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  یمرحله ا تک یمناقصه عموم
 

 را يامرحله تک یاز طریق مناقصه عمومرا  خود 4دماوند اجراي اسکلت بتنی دارد ذوب آهن اصفهان در نظرکارکنان  تعاونی مسکنشرکت    

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

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

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

سانتی  15و  10، 5سانتی متر و آویزهاي  35ر )ضخامت سقف براب با تيرهاي آویزدار و دیوار برشی اي قاب خمشیسيستم سازه  1.1.

 در تمام طبقات متري(

.1.2 )بلوک ترکيبی( سيستم سقف تيرچه بلوک با بلوک پلی استایرن 

.1.3 یا ترکيبی از هر دو یا نواري فونداسيون به صورت یکپارچه 

درز هاي سرد منابع باشد. )هاي پيوست میو منبع ذخيره آب بتنی براساس نقشهدر دو طبقه  زیرزمين داراي دیوارحائل سراسري  1.4.

 آب نيازمند اجراي واتراستاپ است.(

.1.5 کليه وسایل و تجهيزات و مصالح مورد نياز اجراي اسکلت در زیرزمين و طبقات بر عهده و هزینه پيمانکار است. )غير از بتن( انتقال 

.1.6 سایر شرایط و ضوابط در قرارداد انتهاي اسناد مناقصه ذکر شده است. 

ب مناقصه و مطابقت آن با مشخصات هاي و مدارک ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان در پاکت هابازرگانی بر اساس پيشنهادی فنی ارزیاب 

 هايگردد و پيشنهادتائيد مشخص می، به صورت تائيد و یا عدم و سوابق شرکت کنندگان فنی و سایر موارد ذکر شده در اسناد مناقصه

 کسان می باشند.تایيد شده داراي اولویت ی

.1.8 .تحویل نمایند و مبحث نهم مقررات ملی سازمان مدیریت 55مندرج در نشریه شماره ا مشخصات فنی ب 

 قادر به شرکت در مناقصه می باشند.داراي پروانه کسب مجاز  اشخاص یا فقط شرکتها و 

 4پروژه دماوند  –کوي کوثر  –خيابان گلستان  –اصفهان : اجراي کار محل 

شرکت تعاونی مسکن و مهندسين ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت ذي  نظارت : دستگاه نظارت کيفی دفترفنیدستگاه  

 دستگاه نظارت کمی انباردار پروژه می باشد. می باشند و صالح معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان

 % مبلغ کل 20ه بانکی معادل نوع تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شدن : ضمانتنام  

 پيشنهادي% مبلغ 5نوع تضمين انجام تعهدات جهت شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک معادل  

 با ارئه صورت وضعيت و تایيد دستگاه نظارت )پس از بتن ریزي( در پایان اجراي هر سقف به صورت نقد پرداخت بهاي مورد معامله: نحوه 

 قرارداد تعلق نميگيرد. قيمتو صعوبت به  هيچ گونه تعدیل 

 

 شرح واحد مقدار بهاي واحد ) ریال( مبلغ کل )ریال(

 14360 مترمربع  
با احتساب فونداسيون و  اسکلت بتنی کامل اجراي

بر اساس مشخصات فنی و ضمایم پيوست دیوارحایل   
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 :ط عمومی مناقصهیشرا .2

پاکت سه مرحله اي باید پيشنهاد خود را در پاکتهاي سر بسته الک و مهر شده که حاوي  کتداوطلب مشارکت در مناقصه عمومی   2.1.

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

 نماید. 

ذوب آهن مبنی بر 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 کارکناننامه باید از طریق یکی از بانک هاي ایرانی داخل کشور و بدون قيد و شرط در وجه شرکت  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  یودن موارد ذیل در ضمانتنامه بانکدارا ب .2.1.1.3

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

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

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

فرم  -2 )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 پاره اي از مشخصات . ز طرف کارفرما ارسال شده باشدهر نوع ضمائم ومدارکی که بعداً ا -3 پيشنهاد قيمت به صورت خام 

صفحه اول قراردادهاي مشابه با  -7رزومه و سوابق اجرایی      -6آخرین تغييرات شرکت   آگهی  -5اساسنامه شرکت مناقصه گر  -4و غيره ...(

 موضوع مناقصه جاري

 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 

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

.2.3 حله اي باشد.مر تکمی مناقصه عمو "الف وب"ي زمان بازگشائی پاکتها اعتبار پس از روز  60داراي حداقل پيشنهاد قيمت باید  

مبلغ حروفی  ،عددي اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددي و حروفی بایستی به دو صورت حروفی و پيشنهاد قيمت می  2.4.

 مالک قرار خواهد گرفت.

.2.5 پيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه باشد. 

.2.6 ساس ریال قابل قبول است. قيمت پيشنهادي تامين کنندگان برا 

هاي  شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاکتهاي جداگانه الک و مهر شده شامل پاکت  2.7.

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

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

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

 مردود اعالم شوند.
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، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ می گزار حق تغييرمناقصه    2.8.

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 

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

که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات کاال مستلزم تغيير قيمتها باشد در این صورت دستگاه  از آنجائی    2.9.

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

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

پيشنهادهاي مناقصه باید از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت    2.10.

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

مرحله اي باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت  تکتمام اسناد مناقصه عمومی   2.11.

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

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

 خواهد بود. 

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

اقدام نماید در غير  % مبلغ معامله20روز کاري نسبت به تحویل تضمين انجام تعهدات به ميزان  10مناقصه باید حداکثر تا برنده   2.13.

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

صورت عدم تحویل تضمين انجام تعهدات در مهلت  وي قرارداد منعقد می گردد. در پيش بينی شده با 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 مدارک اسناد مناقصه ابهامی داشته باشند   2.14.

مدارک 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

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

 مرحله اي منظور خواهد شد.  تکعمومی 

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

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

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

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

 .دهد قرار "ب"پاکت  یک نسخه از اصالحيه هاي مربوطه را درامضا 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  2.16.

 .مراجع ذیربط ارسال خواهد گردید قرار می گيرد و به تشخيص کميسيون معامالت، گزارش به سکنشرکت تعاونی مسياه 

.2.17 نشانی محل تحویل پاکتها یا ارسال پيشنهادها :  

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

03191090025  

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

 رخانه محرمانه شرکت تحویل نمايپيشنهاد دهندگان می بایست پاکت هاي مناقصه عمومی را با نامه رسمی به دبي 
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 مرحله ای  تکفرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه عمومی 

 4دماوند اسکلت بتنی پروژه  دستمزدی )بدون مصالح( اجرایموضوع : 

 هن اصفهان ذوب آکارکنان   تعاونی مسکننام شرکت مناقصه گزار : شرکت 

 نام شرکت پیشنهاددهنده :

 آدرس : 

 تلفن : 

 فاکس : 

را دریافت نمووده   4دماوند اجرای اسکلت بتنی پروژه مرحله اي عمومی موضوع  تک.... که اسناد مناقصه عمومی ...............................نمایندگی از شرکت ...............اینجانب ................ به 

 مرحله اي فوق اعالم می نمایم.  تکام ، 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 27/07/1400تاریخ 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                                                               
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 4دماوند اجرای اسکلت بتنی پروژه فرم پیشنهاد قیمت مناقصه عمومی تک مرحله ای موضوع 3جدول 

 

 آنالیز بها 4 جدول

 

در فورم   غيرمشوروط )پيشونهاد قيموت فقوط    ، غيرمخدوش، خوانا شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامالًپيشنهاد قيمت بدون قيد و (الف

 .مرحله اي درج شود( تکپيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه عمومی 

 يد نمی باشد.  کليه مناقصه گران می باید دقيقاً مطابق مشخصات درخواستی پيشنهاد ارائه نمایند و پيشنهاد آلترناتيو مورد تای( ب

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

مبلوغ حروفوی    ،عددي اعالم گردد و در صورت اختالف بوين مبلوغ عوددي و حروفوی     بایستی به دو صورت حروفی و ( پيشنهاد قيمت مید

 مالک قرار خواهد گرفت.

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

 .گان براساس ریال قابل قبول است( قيمت پيشنهادي تامين کنندو

 

 

 شرح واحد مقدار بهاي واحد ) ریال( مبلغ کل )ریال(

 اجراي اسکلت بتنی بر اساس مشخصات فنی و ضمایم پيوست 14360 مترمربع  

 شرح واحد مقدار بهاي واحد ) ریال( مبلغ کل )ریال(

 اجراي ميلگرد  فونداسيون کيلوگرم   

 بتن ریزي فونداسيون مترمکعب   

فونداسيون  قالب بندي اجراي مترمربع     

 اجراي ميلگرد ستون ها کيلوگرم   

 قالب بندي ستون عدد   

 آرماتوربندي دیوارحایل کيلوگرم   

دیوارحایل و بتن ریزي قالب بندي مترمربع     

 آرماتوربندي سقف کيلوگرم   

سقف و بتن ریزي قالب بندي مترمربع     

 جوشکاري سيستم همبندي طبقه   

)با تاورکرین، جرثقيل یا باالبر( انتقال مصالح به طبقات طبقه     

هاي باالسريهزینه      
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 4دماوند اسکلت بتنی پروژه  )بدون مصالح(دستمزدی  قرارداد اجرای
 

 : طرفین قرارداد   .1

به نمایندگی آقایان احسان بواجالن   شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهانو پيرو ایجاب و قبول واقع شده مابين  1400/..../....به تاریخ 

کوه مون بعود     25بعنوان مدیر عامل و اکبر هاشم زاده بعنوان رئيس هيات مدیره و به آدرس قراردادي اصفهان، کوي اميریه، فرعوی دوم، پوالک   

و بووه آدرس اعالمووی و قووراردادي    .............................بووه کوود ملووی    ................................طوورف دیگوور   گووردد و ازکارفرمووا خطوواب مووی  

-........................ که من بعد پيمانکار خطواب موی   ....... و شماره تماس............................................................................................ و کد پستی ......................

 شرح ذیل توافق و مقرر گردید:  هگردد  ب

 

 : موضوع قرارداد .2

: عمليوات  شوامل با سيستم تيرچه بلوک   اصفهان، خيابان گلستان، کوي کوثرواقع در  4دماوند  پروژه یاسکلت بتن يدستمزد يعبارتست از اجرا

 هوا، ها، بالکنیتی، تقویمخف يرهاي، ترهايها، تها، پلهها، سقفها، دالستوني فونداسيون، قسمت ها هيکل يزیو بتن ر يقالب بند  ،يآرماتور بند

اجوراي کامول سوقف و     ،ایمنوی  هواي حفواظ بنودي   و ریشوه  انتظار يهاشهیر هي، کلرچهيسرت ی، منفی و منابع آبحائل و برش يوارهایرامپ،  د

، نگهداري از بتن )کيورینگ( در فصل ماله کشی بتن پهن کردن، ویبره زدن،، سازه يهابر اساس نقشه بندي آکسجوشکاري سيستم همبندي و 

 از روي بتن مگر. ازيو لوازم مورد ن ، تجهيزاتلیوساکليه نظارت با  هیديتائ اخذ سرما و گرما با وسایل و تجهيزات کامل،

، يسور  ریو گووه و ز  لولوه داربسوتی و زیربنودي،    ، چهار تراش، دو تراش،ی، تخته روسيلب و جک فلزالت اعم از قاآلوازم و ابزار هيکل هي: تهتبصره

 خيو مو  براتوور ی، و، چهارپایه استاندارد، تخته چوب بستی، دستگاه جوش، بواالبر هوابرش، زن برش، دستگاه خم آرماتور و خاموت نيوتيگدستگاه 

 .است مانکاريبه عهده پ جهت اجراي اسکلت ازيمورد ن و ادوات و تجهيزات و هرگونه ابزار ليروغن قالب، گازوئ ،يقالب بند

)آرماتوربنودي، قالوب بنودي و بوتن ریوزي       هاي الزم را جهت اجراي کار بوه صوورت فازبنودي انجوام دهود.     بينیبایست پيشصره: پيمانکار میتب

 دیواربرشی و سقف در دو پارت(ها، فونداسيون در چند پارت و آماتور بندي، قالب بندي و بتن ریزي ستون

 

 کار: مقدار .3

طبقوه همکوف و    1و  (نوگ يپارک) زیورزمين  طبقوه  دوطبقه شامل  9بلوک که جمعا   کیبنا در  ریمترمربع ز  14360وع قرارداد موض یبیمساحت تقر

 باشد.می آسانسورو  سرپلهاتاق روي همکف به انضمام طبقه  6یا  5یمابق

هواي مترتوب بور قورارداد را بوا ایون فور         باست تمام هزینهیابد و پيمانکار میکاهش  ای شیدرصد افزا 25تواند تا  یقرارداد م نیکار ا مقدار:  تبصره

تواند ادعواي ضورر و زیوان نمایود و از ایون بابوت       محاسبه و اعالم نماید. بدیهی است در صورت کاهش یا افزایش مقادیر کار به هيچ روي پيمانکار نمی

 تعدیل بهایی صورت نخواهد گرفت.هيچگونه 
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 اسناد و مدارک قرارداد: .4

.4.1 قرارداد حاضر 

.4.2 نقشه ها و مشخصات فنی 

مقررات ملی ساختمان در رابطه با رعایت موارد مربوط که بدون ضميمه  12آیين نامه حفاظتی کارگاه هاي ساختمانی و مبحث   4.3.

 .نمودن جز اسناد می باشد

.4.4 گردد.ارفرما در چهارچوب مفاد این قرارداد به پيمانکار ابالغ میکليه دستور کارها حين اجرا که توسط ک 

.4.5 شرایط عمومی پيمان 

.4.6 543و  55، نشریه شماره گانه مقررات ملی ساختمان 22مباحث  

.4.7 شرکت حقوقی یا شخص حقيقی )پيمانکار( کپی سامانه ثناي 
 

 : مدت زمان قرارداد   .5

کارفرما طبق به جلسه تحویل زمين( از زمان اعالم کتبی )تنظيم صورت ماه 11پيمانکار متعهد گردید مورد قرارداد را ظرف مدت   5.1.

را جهت اعالنات و  .........................و شماره تماس  ...................................به کد ملی  ..........................قرارداد انجام دهد. پيمانکار مفاد 

بایست اطالع رسانی گردد و مسئوليت مواد این قرارداد اعالم نمود بدیهی است هرگونه تغيير شماره  میاعالمات کارفرما راجع به 

 آن به عهده پيمانکار می باشد. 

در صورتيکه پيمانکار بدون عذر موجه از انجام تعهد و یا اتمام مورد تعهد به نحو احسن در مدت مقرر استنکاف نماید عالوه بر حق  .5.1.1

کطرفه از ناحيه کارفرما با اعالم خلع ید پيمانکار از کارگاه که صرفاً با اراده کارفرما و بدون نياز به راي داوري فسخ به صورت ی

ریال و رفع خسارت و ضرر از  150،000،000گردد پيمانکار مکلف به پرداخت خسارت قرار داد به صورت روزانه مبلغ محقق می

 باشد.می )از زمان ابالغ( کارفرما

 الطرفين می باشد. ص مصادیق عذر موجه به عهده داور مرضیتشخي .5.1.2

 موارد عنوان شده منصرف  از موارد فورس ماژور می باشد.  .5.1.3

و سایر عوامل تاثير  سراسريهاي با توجه به انعقاد قرارداد در زمان شيوع بيماري کرونا عواملی منجمله بيماري پرسنل، تعطيلی .5.1.4

زمان احتمالی تعطيلی کار در قيمت زمان اجراي پيمان پيش بينی گردد و از این بابت هيچ گونه ها و بایست تمامی هزینهمی ،گذار

 اضافه بها و یا افزایش مدت زمان اجراي کار به قرارداد حاضر تعلق نمی گيرد.

-بينیته و پيشبا توجه به وضعيت جوي در خصوص بارش باران در فصول مختلف، پيمانکار ميبایست تمهيدات الزم را در نظر گرف .5.1.5

 هاي الزم را در این خصوص به عمل آورد.

 

 مشخصات و آدرس پروژه: .6

 که به رویت پيمانکار رسيده است. اصفهان، خيابان گلستان، کوي کوثربه آدرس  4دماوند  یپروژه مسکون
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 تعهدات پیمانکار :  .7

.7.1 امور قرارداد در مهلت مورد توافق را دارد.نماید که مهارت، تجربه و توانایی الزم را جهت انجام پيمانکار اعالم می 

.7.2 . دیاجرا نما ییاجرا يمناسب،  طبق نقشه ها تيفيو با ک يمکلف است هر قسمت از کار را طبق زمانبند مانکاريپ 

.7.3 و لوازم تحویل صورتجلسه  است مکلف و باشد کوشا تحویلی لوازم از حراست حفظ در و بوده کارفرما دار پيمانکار مکلف است امانت 

 . گرداند باز کارفرما به کار انجام از پس را تجهيزات و لوازم تعداد و مقدار همان به تجهيزات

متناسب با   یاخالق تيپيمانکار مکلف است جهت اجراي مفاد پيمان از نيروهاي مجرب، کار آزموده، داراي مهارت فنی و صالح  7.4.

 . پروژه استفاده  نماید ازيحجم کار و ن

آن  تيمسئول نصورتیا ريو در غ دیباشند جهت کار استفاده نما یمنع قانون يدارا ليکه به هر دل يتواند از افراد ینم مانکاريپ  7.5.

  .باشد یم مانکاريبعهده پ

ساعت نسبت تجهيز کارگاه  و اجراي  48از طرف کارفرما کمتر از  تنظيم صورت جلسه تحویل زمينيمانکار مکلف است پس از پ  7.6.

 زمان بندي اقدام نماید. و ارائه برنامهکار 

سازمان برنامه و بودجه و مباحث  55نامه هاي اجرایی باالخص نشریه  نيمکلف است کار را بر اساس ضوابط استاندارد و آئ مانکاريپ  7.7.

 .ساختمان انجام دهد یگانه مقررات مل 22

ن را به عنوان نماینده و سرپرست کارگاه پيمانکار موظف است یک نفر نيروي مقيم کارگاه با تجربه و داراي مدرک مهندسی عمرا  7.8.

 خود به کارفرما معرفی نماید.

.7.9 باشد. پيمانکار مکلف به رعایت فاصله درز انقطاع می 

بایست کمال همکاري با توجه به شرایط و حجم بتن ریزي سقف ها که امکان بتن ریزي در طول شب نيز وجود دارد، پيمانکار می  7.10.

 را داشته باشد. 

.7.11 اموت و سنجاقی براساس نقشه هاي اجرایی ساخت انواع خ 

مورد نياز به همراه برش و اجراي آرماتورهاي  پيش بينی هاي الزم اجرایی با توجه به حجم بتن ریزي جهت قطع بتن در محل هاي  7.12.

 بر عهده پيمانکار است. مورد نياز جهت بستن رابيتس و اجراي رابيتس

.7.13 .باشد یم مانکاريعهده په ( بمانکاريپ يکارگاه )در مورد عوامل اجرا طير محد یو بهداشت یمنینکات ا هيکل تیرعا تيمسئول 

.7.14 . دیواگذار نما يگریاز کار را به د یقسمت ایتواند بدون اجازه کارفرما تمام  ینم مانکاريپ 

خارج از عرف   هرگونه پرت مصالح الزم را بعمل آورد و ییاز مصالح، صرفه جو حيموظف است در رابطه با استفاده صح مانکاريپ  7.15.

 . گردد یبه عنوان خسارت کسر م مانکاريمحاسبه و از محل مطالبات پ یو دفتر فن ییتوسط عوامل اجرا مانکاريتوسط پ

.7.16 یبازشو، محل آن را خال ازيدر صورت ن نيسقف، همچن ریداکت ها را در ز يريمطابق نظر کارفرما محل قرارگ یستیبا مانکارپي 

 .بگذارد

.7.17 یاجرائ مشخصاتجهت اتمام کار براساس نقشه و  مانيدر قالب موضوع پ ازيمورد ن يکارها هيکل ستیبا یم مانکاريپ یبه طور کل 

 قابل پرداخت است مانيشده در پ نييخصوص  فقط مبلغ تع نیساختمان انجام دهد و در ا یها و مقررات ملنامه نیيوفق آ یابالغ

. 

است پس از امضاء قرارداد  یهی، بددیاطالعات الزم را کسب نما رهيکار و غ طیموظف است نسبت به محل کار و شرا مانکاريپ  7.18.

 .باشدینم رفتهیپذ يعذر چگونهيه

به  و اسپيسر ینصب کاور بتن نيچاله آسانسور و همچن يها تياطراف ساختمان و داکتها و پل ينما ی هاي انتظارنبشلقمه نصب   7.19.

 . باشد یم مانکاريعهده پ
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.7.20 ذیصالح پله توسط نقشه بردار دستگاه آسانسور ولبه  هاي دور،اجراي خطوط بر قالبها و آکس بندي ستون 

.7.21 برداريها و دیوارها با دوربين نقشهکنترل تراز سقف، شاغولی ستون 

، مانيامور مرتبط با پ ریسا داکتها و یمحل جانمائ نيو همچن وارهایآکس ستونها، د قيکردن محل دق ادهيجهت پ یستیبا مانکاريپ  7.22.

ساختمان باشد در کارگاه  نهيدر زم یخود را که مهندس عمران با تجربه کاف ندهیالزاما نما ایخصاً در کارگاه حضور داشته باشد و ش

 بایست توسط نيروي مجرب نقشه بردار صورت پذیرد.(. )این امر الزاما میدینمامستقر 

نامه ها موجود در مقررات  نیياستاندارد ها را مطابق آ هيکل يزیو بتن ر ي، قالب بنديموظف است در رابطه با آرماتور بند مانکاريپ  7.23.

ستون ها،  یناشاقول لياستاندارد ها از قب تیو در صورت عدم رعا دینما تیرعا و نشریات سازمان برنامه و بودجه ساختمان یمل

ها مطابق نقشه و دستور کارفرما و عدم  دلگريفواصل م تیپوشش بتن، عدم رعا نشد ادی، کرمو شدن بتن، کم و زیبرش يهاوارید

خسارت وارده را برآورد و از محل مطالبات پيمانکار کسر کارفرما مجاز خواهد بود  و... زدن بتن برهیو حيو نحوه صح زانيم تیرعا

 نماید.

.7.24 نيشده و تخته و قالب و همچن ختهیر یاضاف ينخاله ها و بتن ها جمع آوريو بتن ریزيکردن و نظافت هر سقف پس از  زيتم 

 . است مانکاريپ يو هزینه عهدهرب يزیرآغشته به بتن پس از هر بار بتن يلگردهايبرس زدن م

.7.25 . باشد یکارفرما، ناظر و سرپرست کارگاه م يارائه شده از سو يکامل دستورالعمل ها تیملزم به رعا مانکاريپ   

و  عهدهرب ها و...()روي رمپ، پرتگاه به داربست دارد ازين يو آرماتور بند يالب بندق يداربست هر بخش از کار که جهت اجرااجراي   7.26.

  باشد.می مانکاريپ يهزینه

.7.27 باشد.می مانکاريپ يو هزینه عهدهرب یطبق دستور العمل ابالغ يو جوشکار لگرديارت با م ستميس يهم بند ياجرا 

.7.28 .و بصورت سرد انجام شودی، گيوتين و دستگاه خم چيالزاما توسط ق یستیبا یها مبرش هيکل 

گردد را شمارش و از نگهبانی مجموعه رسيد پيمانکار موظف است کليه وسایل، مصالح، ابزارآالت و... که توسط ایشان وارد می  7.29.

ودن اجناس خود دریافت نماید و همچنين در زمان پایان کار نيز براساس رسيد دریافت شده و تایيد کارفرما نسبت به خارج نم

اقدام نماید. الزم به ذکر است در هنگام خروج وسایل و تجهيزات از پروژه با توجه به اینکه ابزار و وسایل اجراي اسکلت متحمل 

و حفاظت فيزیکی کليه  گردند، کارفرما مسئوليتی از این بابت بر عهده نخواهد داشت خسارت و فرسودگی در طی اجراي کار می

 باشد.تجهيزات پيمانکار بر عهده ایشان می

.7.30 هاي قطع بتن و...هاي الحاقی، محل، رامپ، سقفدستگاه پله کليه بازشوها،اجراي ميلگرد انتظار در اطراف  

به کارفرما اعالم نماید.  پيشتر از زمان نيازروز کاري  15جمله ميلگرد و بتن را هاي مصالح خود را منپيمانکار موظف است نيازمندي  7.31.

 نيست.ر در این زمينه پذیرفته لذا هر گونه ادعاي تاخي

پيمانکار مکلف است پيش بينی کليه تمهيدات الزم آب و هوایی جهت اجراي کار و جلوگيري از هرگونه تاخير و وقفه در حين   7.32.

نيست و در صورت بروز تاخير جبران خسارت برعهده و اي پذیرفته اچراي کار را انجام دهد و از این بایت هيچ گونه عذر و بهانه

 .هزینه ایشان است

هاي سقفی و هر آنچه از هاي پيش ساخته، بلوکتامين کليه وسایل و تجهيزات در طبقات و زیرزمين و باال دادن ميلگرد، تيرچه  7.33.

است و ایشان با امضاي ذیل این قرارداد اعالم  (  بر عهده و هزینه پيمانکارغير از بتن)وسایل و تجهيزات مورد نياز جهت اجراي کار 

هاي خود محاسبه و لحاظ هاي مربوط جهت انتقال مواد، مصالح و تجهيزات موردنياز )به غير از بتن( را در هزینهدارد کليه هزینهمی

 نموده است.

.7.34 اجراي واتراستاپ در محل درز فونداسيون و دیوار حایل طبق مشخصات ابالغی 

.7.35 باشد.هاي سقف اول به صورت یکسره و بدون ریشه از روي فونداسيون میموظف به اجراي ستونپيمانکار  
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 تعهدات کارفرما : .8

هاي تائيد شده از طرف دستگاه نظارت پروژه در وجه ایشان کارفرما موظف است حق الزحمه پيمانکار را وفق صورت وضعيت  8.1.

 منظور نماید.این قرارداد  10براساس مفاد بند 

.8.2  رما موظف است آب و برق مورد نياز پيمانکار را در محل پروژه تامين نماید.کارف 

.8.3 ساعت قبل از شروع عمليات به پيمانکار ابالغ نماید. 48 ثرحداککارفرما موظف است دستور کارهاي الزم را  

، بندي و قلم جوش مصرفیسيم قالب بندي و آرماتور تيرچه، ،سقفیهاي ، بلوکميلگر، بتن فقط مصالح مورد نياز شاملتامين   8.4.

و تحویل پاي کار )منظور از پاي کار، محل بارانداز پروژه در محوطه پروژه یا گذر مجاور  هاي پليکانبشی نما و کفی فلزي و غالف

 به عهده کارفرما است. است(

 

 مبلغ قرارداد :   .9

.9.1 باشد.    ریال می .........................اجراي سقف برابر هر متر مربع  يقرارداد به ازا 2کامل موضوع قرارداد براساس ماده  ياجرا   

 ریال است.  .............................................برابر با  مساحت زیربنا مترمربع  14360کل قرارداد براساس متراژ کل  هياول مبلغ               

 پيمانکار از شرایط کار اطالع کامل داشته و هيچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی شود.             .9.1.1

 گيرد. به این ماده قرارداد هيچگونه تعدیلی تعلق نمی .9.1.2

 هيچ گونه پرداختی در قالب انعام، پاداش و... خارج از مفاد این قرارداد پرداخت نخواهد نشد. .9.1.3

 

 : نحوه پرداخت   .10

هر سقف و ارائه صورت وضوعيت  از طورف    بتن ریزي با توجه به مذاکرات صورت گرفته و به منظور ثبت کليات توافقات حاصله مقرر شد در پایان

وضوعيت در  روز نسبت به پرداخوت صوورت    20پيمانکار و پس از تایيد دستگاه نظارت پروژه و ارائه به دفتر مرکزي  کارفرما حداکثر ظرف مدت 

 گردد.وجه پيمانکار اقدام می
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 تجهیز کارگاه، تدارکات مصالح، تجهیزات و ماشین آالت:   .11

.11.1 باشد.تهيه کليه تجهيزات مورد نياز ایمنی اعم از کفش، کاله، عينک، دستکش، کمر بند به عهده و هزینه پيمانکار می 

.11.2 باشد.ذهاب پرسنل پيمانکار بر عهده و هزینه ایشان میتهيه کانکس براي استراحت، هزینه خوراک، پوشاک، اسکان، ایاب و  

.11.3 باشد.تهيه سيم سيار، بی سيم، لباس براي پرسنل و... بر عهده و هزینه پيمانکار می 

 اندازه گیری حجم کار :نحوه  .12

اساس صورت گردد. که بريمحاسبه و در مبلغ واحد قرارداد ضرب ممساحت افقی هر سقف نحوه محاسبه کار انجام شده  بر اساس   12.1.

 باشد.می 10اعمال در صورت حساب بند دستگاه نظارت قابل  دیيکار طبق تأ شرفتيپ تيوضع

 درصد در قالب مفاد همين قرارداد قابل افزایش یا کاهش می باشد. 25موضوع قرارداد تا  مقادیر .12.1.1

 ≤ m ²5مترمربع ) 5تا  3بين ردد. بازشوهاي گمساحت بازشو( جز زیربنا محاسبه مي ≤ m ²3 مترمربع) 3بازشوهاي تا  .12.1.2

 گردد.مساحت بازشو( از مقادیر زیربنا کسر می>m ²5مترمربع ) 5به صورت نيم بها و بازشوهاي باالي  (m ²3 >مساحت بازشو

 

 کسورات قانونی : .13

موی باشود و    هزینوه پيمانکوار   مبالغ مندرج در این قرارداد به صورت ناخالص می باشد و کليه کسورات قانونی مشمول بر این قرارداد بور عهوده و  

 % بابت بيمه تامين اجتماعی(  16.67.)را ارائه نماید تامين اجتماعی پيمانکار مکلف است جهت تسویه حساب نهایی مفاصا حساب بيمه

هاي حق بيمه تامين اجتماعی توسط پيمانکار، کارفرما نسبت به تسویه آن با پيمانکار در بوازه هواي   تبصره: مقرر شد پس از پرداخت و ارائه فيش

 نماید.اقدام  سه ماههزمانی 

 

 حفاظت از کار ، بیمه کار و شخص ثالث و مراقبت های الزم : .14

 

.14.1 عمليات بوجود نياید.پيمانکار مکلف است کار را به گونه اي انجام دهد که هيچ گونه عيب و نقصی در اجراي  

و بيمه تامين اجتماعی پرسنل زیر مجموعه ایشان بر  و اشخاص ثالث بيمه مسئوليت مدنی پيمانکار در برابر نيروهاي اجرایی        14.2.

نامه مسئوليت مدنی به کارفرما ارائه گردد و پس از تایيد مفاد و بایست یک نسخه از بيمهعهده و هزینه پيمانکارمی باشد که می

 شود.کلوزهاي آن نسبت به عقد مبایعه نامه اقدام می

.14.3 تمدید بيمه نامه تا پایان اجراي کار بر عهده پيمانکار می باشد. 

رعایت کليه قوانين و آیين نامه ها باالخص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و پيوست ایمنی و بهداشت و حفاظت از کار و    14.4.

ه قرارداد یک نسخه مبحث دوازدهم و پيوست ایمنی و بهداشت قانون کار به پيمانکار تحویل قانون کار الزاميست )در زمان مبادل

 داده شد .(

به طور کلی در صورت محکوميت پيمانکار نزد مراجع ذیصالح اعم از اداره کار و امور اجتماعی، اداره تامين اجتماعی، قوه قضائيه و   14.5.

 ....کارفرما هيچگونه مسئوليتی ندارد.

ر وفق مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت ایمنی  و بهداشت کار مسئول خسارتهاي وارد شده به شخص ثالت در محوطه پيمانکا  14.6.

کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هيچ نوع مسئوليت بر عهده ندارد .کارفرما، سرپرست کارگاه، عوامل دفتر فنی و 

ورت مشاهده عدم رعایت دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار دستور مسئول حفاظت ایمنی  کارگاه می توانند در ص
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توقف بخشی از کار را که داراي ایمنی  الزم نيست تا برقراري ایمنی  طبق دستور العمل صادر نماید. در این حالت پيمانکار حق 

 مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

از بين رفتن تمام یا قسمتی از کارهاي انجام شده و مصالح و تجهيزات پاي کار شود ، پيمانکار  در صورت بروز حادثه اي که باعث  14.7.

مکلف است اوالً مراتب را شخصاً به کارفرما و مهندس ناظر اطالع دهد و ثانياً طبق دستور کارفرما با تنظيم صورتجلسه ، کارها را به 

 حالت اوليه باز گرداند )با هزینه جداگانه(

اه پيمانکار در اجراي تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده  سهل انگاري یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق هر گ  14.8.

آن به عهده گرفته است خودداري نماید،کار فرما حق دارد آن تعهد ات را به جاي پيمانکار انجام دهد و هزینه هاي انجام شده و 

درصد به حساب بدهی پيمانکار منظور کرده و از مطالبات وي کسر نماید. در این صورت هر گونه  15خسارت وارده را به اضافه 

ادعاي پيمانکار نسبت به این قبيل پرداخت ها و همچنين نسبت به تشخيص کارفرما خواه از  نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ 

 پرداختی بی اثر می باشد.

 

 : نظارت بر اجرای کار .15

اجرایی پيمانکار، هميشه باید زیر نظر و با اطالع مهندس ناظر و سر پرست کارگاه  انجام شود، نظارتی که از طرف کارفرما عمليات   15.1.

 در اجراي کارها به  عمل می آید، به هيچ روي  از ميزان مسئوليت پيمانکار نمی کاهد. پروانه ساختمانی و مهندس  ناظر

م رعایت مشخصات فنی ، نقشه ها و مدارک دیگر فنی پيمان را در اجراي کارها مشاهده در صورتی که مهندس ناظر مواردي از عد  15.2.

کند، با ارسال اخطاریه اي اصالح کارهاي معيوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم نوع کار تعيين می نماید از پيمانکار می 

اقدام نکند کارفرما ميتواند خودش کارهاي معيوب را اصالح  خواهد . اگر پس از مهلت تعيين شده پيمانکار نسبت به اصالح، کارها

درصد از مطالبات پيمانکار کسر نماید. در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس ناظر  15نماید و هزینه هاي مربوط را به اضافه 

شرایط عمومی پيمان فسخ  47و  46ده براي اصالح هر کار معيوب از سوي پيمانکار تکرار شود ، کار فرما می تواند پيمان را طبق ما

 نماید. 

کارفرما در مدت اجراي پيمان هر موقع که الزم بداند، توسط نمایندگان خود عمليات پيمانکار را بازرسی می کند. پيمانکار مکلف   15.3.

الزم را براي انجام این است که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نياز باشد، در اختيار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهيالت 

 بازرسی ها فراهم سازد.

 

 : مانیپ یواگذار .16

پيمانکار به هيچ عنوان حق واگذاري پيمان به دیگري را ندارد، در صورت کشف این موضوع از طرف کارفرما پيموان فسوخ و عوالوه بور پرداخوت      

 گردد.می عقد قراردادرمی گردد و با پيمانکار جدید خسارات وارده، مابه التفاوت قيمت جدید از محل مطالبات و ضمانت پيمانکار کس

 

 :تضمین حسن انجام کار - .17

 50درصد به عنوان تضمين حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نوزد کارفرموا نگهوداري موی شوود.       10از مبلغ هر پرداخت به پيمانکار، معادل 

 درصد باقيمانده پس از تحویل قطعی مسترد می گردد. 50درصد این مبلغ پس از تائيد  صورت وضعيت قطعی توسط کارفرما و 
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 : دوره تضمین .18

 شمسی می باشد. یکسالدوره تضمين کارهاي انجام شده برابر 

می بایست مسئوليتهاي دوره تضمين بر عهده و هزینه پيمانکار است و چنانچه در دوران تضمين کارفرما ایراد یا نقص و عيبی مشاهده نماید پيمانکار 

% هزینه باالسوري  15اسرع وقت نسبت به رفع عيب برآید چنانچه وقعی نهاده نشد کارفرما می تواند راساً نسبت به رفع موارد یاد شده با احتساب در 

 اقدام و از محل مطالبات پيمانکار کسر نماید .

 

 : تحویل قطعی .19

واهان تشکيل هيئت تحویل قطعی می گردد . چنانچه هيئت تحویل قطعی پس از اتمام دوره تضمين پيمان ، پيمانکار با درخواست کتبی از کارفرما خ

 عيب و نقصی در کارهاي انجام شده مشاهده نکردند کار تحویل قطعی ميگردد و وفق شرایط عمومی پيمان عمل خواهد شد .

 :اقامتگاه قانونی .20

ان نوشته شده است در صورتيکه یکی از طرفين محل قانونی خود را تغييور  اقامتگاه قانونی کارفرما و پيمانکار همان است که در موافقت نامه پيم      

روز پيش از تاریخ تغيير ، به طرف دیگر اطالع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشوده   15باید   نشانی جدید خود را دست کم  دده

 .است مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت تلقی می گردد

 تضمین انجام تعهدات :  .21

معتبور توا تواریخ      ..............................شوعبه   ................نوزد بانوک    ........................ریال به شوماره  ...........................به مبلغ  ضمانت نامه بانکیپيمانکار 

در وجه شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان به عنوان ضمانت انجام کار نزد کارفرما به امانت گذاشته و پس  ............................................

 گردد.از انجام کار و اخذ تایيدیه دستگاه نظارت به پيمانکار مسترد می

، کليه ادوات و تجهيزات متعلوق و منتسوب بوه     ذکوروصول ضمانت نامه متواند عالوه بر در صورت عدم انجام تعهدات توسط پيمانکار، کارفرما می

بدیهی است که پس از پایان کار و با جلب رضوایت کارفرموا،    .پيمانکار را به عنوان خسارت قراردادي تا پایان کار در تصرف و اختيار خود قراردهد

 ها از محل پروژه اقدام نماید.تواند نسبت به خارج نمودن آنپيمانکار می

 مقررات حاکم بر قرارداد :قوانین و  .22

 باشد.قوانين و مقرارت حاکم بر پيمان منحصرا قوانين و مقررات ملی کشور جمهوري اسالمی ایران می

شرایط عمومی پيمان بر ایون قورارداد    53و   51. 48. 47. 46قانون کار، مواد  13درصورت سکوت و یا اجمال و یا ابهام در مواد این قرارداد ماده 

 هد بود.حاکم خوا

 : مرجع حل اختالف  .23

نظر در اجرا و یا تفسير مفاد این قرارداد با مرتبط با آن، ابتدا موضوع از طریق مذاکره پيگيري شوده و در صوورت    در صورت بروز هرگونه اختالف

باشد کوه از  مسکن استان اصفهان به عنوان داور مرضی الطرفين الزم االتباع و الزم االجرا می هاي تعاونیعدم حصول نتيجه، راي اتحادیه شرکت

 باشد.گردد و راي صادره فصل الخطاب دعوي میطرف ایشان به هر نحو براي طرفين ابالغ می

 : تعداد نسخ قرارداد   .24

نسخه حکم واحد  سهنسخه تنظيم گردیده که هر  3صفحه و  8ماده و  24 قانون مدنی و سایر مقررات موضوعه در 10این قرارداد بر اساس ماده 

 باشد.الزم االجرا می زمين بعد از تنظيم صورتجلسه تحویلبه امضاء طرفين رسيده و  1400/.../...را دارند و در تاریخ 
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