بیست ویکم  -پتك  – 3شرکت سرمایه گمذاری مسمکن تهمران -
تﻠﻔن 88885561-62 :
 -18-2نشانﯽ پیمانکار............................................................................................... :
تبصره( :)8ﻫرگونه اخﻄاریه ،مکاتﺒه و اوراق از طریﻖ پست سﻔارشﯽ به نشانﯽﻫای فوق اﻟذکر ،ابتغشد مﺤسوب مﯽگردد ،مگمر آنکمه تغییمر
نشانﯽ قﺒتً و ﺣداکثر ظر  48ساﻋت به طر مﻘابﻞ اﻋتم شد باشد ،که در این صور نشانﯽ جدید به ﻋنوان اقامتگا تﻠﻘﯽ خواﻫد شد.
ماده ( )19مفاد قرارداد
این قرارداد در تاریخ  1400 /....../......مشتمﻞ بر  19ماده و  8تبصره و در  11صفحﻪ بﻪ جز ضمایم و پیوست های مربوطﻪ در سﻪ نﺴاهﻪ
در شرکت سرمایﻪ ﮔﺬاری مﺴﮑن تهران تنظیم شد که کﻠیه نسخ دارای ارز

یکسان و در ﺣکم واﺣد مﯽباشند و پیمانکار اقمرار بمه تسمﻠیم

یﮏ نسخه از آن را نمود.
پیمانﮑار

کارفرما

.........................

شرکت سرمایﻪ ﮔﺬاری مﺴﮑن

..................

..............................

......................

................................

علی شاه حیدری
مدیر عامل و عضو هیئت

عباس قدیری
نایب رئیس هیئت مدیره

مدیره
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پیوست شماره 1

برآورد ریالی و برنامه زمانبندی

12

برنامﻪ زمانبندی نصب وتحویل اقالم موضوع پیمان
بلوک

1

2

3

4

5

6

نوع درب

تعداد

واحد

برنامﻪ زمانبندی قرارداد فروش برنامﻪ زمانبندی قرارداد حمل و نصب

درب ﻫای ضد سرقت

41

ﻋدد

 15روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 20روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

159

ﻋدد

 22روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 27روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣریﻖ

18

ﻋدد

 29روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 34روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

336.33

متر مربع

 35روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد سرقت

41

ﻋدد

 30روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 35روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

154

ﻋدد

 37روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 42روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣریﻖ

18

ﻋدد

 44روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 49روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

313.63

متر مربع

 50روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 55روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد سرقت

35

ﻋدد

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 45روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

133

ﻋدد

 47روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 52روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣریﻖ

18

ﻋدد

 54روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 59روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

209.62

متر مربع

 60روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 65روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد سرقت

36

ﻋدد

 35روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

150

ﻋدد

 42روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 47روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣریﻖ

21

ﻋدد

 49روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 54روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

346.1

متر مربع

 55روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 60روز پﺲ از ﻋﻘد قراراداد

درب ﻫای ضد سرقت

37

ﻋدد

 25روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 30روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

147

ﻋدد

 32روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 37روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣریﻖ

18

ﻋدد

 39روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 44روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

291.87

متر مربع

 45روز پﺲ از ﻋﻘد قراراداد

 50روز پﺲ از ﻋﻘد قراراداد

درب ﻫای ضد سرقت

25

ﻋدد

 20روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 25روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای اتاقﯽ و سرویﺲ

100

ﻋدد

 27روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 32روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای ضد ﺣریﻖ

18

ﻋدد

 34روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 39روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

درب ﻫای کمد

170.15

متر مربع

 40روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

 45روز پﺲ از ﻋﻘد قرارداد

توضیحات

13

پیوست شماره 2

مقادیر و مشخصات فنی خصوصی

14

درب ضد سرقت
ردیف

نوع درب

تیپ

طو

ارتﻔاع

تعداد کﻞ

1

S C .D.1

T02

1.1

2.20

215

توضیﺤا
درب ضد سرقت ایرانﯽ درجه یﮏ فﻠوی طرح دار چﻫارچوب وﻟنگه ازورق 1/5میﻠیمتربا بر
ﻟیوری وزوایای فارسﯽ برشد -پوشش فﻠوی با رنگ اﻟکترواستاتیﮏ کور ای مﻘاوم  -دارای دو
قﻔﻞ سه زبانه -وزن بین  80اﻟﯽ  110کیﻠوگرم-رنگ چهارچوب قهو ای سوخته به ﻋرض 14
سانتﯽ متر-رنگ درب مﻄابﻖ با نمونه تایید شد کارفرما-یراق آت از نوع درجه یﮏ ایرانﯽ یا
مشابه  -ﻟوتی ساچمه ای -استﻔاد از نواردزدگیر،کیپ بندﻋایﻖ صدادار،گردوﻏﺒار -مﺠهو به
چشمﯽ با زاویه دید بات

جمع کل

 215عدد
درب ضد حریق

ردیف

نوع درب

تیپ

طو

ارتﻔاع

تعداد کﻞ

1

F R .D.1

T01

1.1

2.20

111

توضیﺤا
درب ضد ﺣریﻖ پیش ساخته دارای گواﻫینامه و تایید ی سازمان آتش نشانﯽ واصاﻟت کات-رنگ
کرم یا طوسﯽ روشن از نوع پوشش رنگ اﻟکترواستاتیﮏ پودری کور ای -دارای تستیﮏ دودبند
و ﻫوابند -ترجیﺤا بدون آستانه به ﻫمرا سیستم خودبسته شو -یراق آت از نوع درجه یﮏ
ایرانﯽ یا مشابه
 111عدد

جمع کل
درب داخلی
ردیف

نوع درب

تیپ

طو

ارتﻔاع

تعداد کﻞ

1

W D.D.1

T01

0.94

2.10

418

2

W D.D.1

T02

0.79

2.00

425

ردیف

نوع درب

1

W D.C

توضیﺤا
درب اتاق ﻫای خواب
درب با قاب چوبﯽ با چوب روسﯽ با روکش اچ دی ا  3میﻞ طرح دار و شﺒکه زنﺒوری شکﻞ
ﻫانیکام یراق آت از نوع درجه یﮏ ایرانﯽ یا مشابه (تهیه دستگیر و قﻔﻞ توس کارفرما انﺠام
مﯽ پذیرد)
درب سرویﺲ ﻫای بهداشتﯽ
درب با قاب چوبﯽ با چوب روس با روکش پﯽ وی سﯽ  2دﻫم میﻠیمتر از سمت داخﻞ و روکش
اچ دی ا طرح دار از سمت بیرون بهمرا شﺒکه زنﺒوری شکﻞ ﻫانیکام-یراق آت از نوع درجه
یﮏ ایرانﯽ یا مشابه(تهیه دستگیر و قﻔﻞ توس کارفرما انﺠام مﯽ پذیرد)

جمع کل

843

تزم به توضیو مﯽ باشد که شکﻞ ،طرح و رنگ دربهای اتاق خواب و سرویﺲ نﺒاید از یکدیگر متﻔاو باشد.
درب کمد دیواری
تیپ

طو

ارتﻔاع

مساﺣت کﻞ

725.1

2.30

1,668

توضیﺤا
گوینه  :1درب کمد دیواری -ﺣدود  1035ﻟنگه درب مﻄابﻖ نظر کارفرما  -جنﺲ درب از قاب
چوبﯽ و روکش  HDFطرح دار یا ساد وشﺒکه زنیوری شکﻞ ﻫانیکام با چهار چوب  MDFبه
ضخامت  32میﻠیمتر به ﻫمرا کﻠیه یراق آت مربوطه (تهیه دستگیر و قﻔﻞ سوﺋیچﯽ و
کشویﯽ پروانه بعهد کارفرما مﯽ باشد)
گوینه  :2درب کمد دیواری -ﺣدود  1035ﻟنگه درب مﻄابﻖ نظر کارفرما  -جنﺲ درب از قاب
چوبﯽ و روکش  MDFساد شﺒکه زنیوری شکﻞ ﻫانیکام با چهار چوب  MDFبه ضخامت 32
میﻠیمتر به ﻫمرا کﻠیه یراق آت مربوطه (تهیه دستگیر و قﻔﻞ سوﺋیچﯽ و کشویﯽ پروانه بعهد
کارفرما مﯽ باشد)

جمع کل

 1668متر مربع

توجه :1انداز ﻫا بﺼور تﻘریﺒﯽ بود و پیمانکار مﻠوم به انداز گیری پیش از ساخت مﯽ باشد.
توجه :2مناقﺼه گر موظف است نسﺒت به اراﺋه قیمت پیشنهادی ﻫر دو گوینه مشخﺼا فنﯽ درب ﻫای کمد دیواری اقدام نماید .بدیهﯽ است مناقﺼه گوار پﺲ از بررسﯽ
ﻫای تزم ،یکﯽ از دو گوینه فوق را ﺣسﺐ تشخیص و صتﺣدید خود انتخاب و نسﺒت به انعﻘاد قرارداد با برند مناقﺼه ،اقدام خواﻫد نمود.
تﺬکر :مناقصﻪ ﮔر ،موظف است پیش از تولید و ارسال کلیﻪ درب ها ،از هر مدل درب(درب های ضد سرقت ،درب های ضد حریق ،درب های داخلی ،درب
های کمدی) ،نمونﻪ ای تولید و بﻪ رویت و تایید مناقصﻪ ﮔزار رساند.

15

نقشه کمدهای دیواری

16

پیوست شماره 3

اسناد و مدارک پیمانکار

17

پیوست شماره 4

چکلیست عملکرد ایمنی کارگاه و الزاماتHSE

18

الزامات H.S.E
 -1پیمانکار متعهد است ﻋتو بر رﻋایت و ﻋمﻞ به مﻘررا اختﺼاصﯽ سایت مﺤﻞ اﺣداث موضوع پیمان ،ضمن ﻫماﻫنگﯽ کامﻞ با مسﺌوﻟین مربوطه
نسﺒت به رﻋایت کامﻞ ضواب

و مﻘررا  HSEازجمﻠه ﻋدم بهکارگیری افراد فاقد ستمت روﺣﯽ و جسمانﯽ (ازجمﻠه افراد معتاد) یا صتﺣیتﻫای

اجتماﻋﯽ و یا گواﻫینامه قانونﯽ یا تخﺼﺼﯽ مرتﺒ به نوع خدمت ،ﻋدم استﻔاد از نیروی انسانﯽ بدون تﺠهیوا ایمنﯽ انﻔرادی یا شغﻠﯽ ،ﻋدم استﻔاد از
ابوار و امکانا مستعمﻞ ،معیوب و ناایمن ،ﻋدم بهکارگیری ماشینآت فاقد معاینه فنﯽ و یا فاقد گواﻫینامه بازرسﯽ فنﯽ ،اخذ تأییدیه چا ﻫای ار از
شرکتﻫای مورد تاﺋید استاندارد  ،ﻋدم انﺠام کارﻫای خﻄرناك مانند ﺣﻔاری ،انﻔﺠار و نظایر آن بدون اخذ مﺠوزﻫای قانونﯽ و تاﺋید قﺒﻠﯽ کارفرما،
جﻠوگیری از تخریﺐ مﺤی زیست و سعﯽ در ﺣﻔاظت از منابع طﺒیعﯽ و زیستمﺤیﻄﯽ  ،ﺣﻔظ کامﻞ امنیت و ﺣﻔاظت مﺤﻞ کار و مﺼاﻟو پایکار از
جمیع خﻄرا و سوانو طﺒیعﯽ  ،ﻋدم انﺠام کار در ساﻋا ﻏیرﻋادی بدون ﻫماﻫنگﯽ با  HSEاقداما تزم را صور دﻫد.
 -2پیمانکار متعهد است کﻠیه پیشبینﯽﻫا ی تزم را برای جﻠوگیری از وقوع ﺣوادث مﺼرح در قوانین  HSEمعمو دارد و در صور بروز ﻫرگونه
ﺣادﺛه یا شﺒه ﺣادﺛه ،رویداد ،نﻘص ،بیماریﻫای شغﻠﯽ  ،و نظایر آن ظر مد  48ساﻋت نسﺒت به ﺛﺒت واقعه و اﻋتم گوار

مکتوب به کارفرما و

سایر مراجع ذیﺼتح اقدام نماید .مسﺌوﻟیت وقوع ﻫرگونه ﺣادﺛه ﻏیرمنتظر جانﯽ و ﻫرگونه نﻘص ﻋﻀو اﺣتماﻟﯽ و کﻠیه خسارا جانﯽ و ماﻟﯽ اﺣتماﻟﯽ
آن در خﺼوص پیمانکار و کارکنان مربوطه درانﺠام موضوع پیمان کتً بر ﻋهد پیمانکار مﯽباشد.
 -3پیمانکار م ﻠوم به رﻋایت مﺠموع قوانین و اﻟواما وزار 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 ابتﻏیهﻫای مرتﺒ با آن اطتع کامﻞ دارد و
مسﺌوﻟیت رﻋایت و ﻋمﻞ به آنﻫا را بهصور کامﻞ به ﻋهد گرفته است .ﻫمچنین پیمانکار خود را متعهد به رﻋایت کﻠیه دستوراﻟعمﻞﻫا و ابتﻏیا
ارساﻟﯽ از سوی کارفرما در این خﺼوص مﯽداند.
 -4بکارگیری افراد بیگانه ،افراد مشمو قانون نظام وظیﻔه و افراد فاقد مﺠوزﻫای ق انونﯽ جهت کار در ایران ممنوع مﯽ باشد ،ﻟذا چون کارفرما
اخﻄارﻫای تزم را در این زمینه به اطتع پیمانکار رساند است در این زمینه ﻫیچگونه مسﺌوﻟیتﯽ نخواﻫد داشت و کﻠیه تﺒعا قانونﯽ ،ماﻟﯽ ،جوایﯽ و
کیﻔری ﻋدم رﻋایت موارد فوق اﻟذکر مستﻘیماً به ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد.
 -5پیمانکار تعهد مﯽنماید کﻠیه مﻘررا قانون کار را در بهکارگیری پرسنﻞ شاﻏﻞ در انﺠام موضوع این پیمان اﻋم از بیمه درمانﯽ  ،ﺣوادث و ...را انﺠام
داد و مسﺌوﻟیت تأمین خسار جانﯽ و ماﻟﯽ کارگران و متخﺼﺼین شاﻏﻞ به کار پیمانکار در ﺣین انﺠام موضوع این پیمان را به ﻋهد گیرد.
 -6پیمانکار موظف است قﺒﻞ از شروع پیمان و ﻋمﻠیا اجرایﯽ نسﺒت به تهیه وسایﻞ و تﺠهیوا ﺣﻔاظت فردی مناسﺐ برای نﻔرا خود متناسﺐ با
شغﻠشان اقدام نماید .پیمانکار مﯽ بایست پرسنﻞ خود را مﻠوم به استﻔاد از وسایﻞ ایمنﯽ و بهداشتﯽ نماید .در راستای ﺣﺼو این مﻔاد ،پیمانکار مﻠوم
به تهیه وسایﻞ ﺣﻔاظت فردی متناسﺐ و مورد تاﺋید واﺣد  HSEکارفرما مﯽباشد .در ﻏیر این صور کارفرما بهطور مستﻘیم موضوع را اجرای نمود و
ﻫوینه انﺠامشد را بعتو  %15باتسری از صور وضعیت پیمانکار کسر خواﻫد نمود.
 -7پیمانکار موظف است بهتناسﺐ میوان و نوع فعاﻟیت ،ﺣسﺐ تشخیص دستگا نظار  ،نسﺒت به معرفﯽ ﺣداقﻞ یﮏ نﻔر یا بیشتر به ﻋنوان راب  ،یا
نمایند یا مسﺌو  HSEدارای مدارك مرتﺒ

یا گذراندن دور ﻫای مرتﺒ

 HSEبه کارفرما اقدام نماید صتﺣیت فرد مذکور مﯽبایست به تاﺋید

مدیریت  HSEکارفرما برسد .در صور ﻋدم تاﺋید فرد مذکور  ،پیمانکار مﯽبایست نسﺒت به معرفﯽ جایگوین اقدام نماید.
 -8ﺣسﺐ تشخیص دستگا نظار  ،پیمانکار موظف است کارکنان خود را تﺤت آموز ﻫای تزم ( HSEمﻘدماتﯽ-تخﺼﺼﯽ) قرار داد و آنان را با
اصو اوﻟیه  HSEخﻄرا

شغﻠﯽ آشنا نماید و گواﻫﯽ تزم را اخذ و در پروند کارکنان ﺛﺒت نمود و مستندا

خود را به کارفرما اراﺋه نماید
19

درصورتﯽکه پیمانکار آموز ﻫای تزم انﺠام ندﻫد کارفرما مﯽتواند این موضوع را انﺠام داد و ﻫوینهﻫای مربو را پﺲ از اﻋما  %15باتسری از
صور وضعیت پیمانکار کسر نماید درﻫرﺣا مسﺌوﻟیت انﺠام تعهد مذکور به ﻋهد پیمانکار مﯽباشد.
 -9پیمانکار متعهد است از بهکارگیر ی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبا اﻟکﻠﯽ مﺼر مﯽنمایند خودداری نماید .پیمانکار موظف
است در دور ﻫا ی زمانﯽ مستندا این موضوع را در پروند پوشکﯽ پرسنﻞ خود قرار داد و به کارفرما اراﺋه دﻫد.
 -10انﺠام معاینا

بدو استخدام و دور ای طﺒﻖ دستوراﻟعمﻞﻫا ی موجود بایستﯽ برای کﻠیه پرسنﻞ توس

پیمانکار صور

پذیرد و مستندا

آن

نگهداری و به کارفرما اراﺋه گردد.
 -11انﺠام انداز گیری ﻋوامﻞ زیانآور مﺤی

کار (ازجمﻠه صدا ،نور ،گردوﻏﺒار ،ارگونومﯽ و )...طﺒﻖ دستوراﻟعمﻞﻫای موجود توس

پیمانکار صور

پذیرد و مستندا آن به کارفرما اراﺋه گردد.
 -12تهیه مﺤﻞ اسکان مناسﺐ و متناسﺐ با تعداد کارکنان و تهیه وسایﻞ گرمایش و سرمایش استاندارد و سمپاشﯽ خوابگا ﻫای کارگری و تهیه
سرویﺲﻫای بهداشتﯽ و ﺣمام و رﻋایت کﻠیه موارد مﻄابﻖ دستوراﻟعمﻞ موجود بایستﯽ توس پیمانکار صور پذیرد.
 -13پیمانکار مﯽبایست بخشﯽ از مﺒﻠغ پیمان را مﻄابﻖ با ردیف ﻫای مربوطه در تﺠهیو کارگا به امور  HSEاختﺼاص دﻫد  ،مﺒﻠغ فوق باید صر
تأمین اقتم موردنیاز (وسایﻞ ﺣﻔاظت فردی ،فرﻫنگسازی ،آموز ) گردد.
 -14درصورتﯽکه پیمانکار از تعهدا خویش در زمینه  HSEتخﻄﯽ نماید کارفرما مختار است تنﺒیهاتﯽ شامﻞ تذکر ،توقف پرداختﻫای پیمانکار ،
جریمه نﻘدی را در نظر گیرد.
 -15پیمانکار مﻠوم به اراﺋه گواﻫینامه تأیید صتﺣیت ایمنﯽ پیمانکاران از وزار تعاون ،کار و رفا اجتماﻋﯽ مﯽباشد .ﻫمچنین پیمانکار متعهد به تدوین
و طراﺣﯽ  HSE PLANاجرای پروژ و اراﺋه آن به کارفرما مﯽباشد.
 -16تأمین کﻔش و کت ایمنﯽ برای دستگا نظار به تعداد  5نﻔر به ﻋهد پیمانکار است.
 -17پیمانکار موظف است در ﺣدود موضوع پیمان کﻠیه موارد ایمنﯽ مندرج در مﺒﺤث  12مﻘررا مﻠﯽ ساختمانﯽ ایران را رﻋایت نماید و چنانچه در
اﺛر ﻋدم رﻋایت شرای ایمنﯽ کار توس پیمانکار و یا قﺼور کارکنان وی ،خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانﺤه شوند ،جﺒران کﻠیه ﻋواقﺐ ماﻟﯽ
 ،ﺣﻘوقﯽ و جوایﯽ به ﻋهد پیمانکار مﯽ باشد و کارفرما ﻫیچگونه مسﺌوﻟیتﯽ در این رابﻄه نخواﻫد داشت .وساﺋﻞ ایمنﯽ و ﺣﻔاظتﯽ شامﻞ کت چانه دار،
کﻔش ایمنﯽ ،کمربند ایمنﯽ ،ﻟﺒاس ضخیم کار ،دستکش ﻫای مناسﺐ ،ماسﮏ ،ﻋینﮏ و  .....است .
 -18رﻋایت کﻠیه مساﺋﻞ ﺣﻔاظت و ایمنﯽ کارگا ( )HSEو مﻘررا قانون کار و بیمه به ﻋهد پیمانکار مﯽباشد و چنانچه در اﺛر ﻋدم رﻋایت قوانین و
مﻘررا توس پیمانکار و یا قﺼور کارکنان وی ،افراد ﺛاﻟث ،پیمانکار یا کارکنان وی دچار ﺣادﺛه شوند کﻠیه ﻋواقﺐ ﺣﻘوقﯽ و ماﻟﯽ به ﻋهد پیمانکار
است و کارفرما ﻫیچگونه مسﺌوﻟیتﯽ در این قﺒیﻞ موارد ندارد .
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پیوست شماره 5

اسناد فرآیند ارجاع کار
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