
 

   

 
 

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان

 

 1401سال 

 

 نیآفرو اشتغال انیبندانش د،یسال تول

 

و  5دماوند عملیات خاکبرداری و گودبرداری پروژه  عنوان درخواست:
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 140103شماره  مناقصه عمومی 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 6و  5عملیات خاکبرداری و گودبرداری دماوند اجرای موضوع  140103برنامه زمانبندی مناقصه عمومی تک مرحله ای شماره  1جدول

 

 شرح زمان

 10/03/1401لغایت  31/02/1401

یا دریافت از سایت  و يمراجعه حضوردریافت اسناد مناقصه: 

یا شماره   Tmkz.ir شرکت تعاونی مسکن ذوب آهن

 09931906388و09916505192واتساپ 

 

 10/03/1401 شنبهسه روز  14:00ساعت 
 تحویل پاکت ها:  ساختمان شرکت تعاونی مسکن

 ذوب آهن اصفهانکارکنان 

  08/03/1401 چهارشنبهروز  15ساعت 

 دفتر کميسيون معامالتبازگشایی پاکت ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  یمرحله ا تک یمناقصه عموم
 

مناقصه از طریق را   6و  5عمليات خاکبرداري و گودبرداري پروژه دماوند اجراي دارد ذوب آهن اصفهان در نظرکارکنان  تعاونی مسکنشرکت    

خود را با  فنی و بازرگانینماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد  واگذار به صورت ریالی را يامرحله تک یعموم

            ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.سایر و  توجه به اسناد مناقصه

 : مرحله ای تکط خصوصی مناقصه عمومی یشرا .1
 اعالم قیمت2  جدول

 شرکت کننده می بایستی نيرو و توانایی الزم، جهت اجراي عمليات فوق در مدت زمان اعالم  شده از سوي کارفرما را داشته باشد. 

ب مناقصه و مطابقت آن با هاي  و مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان در پاکت های فنی بازرگانی بر اساس پيشنهادارزیاب 

گردد و تائيد مشخص می، به صورت تائيد و یا عدم و سوابق شرکت کنندگان فنی و سایر موارد ذکر شده در اسناد مناقصهمشخصات 

 باشند.تایيد شده داراي اولویت یکسان می هايپيشنهاد

 منطبق باشدساختمان  مقررات ملیو  سازمان مدیریت 55مندرج در نشریه شماره ا مشخصات فنی ب بایستاجرایی می عمليات 

 5پروژه دماوند  –انتهاي خيابان شهيد احمدي  –ميدان حج  –خيابان گلستان  –اصفهان    :اجراي کار محل 

 6 پروژه دماوند –انتهاي خيابان انصار المهدي –خيابان بازارچه  –اصفهان                                         

                                       

هاي فوق را به پيمانکاران مختلف یا یک پيمانکار هر کدام از پروژه ،کارفرما مختار است بر اساس توانایی و بهاي اعالمی شرکت کنندگان 

 واگذار نماید.

 دستگاه نظارت کمی انباردار پروژه می باشد. وشرکت تعاونی مسکن  دستگاه نظارت : دستگاه نظارت کيفی دفترفنی 

 مبلغ کل. %10معادل  ضمانت نامه بانکییا  سفتهنوع تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شدن :   

 .پيشنهاديمبلغ  %5یا چک معادل  سفتهنوع تضمين شرکت در مناقصه :  

 .تایيد دستگاه نظارتپس از با ارئه صورت وضعيت و  ماهه 2 پرداخت: نحوه 

 قرارداد تعلق نميگيرد. قيمتو صعوبت به  هيچ گونه تعدیل 

 باشد.درصد مقادیر زمانی و حجمی می 25کارفرما مختار به کاهش یا افزایش  

 ذکر شده است. در قالب قرارداد سایر موارد در انتهاي اسناد مناقصه 

 

 

 

 ردیف شرح واحد 5دماوند  بهاي واحد ) ریال( مبلغ کل )ریال(

5پروژه دماوند  گودبرداري، خاکبرداري و نخاله برداري مترمکعب 13،500    1 

6پروژه دماوند  گودبرداري، خاکبرداري و نخاله برداري مترمکعب 3،500    2 



 

 :ط عمومی مناقصهیشرا .2

پاکت سه ته الك و مهر شده که حاوي مرحله اي باید پيشنهاد خود را در پاکتهاي سر بس تکداوطلب مشارکت در مناقصه عمومی  

انتهاي اسناد مناقصه تسليم ذکر شده در ميباشد به ترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به آدرس  ج(-ب-)الف جداگانه

 نماید. 

مبنی بر ذوب آهن شرکت تعاونی مسکن یا نامه اخذ شده از مدیریت حسابداري نامه شرکت در مناقصه ضمانت  حاوي : الفپاکت  .2.1.1

 .گر در سيستم مالی ذوب آهناز محل مطالبات تائيد شده مناقصه بلوکه نمودن مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 .ممنوع می باشد "الف"يره در پاکت ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتی و غ .2.1.1.1

 تعاونی مسکن کارکنانوجه شرکت نامه باید از طریق یکی از بانک هاي ایرانی داخل کشور و بدون قيد و شرط در  ضمانت  .2.1.1.2

 ذوب آهن اصفهان صادر گردد و مدت اعتبارآن حداقل سه ماهه و قابل تمدید باشد.

آدرس و کدپستی بانک صادر کننده ،پرفراژ بانکی  ،ابطال تمبر بانکیالزامی است  یدارا بودن موارد ذیل در ضمانتنامه بانک .2.1.1.3

 .مشروط نبودن ضمانت نامه ،مخدوش نبودن ضمانت نامه ،ضمانت نامه شماره ،تاریخ سررسيد ضمانت نامه ،ضمانت نامه

شرکتهاي داخلی می توانند جهت تضمين شرکت در مناقصه، نسبت به ارائه سفته با امضاي صاحبان امضاء مجاز وتعهد  تبصره:

 .اقدام نمایند آور شرکت که توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده است،

 )که به تایيد مهر و امضائ مجاز شرکت رسيده است(مرحله اي تکشرایط عمومی و خصوصی مناقصه عمومی  -1حاوي   : بپاکت   .2.1.2

)از قبيل تغييرات در . هر نوع ضمائم ومدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال شده باشد -3 فرم پيشنهاد قيمت به صورت خام  -2

 ل بر توان اجرایی و مالی از جمله تصویر صفحه اول قراردادهاي مشابه. مستندات مثبته دا -4پاره اي از مشخصات و غيره ...( 

 غيرمشروط )پيشنهاد قيمت فقط، غيرمخدوش، پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامال خوانا : ج پاکت .2.1.3

 مرحله اي درج شود( تکدر فرم پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه عمومی 

 باید دقيقاً مطابق مشخصات درخواستی پيشنهاد ارائه نمایند و پيشنهاد آلترناتيو مورد تایيد نمی باشد. اقصه گران میکليه من 

 مرحله اي باشد. تکمناقصه عمومی  "الف وب"زمان بازگشائی پاکتهاي  اعتبار پس از روز  60داراي حداقل پيشنهاد قيمت باید  

مبلغ حروفی  ،عددي اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددي و حروفی حروفی و بایستی به دو صورت پيشنهاد قيمت می 

 مالك قرار خواهد گرفت.

 پيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه باشد. 

 قيمت پيشنهادي تامين کنندگان براساس ریال قابل قبول است.  

هاي  خود را در پاکتهاي جداگانه الك و مهر شده شامل پاکتشرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي  

هاي فوق الذکر باید شماره مناقصه موضوع مناقصه،  )الف،ب،ج( گذاشته و همه پاکتها را در لفاف مناسب قرار دهند. در روي پاکت

در آن ساعت و تاریخ قيد شده  نام و نشانی پيشنهاددهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم و برگه رسيد که

 "ب"و  "الف"باشد دریافت نماید. این پاکتها به هيچ وجه مسترد نخواهد شد، مگر پيشنهادهائی که بعد از بازگشائی پاکتهاي 

 مردود اعالم شوند.

ا براي خود محفوظ می گزار حق تغيير، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادهمناقصه   

دارد و اگر چنين موردي پيش آید مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نياز به صورت تلفنی و مکتوب ابالغ می شود و در 

  که پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید . صورتی



 

که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات کاال مستلزم تغيير قيمتها باشد در این صورت دستگاه  آنجائیاز    

مناقصه گزارمی تواند آخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعالم کتبی به پيشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنها 

 را داشته باشند. پيشنهاد خود فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در

پيشنهادهاي مناقصه باید از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت   

  برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمين کافی پيشنهاد قابل بررسی نخواهد بود. پيشنهاد مشروط، مبهم و ارائه

مرحله اي باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت  تکاد مناقصه عمومی تمام اسن 

که یک یا چند قسمت از اسناد و  در صورتی تسليم شود. کليه شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد بوده و

نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرایط مناقصه از طرف مناقصه گر مدارك مناقصه به مهر و امضاي مناقصه گر 

 خواهد بود. 

 .در خصوص تغيير قيمت وجود ندارد شرکت کنندگانبعد از پایان مهلت تحویل پاکتها هيچگونه حقی براي  

اقدام نماید در غير  مبلغ معامله %20ميزان روز کاري نسبت به تحویل تضمين انجام تعهدات به  10برنده مناقصه باید حداکثر تا  

)در صورت وجود( جهت ارائه تضمين انجام تعهدات ابالغ که در صورت  صورت در مهلت پيش بينی شده مراتب به برنده دوم این

ت صورت عدم تحویل تضمين انجام تعهدات در مهل پيش بينی شده با وي قرارداد منعقد می گردد. در تحویل تضمين در مهلت

 گردد. مذکور توسط برنده دوم، مناقصه تجدید می

در صورتی که شرکت کنندگان در مناقصه نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارك اسناد مناقصه ابهامی داشته باشند  

مدارك مکتوب که نشان  همراه با ارائه دالئل و  فنیروز قبل از پایان مهلت ارائه پيشنهاد، مراتب را کتباً به مدیریت  رتا چهاحداکثر 

 دهنده ابهام یا اشکال باشد اطالع و تقاضاي دریافت توضيح کتبی نمایند. هر نوع توضيح یا تجدید نظر اضافه یا حذف مطلبی از

مدارك مناقصه مدارك مناقصه عمومی، طی نامه از طرف مدیریت شرکت به نشانی دعوت شدگان ارسال ميگردد و این ضمائم جزء 

 مرحله اي منظور خواهد شد.  تکعمومی 

 اعالم 03191090025به شماره اداري واحد به دریافت کنندگان اسناد، آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه به صورت کتبی  

مالی در اسناد که در نمایند. فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه توسط مناقصه گر باید تکميل و ارسال گردد تا هر گونه تغيير احت

شرایط عمومی ذکر شده به صورت کتبی به اطالع مناقصه گران رسانده شود. در صورت عدم ارسال فرم اعالم آمادگی این شرکت 

هيچگونه مسئوليتی جهت ارسال تغييرات احتمالی را نخواهد داشت. مناقصه گر می بایست پس از دریافت اصالحيه آن را مهر و 

 .دهد قرار "ب"پاکت  یک نسخه از اصالحيه هاي مربوطه را در امضا نموده، سپس

دهندگان با هم تبانی کرده اند، مناقصه ابطال و نام تامين کننده متخلف در ليست  هرگاه در مناقصه وقوف حاصل شود که پيشنهاد 

 .ارسال خواهد گردیدمراجع ذیربط  قرار می گيرد و به تشخيص کميسيون معامالت، گزارش به شرکت تعاونی مسکنسياه 

 نشانی محل تحویل پاکتها یا ارسال پيشنهادها :  

 03137756401  -03137772538تلفن :  -دبيرخانه محرمانه شرکت  - 2کوچه شماره  –خيابان دوم  –شهرك اميرحمزه  –صفهان ا

- 03191090025  

 باشد.کارفرما در رد یا قبول پيشنهاد قيمت هریک از شرکت کنندگان مختار می 

 پيشنهاد دهندگان می بایست پاکت هاي مناقصه عمومی را با نامه رسمی به دبيرخانه محرمانه شرکت تحویل نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مرحله ای  تکفرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه عمومی 

 هن اصفهانذوب آکارکنان   تعاونی مسکننام شرکت مناقصه گزار : شرکت 

 :نام شرکت پیشنهاددهنده 

 آدرس : 

 تلفن : 

 فاکس : 

را دریافتت  عملیات خاکبرداری و گوودبرداری یاجرامرحله اي عمومی موضوع  تک.... که اسناد مناقصه عمومی ...............................اینجانب ................ به نمایندگی از شرکت ...............

 مرحله اي فوق اعالم می نمایم.  تکنموده ام ، با امضاء و تکميل این ورقه بدینوسيله آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه عمومی 

دورنگار گردد. در غير این صورت این شرکت هيچگونه مسئوليتی جهت  201داخلی   03137772538و به شماره  تکميل 20/01/1401تاریخ الزم به ذکر است این فرم می بایست تا 

 مرحله اي را براي آن شرکت نخواهد داشت .  تکارسال تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه عمومی 

 تاریخ :

 نام و نام خانوادگی :

 امضاء مجاز : 

 مهر شرکت : 

 تلفن و دورنگار :

 پست الکترونیکی : 

 ..................نام شرکت:..........
 مهر وامضاء                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فرم پیشنهاد قیمت مناقصه عمومی تک مرحله ای  3جدول 

 
در فرم پيشنهاد قيمتت منضت   غيرمشروط )پيشنهاد قيمت فقط، غيرمخدوش، خوانا پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و مهر و امضاء شده به صورت كامالً(الف

 .مرحله ای درج شود( تکبه اسناد مناقصه عمومی 

 باشد. يشنهاد آلترناتيو مورد تاييد نمیبايد دقيقاً مطابق مشخصات درخواستی پيشنهاد ارائه نمايند و پكليه مناقصه گران می( ب

 ای باشد.مرحله تکمناقصه عمومی  "الف وب"زمان بازگشائی پاكتهای  اعتبار پس از روز 60دارای حداقل پيشنهاد قيمت بايد ج( 

مبلغ حروفتی متالق قترار خوا تد  ،عددی اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددی و حروفی بايستی به دو صورت حروفی و ( پيشنهاد قيمت مید

 گرفت.

 پيشنهاد قيمت بايستی پس از مطالعه اسناد مناقصه باشد. (ه

 .گان براساس ريال قابل قبول است( قيمت پيشنهادی تامين كنندو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف شرح واحد 5دماوند  بهاي واحد ) ریال( مبلغ کل )ریال(

5پروژه دماوند  برداريگودبرداري، خاکبرداري و نخاله  مترمکعب 13،500    1 

6پروژه دماوند  گودبرداري، خاکبرداري و نخاله برداري مترمکعب 3،500    2 



 

 

 

 : طرفين قرارداد   -1

به نمايندگی آقايان احسان باجالن  شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهانو پيرو ايجاب و قبول واقع شده مابين  03/1400/...به تاريخ 

كه من بعد كارفرما  25بعنوان مدير عامل و اكبر  اش  زاده بعنوان رئيس  يات مديره و به آدرس قراردادی اصفهان، كوی اميريه، فرعی دوم، پالق 

و به آدرس اعالمی و قراردادی  ..............................به كد ملی ............................... گردد و از طرف ديگر خطاب می

كه من بعد پيمانکار خطاب می گردد توافق و  ................................و شماره تماس ..............................................................................................

 مقرر گرديد كه: 

 : موضوع قرارداد -2

يا  ر محل ديگری  یمجاز شهردار  ی ادر محل هيحمل خاق و تخل ی،ريبارگ نخاله برداری، از اجرای عمليات خاكبرداری، گودبرداری، عبارتست

ی، کيمکان لياع  از ب ازيآالت مورد ن نيبا استفاده از ماش كه سبب اعتراض اشخاص حقيقی يا حقوقی نگردد كه مسئوليت آن بر عهده پيمانکار است

طبق نقشه  ای معماری و سازه موجود و مصوب ميدان حج، انتهای خيابان شهيد احمدی  گلستان، ابانيواقع در خ 5پروژه دماوند  كاميون و...لودر، 

مترمکعب و عمق  13،500شهرداری كه به رويت پيمانکار رسيده )در صورت لزوم تراشيدن كليه ديوار  ای حامل با  مسايگان( به حج  تقريبی 

آماده اجرای عمليات بتن مگر  باشد و تراز نمودن كف به گونه ای كهمورد نظر میمترمربع  1600ت حدودا ايی به مساحمتر در عرصه 7.3حدودا 

 منطبق با مقررات ملی ساختمان باشد. توسط كارفرما گردد

 اسناد و مدارک قرارداد: -3

 قرارداد حاضر 

 نقشه  ا و مشخصات فنی 

ساختمان در رابطه با رعايت موارد مربوط كه بدون ضميمه نمودن جز اسناد  ملیمقررات  12آيين نامه حفاظتی كارگاه  ای ساختمانی و مبحث  

 .می باشد

 كليه دستور كار ا حين اجرا كه توسط كارفرما در چهارچوب مفاد اين قرارداد. 

 پيمانکار در شبکه  ای پيام رسان اجتماعی نظير واتس آپكليه پيامهای ارسال شده توسط نيرو ای كارفرما به  

 

 : مدت زمان قرارداد   -4

كارفرما طبق قترارداد انجتام د تد. جلسه تحويل زمين( كتبی )تنظي  صورتروز از زمان اعالم   30پيمانکار متعهد گرديد مورد قرارداد را ظرف مدت 

 را جهت اعالنات و اعالمات كارفرما راجع به مواد اين قرارداد اعالم نمود بديهی است  رگونه تغيير شماره   .............................پيمانکار شماره تماس 

 بايست اطالع رسانی گردد و مسئوليت آن به عهده شخص پيمانکار می باشد. می

 باشد. كارفرما يا داور اين مدت قابل تمديد می تبصره يک: در صورتيکه پيمانکار در مدت قرار موفق به انجام مورد قرارداد نگرديد بنابر نظر

حق فسخ به  تبصره دو: در صورتيکه پيمانکار بدون عذر موجه از انجام تعهد و يا اتمام مورد تعهد به نحو احسن در مدت مقرر استنکاف نمايد عالوه بر

گردد پيمانکار مکلف به ا اراده كارفرما و بدون نياز به داوری محقق میصورت يکطرفه از ناحيه كارفرما با اعالم خلع يد پيمانکار از كارگاه كه صرفاً ب

 باشد. ريال و رفع خسارت و ضرر از كارفرما می 50،000،000پرداخت خسارت قرار داد به صورت روزانه مبلغ 

 می باشد.  الطرفينداور مرضیتبصره سه: تشخيص مصاديق عذر موجه به عهده 

 شده منصرف  از موارد فورس ماژور می باشد. تبصره چهار: موارد عنوان 

 مشخصات و آدرس پروژه: -5

  ، ميدان حج، انتهای خيابان شهيد احمدیگلستان ابانيبه آدرس اصفهان، خ 5دماوند  یپروژه مسکون



 

 تعهدات پيمانکار :  -6

نموده و از ك  و كيف و اجرای آن كامالً پيمانکار اقرار می نمايد كه وضعيت امالق و ديوار ای مجاور و خاق پروژه را كامالً رويت  (1

بايست پيش باشد فلذا پيمانکار میدر صورت نياز به اجرای سازه نگهبان به تشخيص ناظر پروانه، اجرای آن به عهده كارفرما می مطلع است.

 بينی  ای الزم را در اين خصوص به عمل آورد.

مقررات ملی ساختمان به عهده  12شغول به كار مورد پيمان و رعايت مبحث رعايت كليه موارد ايمنی و حفظ جان كارگران و عوامل م (2

 پيمانکار می باشد. 

رعايت صحيح كليه موارد فنی و اجرايی به عهده پيمانکار می باشد كه بايد به تاييد و تصويب كارفرما برسد و كليه خسارت عدم رعايت  (3

 بند مذكور به عهده پيمانکار می باشد. 

)در صورت اعمال  زينه مازاد بر به اجرای آن خوا د بود.  مکلفارفرما دستور جديدی به پيمانکار ابالغ نمايد ايشان در صورتی كه ك (4

 مفاد قرارداد در خصوص بهای آن توافق صورت خوا د گرفت(

با كارفرما در ميان گذاشته و در صورت مواجه شدن پيمانکار با موضوعات جديد يا غير قابل پيش بينی پيمانکار موظف است موارد را فورًا  (5

 پس از تاييد كار را دنبال نمايد. 

اشخاص ثالث به جانی به ساختمان  ای اطراف كارگران و عوامل مشغول به كار در مورد قرارداد و  –مسوليت بروز  رگونه اتفاق مالی  (6

 عهده پيمانکار است، كه اين مسئوليت با تشخيص كارشناس رسمی دادگستری خوا د بود.

 پيمانکار اقرار نمود كه كليه ماشين آالت و ادوات و كار خود را بيمه حوادث كارگاه و يا بيمه مسئوليت پيمانکاران نمود.  (7

 و تجهيزات خود می باشد.  زارپيمانکار مسئول حفظ و حراست از محيط كار و جان كارگران و اب (8

يکه به  ر نحو در انجام مورد تعهد به نحو احسن موفق به انجام نشد با توكيل پيمانکار ضمن اين قرار داد به كارفرما وكالت داد تا در صورت (9

 به غير شخص ذيصالح ديگری جايگزين كند بديهی است در اين فرض اجرت به پيمانکار تعلق نخوا د گرفت.

ينده حرفه ای تام اختيار با اطالع پيمانکار می بايست در تمام مراحل كار و خاكبرداری در كارگاه حاضر باشد و در غياب خود يک نفر نما (10

 فنی مورد نياز كه مورد تائيد كارفرما باشد معرفی نمايد. 

كليه اياب و ذ اب رانندگان كاميون و اپراتور بيل مکانيکی و ديگر تجهيزات و نيرو ای مقي  از طرف پيمانکار بر عهده و  زينه ايشان  (11

 كند.ای پرداخت نمیگونه  زينهخصوص  يچ باشد و كارفرما در اينمیبرعهده و  زينه ايشان 

 مبلغ قرارداد :   -7

به ازای ......................... ريال مبلغ خاكبرداری، بارگيری و حمل  گودبرداری، با توجه به حج  خاق موجود در محل قرارداد از قرار  ر متر مکعب

ريال به صورت تقريبی محاسبه گرديد بديهی است  .........................................ما بين متعاملين توافق گرديد كه مبلغ كلی آن حدوداً   ر مترمکعب

 اجرت دقيق پس از اتمام كار و بر مبنای صدر ماده محاسبه می گردد.

صعوبت كار پرداخت ل داشته و  يچگونه اضافه بهايی از بابت محدوديت و تبصره يک : پيمانکار از مشخصات خاق مورد گود برداری اطالع كام

 شود. نمی

 گيرد. تعلق نمی در مدت زمان اجرای قرارداد تبصره دو : به اين ماده قرارداد  يچگونه تعديلی

 نشد.تبصره سه:  يچ گونه پرداختی در قالب انعام، پاداش و... خارج از مفاد اين قرارداد پرداخت نخوا د 

 : نحوه پرداخت   -8

 گردد.اقدام میماه  2ظرف مدت  قطعی نسبت به پرداخت پس از پايان كار و ارائه صورت وضعيت

جهت واريز بهای قرارداد  ....................................به نام  ......................بانک  ....................................................................پيمانکار شماره شبای 

 اعالم نمودند.



 

 اندازه گيری حجم کار :نحوه  -9

محاسبه و در مبلغ واحد قرارداد زمين كنده نشده ارتفاع( بر حسب مترمکعب ×عرض×)طول ینحوه محاسبه كار انجام شده  بر اساس حج  گودبردار

 .خوا د بود 8اعمال در صورت حساب واحد مذكور در بند دستگاه نظارت قابل  دييكار طبق تأ شرفتيپ تيگردد. كه براساس صورت وضعيضرب م

صد در قالب مفاد  مين قرارداد قابل افزايش يا كا ش می باشد و پيمانکار  ر گونه ادعای تعديل را در در 25تبصره : حج  موضوع قرارداد تا مقدار 

 نمايد.مدت زمان اين قرارداد از خود ساقط می

گونه اضافه بهايی از طرف كارفرما باشد و از اين بابت  يچبا توجه به حج  خاكبرداری در تعهد پيمانکار می نخاله ساختمانی حملتبصره: 

 گردد.پرداخت نمی

 کسورات قانونی : -10

می باشد و پيمانکار  پيمانکار مبالغ مندرج در اين قرارداد به صورت ناخالص می باشد و كليه كسورات قانونی مشمول بر اين قرارداد بر عهده و  زينه

  بابت بيمه تامين اجتماعی( %7.8.)مکلف است جهت تسويه حساب نهايی مفاصا حساب بيمه را ارائه نمايد

 حفاظت از کار ، بيمه کار و شخص ثالث و مراقبت های الزم : -11

 عمليات بوجود نيايد.پيمانکار مکلف است كار را به گونه ای انجام د د كه  يچ گونه عيب و نقصی در اجرای 

 بيمه مسئوليت مدنی پيمانکار در برابر نيرو ای اجرايی و بيمه تامين اجتماعی پرسنل زير مجموعه ايشان بر عهده و  زينه پيمانکار 

 نامه به كارفرما ارائه گردد.بايست يک نسخه از بيمهمی باشد كه می

 می باشد. تمديد بيمه نامه تا پايان اجرای كار بر عهده پيمانکار

رعايتتت كليتته قتتوانين و آيتتين نامتته  تتا بتتاالخص مبحتتث دوازد تت  مقتتررات ملتتی ستتاختمان و پيوستتت ايمنتتی و بهداشتتت و حفاظتتت از كتتار قتتانون 

 كار الزاميست ) در زمان مبادله قرارداد يک نسخه مبحث دوازد   و پيوست ايمنی و بهداشت قانون كار به پيمانکار تحويل داده شد 

در صتتورت محکوميتتت پيمانکتتار نتتزد مراجتتع ذيصتتالح اعتت  از اداره كتتار و امتتور اجتمتتاعی، اداره تتتامين اجتمتتاعی، قتتوه قضتتائيه و بتته طتتور كلتتی 

....كارفرمتتا  يچگونتته مستتئوليتی نتتدارد و چنانچتته مراجتتع فتتوق التتذكر بخشتتی از خستتارت يتتا جريمتته را متترتبط بتتا كارفرمتتا بدانتتد پيمانکتتار مکلتتف 

 ای كارفرما به  زينه خود می باشد .به جبران خسارت و  زينه  

پيمانکتتار وفتتق مقتتررات و دستتتورالعمل  تتای حفاظتتت ايمنتتی  و بهداشتتت كتتار مستتئول خستتارتهای وارد شتتده بتته شتتخص ثالتتت در محوطتته 

 كارگتتاه استتت و در  تتر حتتال كارفرمتتادر ايتتن متتورد  تتيچ نتتوع مستتئوليت بتتر عهتتده نتتدارد كارفرمتتا ، سرپرستتت كارگتتاه ، عوامتتل دفتتتر فنتتی و

مستتئول حفاظتتت ايمنتتی  كارگتتاه متتی تواننتتد در صتتورت مشتتا ده عتتدم رعايتتت دستتتور العمتتل  تتای حفاظتتت فنتتی و بهداشتتت كتتار دستتتور توقتتف 

بخشتتی از كتتار را كتته دارای ايمنتتی  الزم نيستتت تتتا برقتتراری ايمنتتی  طبتتق دستتتور العمتتل صتتادر نمايتتد . در ايتتن حالتتت ، پيمانکتتار حتتق مطالبتته 

الزم بتته ذكتتر استتت تتتامين حفاظتتت و ايمنتتی اطتتراف محتتل گتتودبرداری بتته منظتتور جلتتوگيری از  كتتار را نتتدارد . خستتارت در اثتتر دستتتور توقتتف

 باشد.حوادث جانی و مالی بر عهده كارفرما می

در صتتورت بتتروز حادثتته ای كتته باعتتث از بتتين رفتتتن تمتتام يتتا قستتمتی از كار تتای انجتتام شتتده و مصتتالح و تجهيتتزات پتتای كتتار شتتود ، پيمانکتتار 

بتا تنظتتي   استت اوالً مراتتتب را شخصتاً بتته كارفرمتا و مهنتدس نتتاظر و طبتق مقتتررات بته رستيدگی اطتتالع د تد و ثانيتتاً طبتق دستتور كارفرمتتا مکلتف

 ، كار ا را به حالت اوليه باز گرداند ) با  زينه جداگانه ( صورتجلسه

 

ستتهل انگتتاری يتتا كوتتتا ی كنتتد و از انجتتام   ر ايتتن قتترارداد()د در ايتتن متتاده تتر گتتاه پيمانکتتار در اجتترای تمتتام يتتا قستتمتی از متتوارد درج شتتده 

تعهتتداتی كتته طبتتق آن بتته عهتتده گرفتتته استتت ختتودداری نمايتتد ،كتتار فرمتتا حتتق دارد آن تعهتتد ات را بتته جتتای پيمانکتتار انجتتام د تتد و  زينتته  تتای 

البتتات وی كستتر نمايتتد .در ايتتن صتتورت درصتتد بتته حستتاب بتتد ی پيمانکتتار منظتتور كتترده و از مط 15انجتتام شتتده و خستتارت وارده را بتته اضتتافه 



 

 تتر گونتته ادعتتای پيمانکتتار نستتبت بتته ايتتن قبيتتل پرداختتت  تتا و  مچنتتين نستتبت بتته تشتتخيص كارفرمتتا ختتواه از  نظتتر استتاس تخلتتف و ختتواه از نظتتر 

 مبلغ پرداختی بی اثر می باشد.

رگاه  انجام شود ، نظارتی كه از طرف كارفرما و مهندس  ناظر عمليات اجرای پيمانکار ،  ميشه بايد زير نظر و با اطالع مهندس ناظر و سر پرست كا

 در اجرای كار ا به  عمل می آيد. به  يچ روی از ميزان مسئوليت پيمانکار نمی كا د.

ل در صورتی كه مهندس ناظر مواردی از عدم رعايت مشخصات فنی ، نقشه  ا و مدارق ديگر فنی پيمان را در اجرای كار ا مشا ده كند ، با ارسا

ين تعي اخطاريه ای اصالح كار ای معيوب را در مدت مناسبی كه با توجه به حج  نوع كار تعيين می نمايد از پيمانکار می خوا د . اگر پس از مهلت

درصد از  15شده پيمانکار نسبت به اصالح ، كار ا اقدام نکند كارفرما ميتواند خودش كار ای معيوب را اصالح نمايد و  زينه  ای مربوط را به اضافه 

ود ، كار فرما می مطالبات پيمانکار كسر نمايد . در صورتی كه عدم توجه به اخطار مهندس ناظر برای اصالح  ر كار معيوب از سوی پيمانکار تکرار ش

 فسخ نمايد.  46تواند پيمان را طبق ماده 

ه  ر نوع كارفرما در مدت اجرای پيمان ،  ر موقع كه الزم بداند ، توسط نمايندگان خود عمليات پيمانکار را بازرسی می كند .پيمانکار مکلف است ك

 ا بگذارد و تسهيالت الزم را برای انجام اين بازرسی  ا فرا   سازد.اطالعات و مداركی را كه مورد نياز باشد ، در اختيار نمايندگان كارفرم

 : مانيپ یواگذار -12

ه پيمانکار به  يچ عنوان حق واگذاری پيمان به ديگری را ندارد، در صورت كشف اين موضوع از طرف كارفرما پيمان فسخ و خسارات وارده و ماب

 التفاوت قيمت جديد از پيمانکار كسرمی گردد .

 کار در شب:اجرای  -13

عهتده و  زينته پيمانکتار متی باشتتد  اجترای كتار در شتب بتدون اختذمجوز از مراجتع ذيصتتالح ،غيتر قتانونی و غيتر مجتاز متی باشتد و تبعتتات آن بته

-گونتته اضتتافه بهتتايی پرداختتت نمتتیو بابتتت كتتار در شتتب  تتيچ و چنانچتته بتته ناچتتار عمليتتات گتتودبرداری و ختتاكبرداری در شتتب انجتتام گتتردد

 گردد. 

 به ذكر است اخذ مجوز كار در شب به عهده و  زينه پيمانکار است.الزم 

 تضمين انجام تعهدات :  -14

در وجه شركت  ريال ..............................و به مبلغ  ...................................به تاريخ اتمام  ..........................ضمانت نامه بانکی به شماره پيمانکار

 و اخذ تاييديه دستگاه نظارت تعاونی مسکن كاركنان ذوب آ ن اصفهان به عنوان ضمانت انجام كار نزد كارفرما به امانت گذاشته و پس از انجام كار

 گردد. به پيمانکار مسترد می

           

 قوانين و مقررات حاکم بر قرارداد : -15

 باشد.قوانين و مقررات ملی كشور جمهوری اسالمی ايران میقوانين و مقرارت حاك  بر پيمان منحصرا 

 شرايط عمومی پيمان بر اين قرارداد حاك  خوا د بود . 51. 48. 47. 46درصورت سکوت و يا اجمال و يا ابهام در مواد اين قرارداد . مواد 

 : مرجع حل اختالف  -16

نظر در اجرا و يا تفسير مفاد اين قرارداد، ابتدا موضوع از طريق مذاكره پيگيری شده و در صورت عدم حصول نتيجه،  در صورت بروز  رگونه اختالف

 باشد.مسکن استان اصفهان به عنوان داور مرضی الطرفين الزم االتباع می تعاونی  ایرای اتحاديه شركت



 

 : تعداد نسخ قرارداد   -17

نسخه تنظي  گرديتده كته  تر دو نستخه حکت  واحتد را  3صفحه و  5ماده و  17 ن مدنی و ساير مقررات موضوعه درقانو 10اين قرارداد بر اساس ماده 

 باشد.الزم االجرا می زمين بعد از تنظي  صورتجلسه تحويلبه امضاء طرفين رسيده و  03/1401/...  دارند و در تاريخ 
 


