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 بسمه تعالي
 

  شرايط خصوصي منضم به قرارداد
  

ريـال كتبـاً بـه كارفرمـا بـه       000/000/000/2هاي با مبلغ پيمان بيشتر از  براي پروژه را مهندس يا تكنسين عمران پيمانكار موظف است يك نفر -1
  .عنوان سرپرست كارگاه معرفي نمايد 

ت رسـيدگي و تاييـد بـه    اريخ انعقاد قرارداد برنامه زمان بندي پروژه در طول زمان قانوني قرارداد جهروز بعد از ت10پيمانكار موظف است حداكثر  -2
 .ه نمايد كارفرما اراي

نيروي انسـاني را در آخـر مـاه     پيمانكار موظف است گزارش كار ماهانه طي جداول خاص به طور واضح شامل كارهاي انجام شده مصالح پاي كار، -3
 .ر كارگاه تعطيل باشد ه نمايد حتي اگاراي

 .كارفرما هيچ تعهدي در خصوص تهيه آب ، برق راه و ترابري تجهيزات ، مخابرات ندارد  -4
 .پيمانكار موظف است در صورت حضور كارفرما، دستگاه نظارت ، آزمايشگاه نسبت به تهيه يك وعده غذاي گرم در محل پروژه اقدام نمايد  -5
را بـه وسـيله   )  AS built(ر نقشه ها را از دستگاه نظارت مجوز دريافت نمايد و نقشه هاي چون سـاخت  پيمانكارموظف است هرگونه تغييرات د -6

 .را شخصاً تهيه و به تاييد دستگاه نظارت برساند  ACADبرنامه 
 .مانكار اصلي مي باشد نظر كارفرما را اخذ نمايد ولي مسئوليت كامل اجراي پروژه برعهده پي ءپيمانكار موظف است در انتخاب پيمانكاران جز -7
 .در صورت بتن ريزي نامناسب كه نظر دستگاه نظارت بر كرگيري باشد هزينه آن از صورت وضعيت پيمانكار مطابق تعرفه كسر خواهد شد  -8
 .باشد .يبتن ريزي فقط بايد به وسيله بتونير و ويبره انجام گيرد و ساخت بتن با دست كامالً مردود و به هيچ عنوان وجه قابل قبول نم -9

 .مبلغ اوليه پيمان محاسبه و از مطالبات كسر خواهد شد ) ( 0002/0خسارت تاخير غيرمجاز پيمانكار به ازاي هر روز معادل  -10
 .گيرد  قراردادهاي زير بنايي هيچ گونه مصالح پاي كار تعلق نميبه  -11
قص ، اشكال و مواردي كه پيش بيني نشده است را كتبـاً بـه كارفرمـا اطـالع و     پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي ابالغي را مطالعه و هرگونه ن -12

 .پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص ندارداينصورت  نتيجه آنرا اخذ نمايد در غير
نظـر را بـه تاييـد    اقـدام و نمونـه مـورد    درجه يـك  پيمانكار موظف است مطابق جدول نازك كاري نسبت به تهيه مصالح سنگ، كاشي، سراميك  -13

 .دستگاه نظارت برساند 
 .در محل پروژه مي باشد  بتن پيمانكار موظف به تامين يك عدد اسالمپ -14
 .از محل هاي تعيين شده ذيل مي باشد  درجه يك با نشان استاندارد مطابق با نقشه هاي اجرايي پيمانكار موظف به تامين مصالح ساختماني -15

  هان ميلگرد و آهن آالت از اصف) الف 
  از خمير  2سيمان تيپ ) ب   
  ماسه وشن از نزديكترين معدن مورد تاييد آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان ) ج    
  آجر از كارخانه هاي موردتاييد دستگاه نظارت مانند يزد ) د    

متره و برآورد نمايد و متناسـب بـا بـرآورد كارفرمـا     پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي ابالغي از طرف كارفرما جهت استعالم را دقيقاً مطالعه و  -16
 .مبلغ پيشنهادي انجام كار را در برگه پيشنهاد قيمت اعالم نمايد 

كارفرما بوده كه هزينـه آن از  توسط چنانچه پروژه نياز به احداث شبكه برق و آب داشته باشد پيمانكار موظف به اجراي آن پس از برآورد و اعالم  -17
 .ر قرارداد طبق فهرست بهاي منظم و ضريب پيمان پرداخت مي گرددمازاد ب% 25محل 

بعد از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و تـا قبـل از   ) بهمن ماه(و يا دهه مبارك فجر ) شهريورماه(برداري پروژه هفته دولت  الزاما زمان افتتاح و بهره -18
 .باشد پيمانكار ملزم به همكاري الزم جهت مراسم افتتاحيه مياين زمان حفظ و حراست از پروژه بر عهده پيمانكار خواهد بود و 

در طول حفظ و حراست و نگهداري از پروژه هيچگونه پرداخت اضافي بر قرارداد شامل پرداخت حقوق و دستمزد به نگهبان و غيـره بـه پيمانكـار     -19
 .تعلق نخواهد گرفت
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ت و اكيپ كارگري موردنياز جهت انجام بتن ريزي را از قبل به تاييد دستگاه نظارت پيمانكار موظف است تمامي مصالح استاندارد ، لوازم و تجهيزا -20
امكان اخذ نمونه هاي آزمايشـگاهي فـراهم   ) به جز تغييرات جوي(رسانيده و چنانچه پس از مراجعه به واحد آزمايشگاه به محل پروژه به هر دليل

 .ر صورت وضعيت هاي پرداخت لحاظ خواهد شدنشود طبق دستورالعمل مربوطه جريمه هاي الزم محاسبه و د
پيمانكار موظف است در حين امضاي قرارداد بنا به تشخيص كارفرما بيمه هاي مسئوليت مدني، مهندسي تمام خطـر، كيفيـت پـروژه را تحويـل      -21

 .نمايد
 13/5/86مـورخ   1/3/102-187به شـماره   پيمانكار موضوع اين قرارداد ملزم مي باشد پس از تحويل زمين برابر بخشنامه وزارت آموزش وپرورش -22

اداره كل نوسازي مدارس اسـتان جهـت دريافـت بروكـف در شـهرها از شـهرداري هـاي محـل و در روسـتاها از           نسبت به دريافت معرفي نامه از
ها حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تحويل زمين اقدام نمايد و پرداخت قسط دوم پيش پرداخت منوط به ارايه پروانه ساختماني صـادره   دهياري

  .به اين اداره كل مي باشد
ت بـه رفـع   در صورت صدور اخطار از طرف كارفرما در خصوص پروژه موضوع قرارداد در هر زمان پيمانكار مي بايست ظرف مدت معين شده نسب -23

نيم نمره از امتياز كسب شده توسط شركت در فراخوان ارزيـابي پيمانكـاران    نواقص اعالم شده اقدام نمايد در غير اين صورت بابت هر اخطار دو و
ق حـ  موضوع به همه مراجع ذيصالح جهت اعمال امتيازبندي بعدي ارسال خواهـد شـد لـذا پيمانكـاراين موضـوع را پذيرفتـه و       كسر مي گردد و

  .هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت 
اطفـاي   هاي اعالم و پيمانكار موظف است در زمان احداث پروژه هماهنگي الزم با سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني در خصوص اجراي سيستم -24

هاي مذكور  را اخذ نمايند وكليه هزينهدر زمان تحويل پروژه با توجه به اجراي تبصره يك تاييديه كتبي سازمان آتش نشاني  حريق را انجام داده و
  .بر عهده پيمانكار مي باشد

 بلكه در پايان قرارداد و. ل موجه براي زمان محدود اين تمديد به منزله عدم محاسبه تاخيرات غير مجاز نمي باشديدر صورت تمديد قرارداد با دال -25
بـا پـذيرش ايـن موضـوع قـرارداد       اين پيمانكار موضـوع را پذيرفتـه و   د واز پيمانكار كسر خواهد ش زمان تسويه حساب كليه تاخيرات محاسبه و

  .موردنظر تمديد خواهد شد
با توافق به عمل آمده بين طرفين قرارداد آزاد سازي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات وسپرده پس از ارسال صورت وضعيت قطعي از طريق پيمـان   -26

نسـبت بـه انجـام ورعايـت آن ملـزم       ه وجود شرايط عمومي پيمان طـرفين  آن را پذيرفتـه و  ورسيدگي اقدام خواهد شد واين موضوع با عنايت ب
  .گردند وهيچگونه اعتراضي پيمانكار ويا شركت در اين خصوص نداشته وندارد  مي

مسئول شناسـنامه فنـي    بعد از تاييد ناظر پروژه و سرناظر ودر نهايت پيمانكار يا مجري موظف است تمامي فرم هاي شناسه فني فضا را تكميل و -27
  .فضا به عنوان يكي از اسناد تحويلي به كارفرما تحويل دهد

هيات محترم وزيران ابالغي  23/5/90مورخ  40484ت /105600مصوبه شماره  3باشند به استناد ماده  پيمانكاران موضوع اين قرارداد موظف مي -28
وسايل كارگاه متعلـق   ابزار و تاسيسات ساخت و ها، نمايند كه كليه ساختمان دبير هيات دولت ترتيبي اتخاذ 240045به شماره  7/12/92مورخ 

هـاي   سـاير بيمـه   لـث و اص ثامسئوليت مدني اشخ از جمله بيمه تمام خطر پيمانكاران و تحت پوشش بيمه هاي موردنيازيا دراختيار را  به خود و
 و مانكار موظف است هزينه اين بيمه ها را در مبلغ پيشنهادي خود محاسبه نمايـد ضمناً متذكر مي گردد پي. قرار دهندعنداللزوم با ابالغ كارفرما 

  .هيچ گونه مسئوليتي نداردبيمه هزينه  جداگانه كارفرما در خصوص پرداخت
ـ   ، توسعه و تجهيز مدارسسازمان نوسازي 20/7/92مورخ  2/10292-62960رعايت دستورالعمل شماره  -29 ه راي كليـ كشور تحت عنوان ميانقـاب ب

 اجـراي سـاختمان آموزشـي و    ه پيشـنهاد قيمـت و  امي بوده و مي بايست در هنگام ارايـ درج گرديده الز CDكه در  ،شركت كنندگان در مناقصه
 .نمازخانه رعايت گردد

مـورد توافـق    استان به رويت پيمانكار رسيده و اجراي آن كليه بخشنامه هاي مرتبط با اجراي طرح هاي عمراني سازمان نوسازي مدارس كشور و -30
  .اين توافق جزء الينفك پيمان مي باشد طرفين قرارگرفت و

    

  پيمانكار   /شركت                                                                                                       قاسمي... ماشاءا
 مديركل                                   


