
  
 شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه )سهامي خاص(

 
 
 
 

قطع و وصل ،  قـــرارداد تيپ قرائت ، تست ، نصب

 گيري )کنتور( اصالح لوازم اندازهو  مشترکين بدهکار
 
 
 
 

    موضوع قرارداد:

 

 
     نام پيمانكار:

 
    شماره قرارداد:

 
 
 
 
 
 
 



 محل مهر و امضاي پيمانكار

 

 0 

 

             شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه )سهامي خاص(

 فهرست
 شماره صفحه                                                                                                  عنوان           

 1 موضوع قرارداد -ماده يك
 1 مبلغ قرارداد -ماده دو
 1 مدت قرارداد -ماده سه
 1 شرايط پرداخت -ماده چهار
 2 دستگاه نظارت -ماده پنج
 2 تضمين انجام تعهدات -ماده شش
 2 حل انجام كارم -ماده هفت
 2 نحوه اشتغال كارگران پيمانكار -ماده هشت
 3 تعهدات پيمانكار -ماده نه
 5 مقررات ايمني و حفاظت كار -ماده ده

 5 تائيدات پيمانكار -ماده يازده
 6 سپرده حسن انجام كار -ماده دوازده
 6 تغيير مقادير خدمات -ماده سيزده
 6 جريمه تأخير و خسارت -ماده چهارده

 7 خاتمه قرارداد -ه پانزدهماد
 7 فسخ قرارداد -ماده شانزده
 8 كسورات قانوني -ماده هفده
 8 حوادث قهريه -ماده هيجده
 8 ممنوعيت قانوني -ماده نوزده
 8 حل اختالفات -ماده بيست

 8 قوانين حاكم بر قرارداد -ماده بيست و يك
 8 عدم واگذاري قرارداد -ماده بيست و دو
 9 عايت استانداردهار -ماده بيست و سه

 9 نشاني طرفين -ماده بيست و چهار 
 9 ضمائم قرارداد -ماده بيست و پنج
 9 نسخ قرارداد -ماده بيست و شش
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مابين شركت توزيع نيروي برر  اسرتان كرمانشراه اسرهامي      اين قرارداد در تاريخ            في        

مدير عامل اينشركت كه در اين قرارداد اكارفرمرا(                             خاص( به نمايندگي آقاي   

در          كره تحرت شرماره                                       شود از يكطرف و شرركت         ناميده مي

ه قرارداد اپيمانررركار( ناميرد   به ثبت رسيده و در اين                   اداره ثبت شركتهاي شهرستان   

 كه به موجب وكالتنامه شماره                  آقاي                      نمايندگي شود به  مي

 گردد.   مورخ         اختيار امضا اين قرارداد را دارند ازطرف ديگر منعقد مي

 موضوع قرارداد -ماده يك
 موضوع قرارداد عبارت است از انجام        

 

قرارداد اشرايط خصوصري( در  گرديرده اسرت     1جزئيات آن در پيوست شماره  كه                           

 شود. كه در اين قرارداد خدمات ناميده مي
 
 

 مبلغ قرارداد -ماده دو
 بابت انجام خدمات موضوع قرارداد                                                             

س فهرست مقادير و ريز قيمتهاي منردر  در پيوسرت   باشد كه براسا ريال مي                              

 گردد. قرارداد اجدول پيشنهاد قيمت( محاسبه و پرداخت مي 2شماره 

 

 مدت قرارداد -ماده سه
باشرد. پيمانكرار    اين قرارداد از تاريخ            لغايت               به مدت              منعقد و معتبر مري 

قرارداد ابرنامه زمانبندي( و ليسرت و   3قرارداد را براساس پيوست شماره متعهد است خدمات موضوع 

 فرمتهاي تهيه شده توسط كارفرما انجام دهد.
 

 شرايط پرداخت -ماده چهار
در صورت درخواسرت پيمانكرار و تقبرل كارفرمرا حرداكـر  رررررر  درصرد مبلرغ قررارداد بعنروان            -الف

نامه قابل قبول كارفرما ظرف مدت  رررر  روز از تاريخ  تپرداخت در مقابل ارائه يك فقره ضمان پيش
شود. مبلغ پيش پرداخت متناسباً از صورت وضعيت و  نامه مذكور به پيمانكار پرداخت مي ارائه ضمانت
نامه مربوطه به تدريج و به ميزان كسور پريش پرداخرت    حسابهاي پيمانكار كسر و ضمانت  يا صورت

 مستهلك خواهد شد.
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ار حسب مورد ابا توجه به موضوع قرارداد( در پايان هر دوره يا ماهيانه گرزار  كراركرد و   پيمانك -ب

صورت وضعيت مربوط به آن را براسراس مراده دو قررارداد تنظريم و بره دسرتگاه نظرارت ارائره         
نمايد. دستگاه نظارت گزار  و صورت وضعيت مذكور را بررسري و در صرورت تائيرد ي  يرل      مي

يت را امضاء و پس از اخذ دستور از كارفرما يا نماينده وي جهرت پرداخرت   گزار  و صورت وضع
به امور مالي ارسال و طبق مفاد قرارداد ي پس از كسر كسور قانوني و قراردادي به پيمانكار قابرل  

 باشد. پرداخت مي

 دستگاه نظارت -ماده پنج
نمروده اسرت از طررف كارفرمرا      نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق اين قرارداد تقبرل   

          بطور مستمر و مستقيم به عهده مدير يا رئيس برر  شهرسرتان مربوطره و نظرارت عاليره  بره عهرده                                                  
شوند واگذار گرديده است و پيمانكار مكلف اسرت خردمات    كه در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي

هراي يراد    هاي مذكور اجراء نمايد بديهي است نظارت دسرتگاه  قرارداد را تحت نظارت دستگاه موضوع
 باشد. هاي پيمانكار نمي شده رافع مسئوليت

 تضمين انجام تعهدات   -ماده شش
به منظور تضمين انجام تعهدات ي پيمانكار مكلف است همزمان با امضاء قرارداد ضمانتنامه قابل قبرول  

درصد مبلغ قرارداد را به كارفرما تسليم نمروده يرا معرادل مبلرغ مرذكور را نقرداً بره         5  كارفرما معادل

 نمايد واريز و رسيد آنرا ارائه نمايد.    حسابي كه كارفرما تعيين مي
نامه يا سپرده مذكور بايد حداقل تا يكماه پس از انقضراي مردت قررارداد و انجرام كامرل       ضمانت      

نامه مذكور پس از تسويه حساب كامل پيمانكرار و   اعتبار داشته باشد. ضمانت خدمات موضوع قرارداد ي
هاي ناظر آزاد خواهد شد اما در صورت عدم انجام تعهدات يا فسخ قرارداد به علل منردر    تائيد دستگاه

 قرارداد وجه الضمان به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.   11در ماده  

قررارداد ي ميرزان تضرمين حسرن انجرام تعهردات         13ات طبق ماده  در صورت تغيير مقادير خدم -تبصره

 يابد. حسب مورد و متناسباً توسط پيمانكار افزايش و يا توسط كارفرما كاهش مي

 محل انجام كار -ماده هفت
 محل انجام كار       

اي صرحي  و  نمايد كه از موقعيت و محل كرار و نحروه اجرر    باشد و پيمانكار اعالم مي مي               
 بموقع خدمات در محل مذكور آگاهي كامل دارد.

 نحوه اشتغال كارگران پيمانكار -ماده هشت
بايست داراي شناسنامه بوده و طبق قانون كار صالحيت انجرام كرار را داشرته     كارگران پيمانكار مي-1

نداشرته  باشند و همچنين از حيث مقررات مربوط به نظام وظيفه عمومي ممنوعيرت اشرتغال بكرار    
ورزيده و يرا باعرث اخرتالل     باشند. در صورتيكه كارگران پيمانكار در اجراي صحي  كارها مسامحه

تواند بركناري آنهرا   نظم محيط كار گردند و يا هر نوع نارضايتي كارفرما را فراهم آورند كارفرما مي
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بالفاصرله بكرار آنهرا     را از پيمانكار بخواهد و پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بروده و بايسرتي  
 خاتمه داده و كارگران ديگري را جايگزين نمايد.

پيمانكار مسئول كسب مجوزات الزم از سازمانهاي  يربط جهت اشتغال بكار خود و كارگران تحرت  -2
 باشد. سرپرستي مي

ه پيشرين  ء شوند داراي حسن سابقه و عردم سرو   پيمانكار متعهد است كارگراني كه به كار گمارده مي -3
بوده و در صورت تقاضاي كارفرما ارائه گواهي عدم سوءپيشينه آنها از مراجع  يربط الزامي اسرت و  

 بايد مقيد به رعايت شئونات اخالقي و رفتار اسالمي باشند.
 استفاده پيمانكار از كارگران خارجي فاقد پروانه كار ممنوع است.-4
خود را از بين سراكنان منطقره اجرراي كرار كره       كوشد تا حد ممكن كارگران مورد نياز پيمانكار مي-5

 صالحيت انجام خدمات موضوع قرارداد را داشته باشند انتخاب كند.

 تعهدات پيمانكار -ماده نه
پيمانكار ملزم است كه خدمات موضوع قرارداد را با بكار بردن  بهترين روشها و اصول متداول با دقرت و  -1

 جديت انجام دهد.
باشد. بديهي است در غير اينصورت پيمانكار  وجه مجاز به دريافت وجه از مشتركين نميپيمانكار به هيچ -2

 و مأمورين متخلف از طريق مراجع قضايي مورد پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت.  
بايستي هنگام مراجعره بره محرل اجرراي كرار و درب منرازل مشرتركين ي كرارت          مامورين پيمانكار مي -3

برا اعتبرار    و تائيد كارفرما ممهور به مهر پيمانكار آن را كارفرما تعيين مي كند و كه مشخصات شناسائي
محدود براي اثبات هويت خود بهمراه داشته باشند. و پيمانكار موظف است در شرروع كرار ي مشخصرات    

گرواهي   كامل هر يك از مامورين خود را بهمراه فتوكپي تمام صفحات شناسنامه وي ي دو قطعه عكس ي
آدرس دقيق محل سكونت ي فتوكپي كرارت پايران خردمت يرا معافيرت بره كارفرمرا         ي سوء پيشينه عدم

 تحويل دهد.
ر پيمانكار متعهد است اسامي و مشخصات كامل كارگران شاغل خرود را بره همرراه مردارب مربوطره بره       4

 ه عمل آورد.كارفرما اعالم نمايد و كارفرما مجاز است از بكارگيري افراد فاقد صالحيت جلوگيري ب
بايستي دستمزد و حقو  كارگران تحت پوشش پيمانكار برابر قوانين كار ي تأمين اجتمراعي و مصروبات    -5

شوراي عالي كار پرداخت گردد. و در پايان قرارداد با كارگران خود تسويه حساب نموده و كليه مطالبرات  
ت كار و تأمين اجتماعي پرداخت نمايرد در  و مزاياي پايان كار كارگران را با نظارت كارفرما و طبق مقررا

هاي پيمانكار برداشت و بره   غير اينصورت كارفرما مجاز است مطالبات كارگران را از محل طلب و سپرده
 آنها پرداخت كند و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد. 

مانكار نداشته و تعهدات كارفرما هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام و يا پرداخت حق اخرا  كارگران پي -6
پيمانكار به كارفرما منتقل نخواهد شد. چنانچه كارگران در رابطه با استخدام و ادامه كرار و يرا خسرارت    
اخرا  و پرداخت حقو  و هر گونه مزاياي قرانوني متعلقره شركايتي داشرته باشرند ي كارفرمرا هيچگونره        

پاسخگوي كارگران در اداره كار و امرور اجتمراعي   مسئوليتي در اين رابطه نداشته و پيمانكار متعهد است 
 و ديگر مراجع باشد.
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هرگاه حضور هر يك از كارگران پيمانكار از نظر تخصص ي مهرارت و يرا صرالحيت كرار بره تشرخيص       -7
كارفرما غير قابل قبول باشد پيمانكار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعويض فرد مورد نظرر و بره   

هرا   هاي ناشي از اين نوع جابجايي صالحيت به جاي او اقدام كند و تمام هزينهكار گماردن شخص واجد 
 به عهده پيمانكار است.

كارگران پيمانكار بايد از سالمت كامل برخوردار بوده و كارت بهداشرتي برراي تمرام كرارگران از مراجرع      -8
  يصالح تهيه و ارائه نمايد.

ي در حين كار كه منجر به نقص عضو يرا احتمراالً فروت    مسئوليت جبران خسارت هر نوع حادثه احتمال -9
كارگر شود به عهده پيمانكار است و كارفرما هيچگونه مسئوليت كيفري ي حقوقي ي مالي و قانوني نسبت 

 به كارگران پيمانكار را ندارد.
اير شرايط و هاي الزم و دستورالعملها و س پيمانكار مكلف به رعايت استانداردهاي وزارت نيرو و كيفيت -11

 باشد. مقررات كارفرما ي هنگام انجام كار مي
لوازم تحويلي به پيمانكار يا كارگران ايشان به صورت امانت بوده و در پايان كار بايستي سرالم عرودت    -11

گردد. در صورت عدم تحويل و يا وجود ايراد و نقص در لوازم هنگام عودت ي خسارت مربوطه به عهرده  
 هاي وي كسر خواهد كرد.   و كارفرما خسارت آن را از محل مطالبات و يا سپرده باشد پيمانكار مي

چنانچه در اثر تباني يا سهل انگاري پيمانكار و يا كارگران وي در مراحل مختلف انجام كرار خسراراتي    -12
 به كارفرما وارد آيد ي خسارات وارده به تشخيص كارفرما محاسربه و از محرل مطالبرات پيمانكرار كسرر     

 گردد و موضوع از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهد شد. مي
بايستي بر اساس هماهنگي الزم با بر  شهرستان مربوطه و طبق روال عرادي و   مامورين پيمانكار مي -13

 عرف نسبت به حضور و خرو  از اداره اقدام نمايند.
مات موضوع قررارداد توسرط كارفرمرا    استاندارد تعيين ساعات انجام كار و تعداد نفرات جهت انجام خد -14

 باشد.  صورت خواهد گرفت و پيمانكار مؤظف به انجام كارها در ساعتهاي عادي روز مي
مديرعامل شركت پيمانكار يا نماينده تام االختيار وي موظرف اسرت طبرق برنامره كارفرمرا  بصرورت        -15

ر محل كار كارفرما حضور داشته باشرد  متداوم در ساعات اداري با دستگاههاي نظارت در ارتباط بوده و د
 تا در خصوص رفع مسائل و مشكالت مرتبط با موضوع قرارداد اقدام نمايد.

در صورت عدم رعايت بند فو  به ازاء هر روز عدم حضرور معرادل يرك روز كراركرد جريمره و از       تبصره:

 صورت وضعيت وي كسر خواهد شد.
ده مستقيم يا غير مسرتقيم از كاركنران ي ابرزار و تجهيرزات     جهت اجراي موضوع قرارداد هرگونه استفا -16

بينري شرده در قررارداد و  ضرمائم آن(      شركت توزيع نيروي بر  استان كرمانشاه اباستـناي موارد پريش 
 باشد. ممنوع مي

رعايت انضباط و شئونات اخالقي با مشتركين و شهروندان توسرط مرأمورين پيمانكرار در حرين انجرام      -17
مي است و در صورت تخلف و هرگونه رفتار غير اخالقي از سوي مأمورين ي پيمانكار مسرئول  وظيفه الزا

پاسخگويي به مراجع انتظامي ي قضايي و ساير مراجع قانوني خواهد بود و خسارات احتمالي ناشي از ايرن  
 باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. گونه مسائل به عهده پيمانكار مي
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 مقررات ايمني و حفاظت كار -اده دهم
پيمانكار موظف به رعايت اصول و مقررات ايمني و حفاظت فني و بهداشت كرار اسرت. و رعايرت     -1

باشرد و مسرئوليت    اين مقررات در حين انجام كارهاي محوله توسط كارگران پيمانكار الزامري مري  
باشرد و   ور بعهرده پيمانكرار مري   جبران هرگونه خسارت احتمالي ناشي از عدم رعايت مقرررات مزبر  

 كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
از قبيل كاله ي دستكش ي فاز متر ي انبرر دسرت ي كمربنرد ايمنري و     استفاده از ابزار و لوازم ايمني كار  -2

غيره توسط كارگران با هزينه پيمانكار الزامي است و پيمانكار موظف است لوازم ايمني مناسب جهت 
 كارگران ي متناسب با نوع فعاليت تهيه و در اختيار آنها قرار دهد. 

 تائيدات پيمانكار -ماده يازده
 كند: و تائيد ميپيمانكار اعالم 

قرارداد ي به دقت مطالعه كرده و از مفاد آنها كرامالً آگراه     25قرارداد و ضمائم آن را به شرح ماده  -1

 اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد. است و هيچ نكته
مومي منطقه ي از جملره وضرعيت آب و   از محل كار بازديد به عمل آورده ي از شرايط جغرافيايي و ع-2

هوا ي نيروي انساني و تجهيزات قابل تأمين از محل ي راههاي ارتبراطي و سراير شررايطي كره بره      
نحوي در قيمت ي سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن مؤثرند آگراهي كرافي و كامرل حاصرل نمروده      

 است.
يراتي ي عروار، ي بيمره ي كرار ي ترأمين      از قوانين و مقررات مربوطه ي از جمله قوانين و مقرررات مال -3

اجتماعي و حفاظت فني و ساير قوانين و مقرراتي كه ممكن است در قيمت ي سرعت پيشرفت كرار  
 و كيفيت آن موثر باشند آگاهي كافي حاصل نموده است.

از مشخصات و ماهيت كلي كار و ساير پيمانكاران كه در انجام موضوع قرارداد بره نحروي موثرنرد    -4
 است. آگاه

هاي ناشي از مفاد بندهاي باال را در نظرر   در تهيه پيشنهاد قيمت ي سود مورد نظر خود و تمام هزينه-5
نمايد  گرفته و بعداً از هيچ بابت ي حق درخواست اضافه پرداختي ندارد. به هر حال پيمانكار تائيد مي

باقي نمانده است كه بعرداً در  كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي 
 مورد آن به جهل خود استناد نمايد.

هراي ترأمين اجتمراعي ي     كند كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار ي بيمره  پيمانكار تائيد مي -6
حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوار، كامالً مطلع بوده و متعهرد بره اجرراي    

بينري شرده از صرورت     فرما در اجراي قوانين مذكور نسبت به اعمال كسرور پريش  باشد. كار آنها مي
 وضعيتها يا صورتحسابهاي پيمانكار اقدام خواهد نمود.  

 سپرده حسن انجام كار   -ماده دوازده

( بره ميرزان ده   چهاار از هر پرداخت به پيمانكار اباستـناي پيش پرداخت موضوع بند الف مراده        

ده حسن انجام كار كسر خواهد شد. اين مبلغ پس از انجام كامرل خردمات موضروع    درصد بعنوان سپر



 محل مهر و امضاي پيمانكار

 

 6 

 

             شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه )سهامي خاص(

هراي نراظر آزاد    قرارداد و تسويه حساب كامل پيمانكار و ارائره مفاصرا حسراب بيمره و تائيرد دسرتگاه      
 گردد. مي

ور درصد مبلغ سپرده حسن انجرام كرار اكسر    هشتادتواند تا  بنابر تقاضاي پيمانكار ي كارفرما مي تبصره:

 وجه الضمان( را در مقابل اخذ ضمانتنامه معادل و قابل قبول كارفرما مسترد نمايد.

 تغيير مقادير خدمات  -ماده سيزده

 %25تواند در طول مدت قرارداد پس از مبادله قرارداد با اطالع كتبي به پيمانكار تا ميزان  كارفرما مي
آن كسر نمايد. بدون آنكه در واحرد بهرا و شررايط    مبلغ قرارداد به خدمات موضوع آن را اضافه و يا از 

قرارداد تغييري حاصل شود و پيمانكار ملزم به قبول آن مي باشد در صرورت عردم قبرول افرزايش بره      
تواند معادل ارز  مقادير كرار افرزايش يافتره را بعنروان      ميزان فو  الذكر توسط پيمانكار ي كارفرما مي

 جريمه از مطالبات وي كسر نمايد.

 جريمه تأخير و خسارت -اده چهاردهم
چنانچه در مدت قرارداد هر يك از كارگران به وسايل و تجهيزات كارفرما يا اشخاص ثالث خسارت -1

باشد. برديهي اسرت تعيرين و تشرخيص ميرزان       وارد نمايند پيمانكار ملزم به جبران خسارات وارده مي
 خسارات وارده از اختيارات كارفرما مي باشد.

ه به تشخيص دستگاه نظارت پيمانكار نتواند تمام يا قسرمتي از تعهردات موضروع قررارداد را     چنانچ-2
تواند متناسب با نوع كار امطابق شرايط خصوصي( در صورت عدم اجراي  بموقع انجام دهد كارفرما مي

ايد و هر قسمت از كار معادل مبلغ قراردادي آن قسمت از كار را بعنوان جريمه از مطالبات وي كسر نم
تواند عالوه برر دريافرت    چنانچه تعداد دفعات عدم انجام كار از            دفعه تجاوز نمايد. كارفرما مي

 جرائم ي قرارداد را فسخ و مراتب را كتباً به پيمانكار ابالغ نمايد.

 خاتمه قرارداد   -ماده پانزده
بدون آنكره تقصريري متوجره پيمانكرار      هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع قرارداد ي كارفرما         

باشد ي بنا به مصلحت خود يا علل ديگر ي تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد مراتب را كتباً بره اطرالع   
 پيمانكار رسانيده و مهلتي را براي خاتمه دادن به قرارداد تعيين مي نمايد. 

ت خود عمرل نمايرد و در صرورت    بايست مطابق قرارداد به تعهدا پيمانكار در طول مهلت فو  مي -1 
بايست  تواند مطابق ماده چهارده قرارداد عمل نمايد. پيمانكار مي عدم انجام تعهدات ي كارفرما مي

اي تحويرل   در پايان مهلت مذكور كليه وسايل و تجهيزاتي را كه در اختيار دارد طي صورتجلسره 
سرايل و تجهيرزات تحرويلي    دستگاه نظارت نمايد. پيمانكار ضرامن هرگونره عيرب و نقرص در و    

 باشد.  مي

روز پس از تاريخ خاتمه قرارداد نسبت به ارسال صورتحسراب يرا صرورت     11پيمانكار ظرف مدت -2

كه در صرورت تراخير كارفرمرا راسراً اقردام بره تنظريم صرورت          نمودوضعيت نهايي اقدام خواهد 
هاي پيمانكرار را   و بدهي كارفرما پس از رسيدگي و بررسي ي مطالبات .وضعيت نهايي خواهد كرد

 نمايد. با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و مفاد ساير مواد قرارداد محاسبه و با وي تسويه حساب مي
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پس از انقضا مدت قرارداد و يا لغو قرارداد در صورت درخواست كارفرما ي پيمانكار موظرف اسرت ترا    -3
و وجه مربوطره برابرر مفراد قررارداد      تعيين پيمانكار جديد كماكان به تعهدات خويش عمل نمايد

 قابل پرداخت است.

 فسخ قرارداد -ماده شانزده
 باشد: در موارد  يل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ مي

 عدم انجام تمام ياقسمتي از تعهدات قرارداد بيش از            دفعه-1
 اد به تشخيص كارفرما يعدم توانايي فني و مالي پيمانكار در انجام خدمات موضوع قرارد-2
 واگذاري قرارداد به غير بدون موافقت كتبي كارفرما-3

 قرارداد  11شمول ممنوعيت قانوني پيمانكار موضوع ماده  -4

 انحالل شركت پيمانكار-5
 ورشكستگي پيمانكار-6
 عدم رعايت استانداردهاي وزارت نيرو-7
فو  فسخ نمايد مراتب را كتباً به اطالع پيمانكرار  هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروحه     
رساند و بدون احتيا  به انجام دادن تشريفات قضائي يا اداري مبلغ تضمين انجام تعهدات و سپرده  مي

تواند فسخ قررارداد را بره عنروان     حسن انجام كار را بسود خود وصول و ضبط مي نمايد و پيمانكار نمي
 مايد.يكي از موارد اختالف مطرح ن

 

 كسورات قانوني -ماده هفده
پرداخت كليه كسورات قانوني كه براساس قانون و مقررات جاري كشور به اين قرارداد تعلق ميگيررد بره   
عهده پيمانكار بوده و كارفرما موظف است موقع پرداخت هر صورت وضعيت يا صورتحساب ي كسرورات  

 مربوطه را كسر و به ادارات  يربط پرداخت نمايد.

 حوادث قهريه -ده هيجدهما
در موارد بروز حوادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات پيمانكار گردد ي پيمانكار از مسئوليت مبراست       

بيني بوده. ثانياً : جلوگيري يرا رفرع آن از عهرده     ي مشروط بر آنكه اينگونه حوادث اوالً : غير قابل پيش
ل پيمانكار در بروز آن موثر نبوده باشرد.     پيمانكرار مكلرف    پيمانكار خار  بوده ثالـاً : فعل يا ترب فع

است در اسرع وقت كارفرما را از بروز اينگونه حوادث مطلع نمايد. و تمديد مدت و يا ادر صورت عردم  
 امكان ادامه قرارداد( خاتمه دادن به قرارداد را درخواست نمايد.

نموده و در صورت احراز ادعاي پيمانكار حسرب   كارفرما پس از حصول اطالع ي موضوع را بررسي      
دهرد. در   رساند و يا قرارداد را خاتمره مري   مورد ي يا تمديد مناسبي در نظر گرفته و باطالع پيمانكار مي

صورتيكه قرارداد طبق اين ماده خاتمه داده شود آن بخش از خدمات انجام شده بره كارفرمرا تحويرل    
ت پيمانكار بابرت خردمات انجرام شرده و مانرده بردهيهاي احتمرالي        گرديده و با در نظر گرفتن مطالبا

 پيمانكار ي با وي تسويه حساب مي نمايد.
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 ممنوعيت قانوني -ماده نوزده

 22نمايد كه مشمول ممنوعيت مندر  در قانون منرع مداخلره مصروب     پيمانكار رسماً اعالم مي       

 باشد. هاي بعدي آن نمي و اصالحيه 1331ديماه 

 حل اختالفات -بيست ماده
در صورتيكه اختالفاتي بين كارفرما و پيمانكار بروز كند اعم از اينكه مربوط بره اجرراي  موضروع         

قرارداد يا مربوط به تغيير و تفسير هر يك از مواد و اسناد و مدارب پيوست آن باشد. چنانچره طررفين   
ريق مراجعه بره مراجرع صرالحه قرانوني حرل و      نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند از ط

فصل خواهد شد. پيمانكار ملزم است كه تا حل اختالف تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارد 
اجرا نمايد. در غير اينصورت كارفرما به تشخيص خود طبق قرارداد نسبت بره پيمانكرار عمرل خواهرد     

 نمود.

 ردادقوانين حاكم بر قرا -ماده بيست و يك
 اين قرارداد از هر حيث تابع قانون دولت جمهوري اسالمي ايران است.

 عدم واگذاري قرارداد   -ماده بيست و دو
پيمانكار بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضروع  

 اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.

 

 رعايت استانداردها -ماده بيست و سه
پيمانكار ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد ااستاندارد وزارت نيرو ي ملي و برين      

 باشد. المللي( مي

 نشاني طرفين -ماده بيست و چهار 
 كارفرما نشاني خود را 

           فاكس                           تلفن                         
 و پيمانكار نشاني خود را   

 
تعيين نموده است هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايرد   

موضوع را كتباً به طرف ديگر اطالع دهد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشرده كليره   
سفارشي ارسال يا با اخذ رسيد تحويل خواهد شد ابرالغ  هايي كه به نشاني مذكور در فو  با پست  نامه

 شده تلقي مي گردد.
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 ضمائم قرارداد -ماده بيست و پنج
 باشد عبارتند از: ضمائم اين قرارداد كه جزء الينفك آن مي

 اسناد مناقصه و شرايط خصوصي     -1
 فهرست مقادير و ريز قيمتها و جدول پيشنهاد قيمت  – 2
 نجام كار  برنامه زمانبندي ا -3

 قرارداد كه به امضاء پيمانكار رسيده است  11فرم ممنوعيت قانوني موضوع ماده -4

5- 
 

 نسخ قرارداد -ماده بيست و شش

تبصره  تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن پرس از   2ماده و  21اين قرارداد در        نسخه با 

 حد را دارد./گردد. كليه نسخ قرارداد حكم وا امضاء تحويل پيمانكار مي
 
 

 كارفرما                                                            پيمانكار                   
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نمايندگان اقرارنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله وزرا و 

و  1331ماه سال  مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب دي

 ماده يك همين قانون و اصالحات بعدي آن 1همچنين موضوع تبصره 

 
نمايد كه مشمول ممنوعيت مرذكور در   اين پيشنهاد دهنده با امضاء  يل اين ورقه بدينوسيله اقرار مي        

وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمنردان دولرت در معرامالت دولتري و كشروري مصروب       قانون منع مداخله 
باشرد و   ماده يك همين قانون و اصالحات بعردي آن نمري   1و همچنين موضوع تبصره  1337ماه سال  دي

چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد ي كارفرما يا مناقصه گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائره شرده برراي    
 صه فو  را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.مناق

گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فو  تشخيص داده شرود   همچنين قبول و تائيد مي        
و بعنوان پيمانكار/ فروشنده قرارداد مربوط را امضا نمايد و خالف اظهارات فو  در خالل مردت قررارداد بره    

يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فو  هستند در اين قرارداد سرهيم و  اثبات برسد 
 ينفع نمايد و يا قسمتي از كار به آنها محرول كنرد ي كارفرمرا حرق خواهرد داشرت كره قررارداد را فسرخ و          

أخير اجراي كار را نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و ت ضمانت
باشد. اين پيشرنهاد دهنرده متعهرد     از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي

شود چنانچه در حين اجراي قرارداد به دليل تغييرات و يرا انتصرابات در دسرتگاه دولرت مشرمول قرانون        مي
ساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بديهي مزبور گردد  مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما بر

است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فو  را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد قررارداد  
هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشي از فسرخ قررارداد و يرا تراخير در      را فسخ نموده و ضمانت نامه

 قرارداد را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. اجراي كار و
هاي مرتبط بر متخلفين از قانون فرو  آگراهي    دارد كه بر مجازات مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي      

 باشد.  هاي مربوط مي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات
 

 نام پيشنهاددهنده:                                   تاريخ:                
 نام و نام خانوادگي و سمت صاحبان امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 

 


