
 
 
 

 

  

  

  پیمانکاري  قرارداد

 

شرکت صنایع الستیکی سهند به نمایندگی آقایان داود رحمانی و محمد  عمومینتایج مناقصه بر اساس این قرارداد 

بـه نشـانی  411111198464و کـد اقتصـادي  10103858909و شناسه ملـی  7019نیکو بخت و به شماره ثبت

کارفرما از یک طرف که  5ط  20خ ظرافتی نبش خ ولیعصر پ  –خ سلیمی جهرمی –بلوار فردوس شرق  –تهران 

  -----------برنده آن  و نامیده می شود

  از سوي دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد .نامیده میشود  پیمانکار که از این پس

  : موضوع قرارداد 1ماده 

کلیـه و لنـدنینگآبروفلـزي بهمـراه  نصـب پوشـش سـقف  و   استراکچرکامل  نصب موضوع عبارت است  -1-1

کامل به رویت و اطالع  که قبالً ،کارفرماتوسط  بر اساس نقشه هاي مصوب ارائه شده  هاآنو حمل  متعلقات 

 جزء الینفک قرارداد می باشد.و صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار  پیمانکار رسیده

   مبلغ قرارداد -2ماده 

 وستیکامل از نقشه ها و اسناد پ یقرارداد و علم و آگاه مبلغ قرارداد با در نظر گرفتن کامل موضوع

  : باشدیشرح م نیبد

به ازاي هر متر مربع .........ریال   ملزومات و متعلقات  هیپوشش سقف  با کله نصب مربوط ب الی..........................ر مبلغ

  گرددیم الی........................ر در نظر گرفتن کل متراژ که با

 ملزومات و متعلقات که  هیبهمراه رنگ و سند بالست با کل ياستراکچر فلز نصب کلمربوط به  الی.....................ر مبلغ

  گرددیمبه ازاي هر متر مربع ...............ریال 

 گرددیم بع ............. ریالبه ازاي هر متر مرملزومات و متعلقات که  هیآبرو با کل نصب مربوط به الی.....................ر مبلغ

.  

 .گرددیمبلغ کل قرارداد م الیکل .........................ر جمع

 

  : مدت قرارداد3ماده

که در اسـناد مناقصـه توسـط بر اساس اسناد مناقصه طبق اعالم نظر برنده مناقصه مدت اجراي این قرارداد  -3- 1

  میباشد  ----------لغایت  --------از تاریخ که پیمانکار ارائه شده است 

  ر: تعهدات پیمانکا4ماده



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  . پیمانکار موظف است جهت تحقق موضوع قرارداد از نفرات متخصص و مورد تایید کارفرما به کار گیرد -4-1

پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و سایر عوارض احتمالی اعم از پیش بینی شده و یا پـیش  -2-4

بینی نشده و سایر قوانینی که متعاقباً وضع خواهد شـد تمامـاً بـر عهـده پیمانکـار مـی باشـد کـه متعهـد بـه اخـذ 

  . مفاصاحساب از کلیه ادارات مربوطه و ارائه آن به کارفرما می باشد

 خود کـه در اسـناد مناقصـه اعـالم نمـوده اسـت تعیین شده از طرف طبق مدت زمان پیمانکار موظف است  -3-4

  . موضوع قرارداد را انجام دهد

پیمانکار اقرار می نماید کلیه شرایط و مندرجات این قرارداد را کامالً بررسی نموده و با اطالع کامل از وضع و  -4-4 

  چگونگی انجام کار پیشنهاد قیمت داده است.

 غیر ندارد. پیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد به تنهایی و بدون نظارت کارفرما به-5-4

و مواردي که کتباً به ایشان ابالغ میشود را باید طبـق مفـاد آنهـا عمـل پیمانکار بر اساس دستورات کارفرما  – 6-4

  .نماید

  .هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده پیمانکار میباشد که از پرداختی هاي شرکت به پیمانکار کسر خواهد شد – 7-4

و کلیه موارد دیگر اعم از پیش بینی نشده و یـا  تهیه کلیه متریال و ابزار آالت و مصالح مصرفی و دستگاهها – 8-4

  .تماماً بعهده پیمانکار میباشد پیش بینی نشده 

  قیمت خود را اعالم نموده است. پیمانکار با آگاهی کامل نقشه هاي کارخانه و بررسی موضوع  – 9-4

. الزم بـذکر اسـت را ارائـه دهـد برنامه زمانبنديپس از برنده شدن و قبل از انعقاد این قرارداد باید پیمانکار  10-4

 برنامه زمانبندي در اسناد مناقصه ارائه شده توسط پیمانکار میباشد.

بران در صورت هر گونه عیب و نقص در انجام موضوع قرارداد، پیمانکار متعهد به رفع آنها بوده و متعهد به ج 11-4

 .خسارات وارده نیز خواهد بود

پیمانکار داراي بیمه مسئولیت مدنی میباشد که بیمه نامه جزء اسناد و مدارك پیوسـت میباشـد و همچنـین  12-4

میباشد و متعهد میگردد  تا از کارگران داراي بیمـه  HSEو ملزم به رعایت دستورالعمل   HSEداراي گواهینامه 

  استفاده نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه مسئولیت صرفاً بعهده پیمانکارمیباشد



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

تامین جرثقیل ، کلیه هزینه هاي مربوط به تامین نیروي انسانی و ماشین آالت و ابزار آالت و متریال مصرفی 13-4

کلیه هزینه هاي دیگر اعم از پیش بینی شده و یا پیش بینـی   و اسکان کارگران رگاهمتناسب با ظرفیت و تجهیز کا

  تماماً به عهده پیمانکار میباشدنشده 

در صورت نیاز به انجام کارهاي تعمیراتی و یا اشکاالتی که ناشـی از عملکـرد نـامطلوب و یـا قصـور پیمانکـار 14-4

این  تمامیمیباشد که تشخیص این این امر صرفاً با نظر کارشناسی کارفرما میباشد و مورد پذیرش پیمانکار میباشد 

  .پرداختها مربوط به پیمانکار میباشد

بـه  نشـده یاعم از پیش بین شده و یا پـیش بینـ شها اعم از جوش و رنگ و اتصاالت و غیرههزینه کلیه آزمای15-4

   عهده پیمانکار میباشد.

  

  : مبلغ قرارداد5ماده

  انجام کامل موضوع قرارداد طبق قیمت پیشنهاد شده توسط پیمانکار تعیین میگرددجهت  مبلغ کل قرارداد

ش قیمت نخواهد داشت و پیمانکار با بررسی کامـل و یهیچگونه تعدیل و افزامبلغ پیشنهادي ثابت بوده و  : 1تبصره

قیمت پیشنهادي خود را مطرح نموده شامل افزایش قیمت در بازار و یـا نوسـان  از شرایط بازار، علم و آگاهی کامل

   ارز نخواهد بود

    : نحوه پرداخت 6ماده

، پس از کسر کسورات قانونی مطابق مفاد این  صورت وضعیت کارکرد و تایید نماینده کارفرما بر اساس صرفاً  - 1-6

 بدین شرح قابل پرداخت خواهد بود ----------------قرارداد ، مبلغ آن 

  .% پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندي  به پیمانکار پرداخت میشود  30% پس از انجام 25

  .% پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندي  به پیمانکار پرداخت میشود  70% پس از انجام 30

  و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد  انجام کامل موضوع قرارداد% پس از  35

  % بعنوان تضمین حسن انجام کار تا پایان دوره تضمین نگهداري میشود  10

کارفرما هیچ و تمامی متعلقات آنها،  پوشش سقف و آبرولندینگ استراکچر فلزي و نصب بابت نصب کامل  -

صورت وضعیت تعهدي در رابطه با ابالغ بخش هاي اجرائی ندارد و پرداختهاي این بخش منوط به ارائه 

  .میباشد مورد تایید کارفرما



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

سازمان وان سپرده بیمه کسر میگردد و پرداخت آخر منوط به ارئه مفاصاحساب ن% از هر پرداخت بع 5 -

 .تامین اجتماعی خواهد بود

ارائه صورت وضعیت پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندي ارائه شده پیمانکار کـه بایـد بـه تاییـد کارفرمـا یـا  -

نماینده ایشان برسد بعمل آید مالك ارائه صورت وضعیت و پیشرفت کار صـرفاً بایـد بـا نظـر کـار شناسـی 

زم االجراء میباشد که این نظر کارشناسی مـورد قبـول پیمانکـار کارفرما باشد و نظر کارفرما در هرصورت ال

   .و پیمانکار هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مینمایدمیباشد 

 تعهد: اجراي : تضمین 7ماده 

را در   ،ریال    -----------% مبلغ کل قرارداد  معادل   5معادل   انعقاد این قرارداد با همزمانپیمانکار متعهد است 

 یا چک قابل تمدید   و که کل مدت زمان اجراي قرارداد را پوشش دهدبا سررسید  ضمانت نامه معتبر بانکی قالب 

   .دهد قرار کارفرمااختیار  درتعهد  اجراي  به عنوان تضمینبه مبلغ  یا واریز نقديتضمین شده بانکی 

  .قرارداد فسخ میگردد مقرر  عدم ارائه هریک از موارد فوق در موعددر صورت  : تبصره

  :: دوره تضمین  8ماده 

 تمام  یک سالمدت حسن انجام کار ، پس از انجام کامل موضوع قرارداد و ابالغ این موضوع به کارفرما ه تضمین دور

میباشد بدیهی است در صورت هر گونه عیب و یا ایراد باید بالفاصله پس از اعالم کارفرما نسبت به رفع آن شمسی 

اقدام نماید در صورت عدم رفع آن کارفرما با هزینه خود نسبت به رفع ایرادات اقدام مینماید سپس هزینه آن از 

 محل تضمین حسن انجام کار کسر خواهد شد

  تضمین حسن انجام کار::  9ماده 

 ماند می  کارفرما باقیتا اتمام دوره تضمین نزد کل مبلغ قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما  10%

ضمن داشتن حق فسخ از ناحیه کارفرما، جهت جبران  امتناع از مفاد قرارداد، عدول و یا در صورت تخلف وکه 

و    ومالك کارشناسی کارفرما میباشد اقدام مینماید ان ، به هر طریقی که صالح بداند نسبت به برداشت  خسارات

  .ص نخواهد داشتپیمانکار هیچگونه اعتراضی در این خصو

  خسارت تاخیر موارد :  10ماده 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

پیمانکار مکلف اسـت بـه ازاء هـرروز ، روز و نداشتن عذر موجه  7تاخیر در اجراي قرارداد بیش از  صورتدر  1-10

روز از موجبات فسـخ قـرارداد از  15و تاخیر بیش از  مبلغ کل قرارداد را به کارفرما پرداخت نماید %1تاخیر معادل 

  کارفرما میباشد.ناحیه 

یا از محـل تضـامین  اخذ خسارات از پیمانکار ، از اولین پرداختی به وي کسر خواهد شد ودر صورت موجبات 2-10

و  اسـتکارفرما می باشد کـه ایـن امـر مـورد پـذیرش پیمانکـار  ،اخذ خسارات مالك کارشناسی اخذ خواهد شد و

    نخواهد داشت.هیچگونه ادعا و اعتراضی پیمانکار

 بـر مبنـاي  اعم از پیش بینی شده یا پـیش بینـی نشـده از ناحیـه  پیمانکـاردر صورت بروزهر نوع  خسارات 3-10

در هـر زمـان ، کلیـه  کارفرما میتواند عالوه بر فسخ قراردادباشد  که مورد تأیید پیمانکار می ،کارشناسی کارفرمانظر

و این امر مـورد پـذیرش  برداشت نماید یا از تضامین خسارات را از اولین پرداختی هاي خود حسب این ماده کسر و

  هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت.پیمانکار، کامل پیمانکار می باشد و

 اسناد و مدارك پیوست: :   11 ماده

  اسناد و مدارك پیوست که جزء الینفک این قرارداد میباشد عبارتند از :

  آخرین روزنامه رسمی پیمانکار. کپی -1-11

  .که در اثناي قرارداد ارائه خواهد شدکلیه اسناد و مدارك  -2-11

  .اسناد و نقشه هاي ارائه شده توسط کارفرما -3-11

  .که به امضاي شرکت کننده رسیده استاسناد شرکت در مناقصه   – 4-11

  .گان چارتارائه برنامه زمانبندي  – 5-11

  .کپی بیمه نامه مسئولیت مدنی – 6-11

   .HSEگواهینامه  –7-11

  وندور لیست – 8-11

  

  نظارت : :12اده م



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

بر عهده کارفرما و یا نماینده وي خواهد  ،تقبل نموده قراردادنظارت در اجراي تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این 

کارشناسی کارفرما می باشد و این امر مورد قبول پیمانکار  مالكو در تمامی موارد اخذ جریمه ویا اخذ خسارات بود 

  اعتراضی نخواهد داشت.و حق هیچگونه  می باشد

  فسخ قرارداد:  21ماده 

 ،ییو بدون نیاز به مراجعه به دادگاه یا هر گونه اقدام قضا یکجانبهدر موارد ذیل قرارداد منعقده با پیمانکار به صورت 

   :می باشدل فسخ بقا از سوي کارفرما

و یـا امتنـاع پیمانکـار از دسـتورات نظـارتی  و تخلـف از مفـاد آن عدم انجام تعهدات مندرج در این قرارداد -1-12

  .در صورت یک بار تذکر کتبی کارفرما

و یا تاخیر  که باید از یک ماه قبل به پیمانکار اعالم گردد از ناحیه کارفرما در هر زمان عدم تمایل به همکاري-2-12

  در اجراي تعهدات بدون عذر موجه و مورد پذیرش کارفرما 

خیار غبن ولو به درجه فاحش را از خود سلب و سـاقط مـی نمایـد و مضـافاً  پیمانکار کلیه خیارات خصوصاً -3-12

از خود سلب و  را، در قبال فسخ قرارداد از جانب کارفرما ،آنکه حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي را تحت هر شرایط

  .ساقط می نماید

 حل و فصل اختالفات (داوري ):: 13ماده 

کلیه اختالفات و دعاوي ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقـدماتی ، اعتبـار ، فسـخ و  -

طریـق (( اعالم آن و همچنین کلیه متفرعات آن از جمله وجه التزام  ، خسارات و مطالبه وجه و... بدواً بـه 

مسالمت آمیز )) حداکثر ظرف یک ماه حل و فصل می شود و در صورتی که از این طریق نتیجه اي حاصل 

نگردید ، موضوع قرارداد به (( مدیر عامل شرکت سـرمایه گـذاري صـنایع پتروشـیمی )) بـه عنـوان ((داور 

  مرضی الطرفین ))  ارجاع میگردد.

قل از (( قرارداد اصلی )) است و حتی در صورت بطالن ، فسخ ، (( شرط داوري )) مندرج در این ماده مست -

انفساخ و دیگر اسباب انحالل  (( قرارداد اصلی )) معتبر و الزم االجرا می باشد ضمناً شرط داوري مندرج در 

 این ماده در تمامی توافقات بعدي از جمله (( متمم )) (( الحاقیه )) و تمدید قرارداد و ....حاکم میباشد.



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

کلیه مکاتبات اعم از ابالغیه ها ، احضاریه ها ، دعوتنامه ها ، راي داوري و ... یا از طریق ارسال پست پیشتاز  -

به اقامتگاه طرفین که در قرارداد ذکر گردیده یا از طریق ارسال فکس به شماره مندرج در این قراردا ابـالغ 

 میگردد .

ماه خواهد  6وضوع اختالف داور مرضی الطرفین به مدت مهلت صدور راي داوري از تاریخ ابالغ موضوعات م -

 بود.

 .راي صادره از سوي داور ، قطعی و به محض ابالغ براي طرفین الزم االتباع و الزم االجراء خواهد بود -

و آیـین نامـه حـق الزحمـه داوري  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  498و  497هزینه داوري مطابق مواد 

  د.بالمناصفه بر عهده طرفین میباش 1380/ 9/ 20مصوب 

  قرارداد : و محل اجراي محل انعقاد : 41ماده 

و محل اجراي قرارداد واقع در شـهرك صـنعتی اشـتهارد ( کارخانـه شـرکت صـنایع  انعقاد قرارداد در تهران  محل

   .می باشد الستیکی سهند 

  : نسخ قرارداد : 51اده م 

بـه امضـاء  و علم و اطالع کامل و پـذیرش کلیـه مفـاد و منـدرجات ،  دو نسخه همسان ماده در 15این قرارداد در 

  طرفین رسیده که همگی اعتبار یکسان داشته و در حکم واحد است.

  

   

  پیمانکار                                                      ستیکی سهندشرکت صنایع ال         

                                                  داود رحمانی        

                                                    محمد نیکو بخت                 

 


