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بين شركت توزيع نيروي برق استتا  كرمانشتاه كته در ايتن                          اين قرارداد در تاريخ

قرارداد )كارفرمتا  ناميتده ميشتود بتا نماينتدگي                                                             از      
به ثبتت     در اداره                                          كه تحت شماره                 يكطرف و شركت   

شود با نمايندگي                 كه به موجب اختيتار نامته    رسيده و در اين قرارداد )پيمانكار  ناميده مي
 گردد.   اختيار امضاء اين قرارداد را دارند از طرف ديگر منعقد مي               شماره         مورخ      

 

 موضوع قرارداد -ه يكماد
 موضوع قرارداد عبارت است  

 
 قرارداد 1طبق مشخصات مندرج در پيوستهاي شماره 

 

 مبلغ قرارداد  -ماده دو
و )بغغه عغغدد(                                                             مبلغغك كغغل قغغرارداد برابغغر )بغغه  غغرو (    

محاسغبه   2و ريز قيمتهاي منغدرج در پيوسغت شغماره    باشد كه براساس فهرست مقادير  ريال مي
 گردد. مي

 

 گيرد. هيچگونه تعديل قيمت به اين قرارداد تعلق نمي -تبصره
 

 مدت قرارداد -ماده سه
  3مدت قرارداد                روز/ماه از تاريخ مبادله قرارداد و به شرح مغككور در پيوسغت شغماره    

  باشد. قرارداد مي
 

 تگاه نظارتدس -ماده چهار
نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار طبق اين قرارداد تقبل نموده است از طغر  كارفرمغا        

بعهده  . . . . . . . . . . . .  به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كه در ايغن قغرارداد   
و پيمانكغار مكلغا اسغت عمليغات موضغوع      شود واگكار گرديده است  دستگاه نظارت ناميده مي

قرارداد را تحت نظارت دستگاه مككور اجراء نمايد بديهي است نظارت دسغتگاه يغاد شغده رافغع     
 باشد. هاي پيمانكار نمي مسئوليت

 شرايط پرداخت -ماده پنج
ن در صورت درخواست پيمانكار و تقبل كارفرما  داكثر             درصد مبلك قغرارداد بعنغوا   -الا
نامه قابل قبول كارفرمغا رغر  مغدت          روز از     پرداخت در مقابل ارائه يك فقره ضمانت پيش

شود. مبلك پيش پرداخت متناسبًا از صغورت   تاريخ ارائه ضمانت نامه مككور به پيمانكار پرداخت مي
هلك پرداخغت مسغت   نامه مربوطه بتدريج و به ميزان كسور پيش  سابهاي پيمانكار كسر و ضمانت
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 خواهد شد.
 پرداخت خواهد شد. / استعالممبلك قرارداد براساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه-ب

 حسن اجراي كارها -ماده شش
پيمانكار از روز تحويل گرفتن كار تا روز تحويل موقت عمليات موضوع قغرارداد مسغئول  فغ  و    

اي كه تحت نظغر و مراقبغت    نيهنگهداري ماشين آالت و تاسيسات و مصالح و اراضي و راه ها و اب
 او قرار دارد ، مي باشد و به همين منظور اقدامات الزم را براي نگهداري و  فارت كليغه اشغياء و   
تاسيسات موجود در مقابل عوارض جوي ، سرقت ،  ريق و غيغره بغه عمغل مغي آورد همچنغين      

در هر  ال كارفرمغا در  پيمانكار مسئول خسارت وارده به شخص ثالث در محدوده كار مي باشد و 
 اين مورد هيچگونه مسئوليتي به عهده ندارد.

انگاري و يا هر گونه كوتاهي كنغد كغه بغر اثغر آن      هرگاه پيمانكار در اجراي ماده فوق سهل -تبصره
خساراتي وارد آيد و همچنين از تعهداتي كه در ماده مككور بعهده گرفته است خودداري نمايغد  

آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام داده و هزينه هاي مربوطغه را  كارفرما  ق خواهد داشت 
 و از محل مطالبات و يا تضمينهاي پيمانكار كسر و به  سابهاي خود واريز   روز ارزيابي به قيمت

نمايد. در اين صورت هر گونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداختها و همچنغين نسغبت           
 خواه از نظر اساس تخلا و خواه از نظر مبلك پرداختي بالاثر خواهد بود. به تشخيص كارفرما

 تضمين انجام تعهدات  -ماده هفت
نامغه   به منظور تضمين انجام تعهدات ، پيمانكار مكلا است همزمان با امضغاء قغرارداد ضغمانت   

دل مبلك مغككور  درصد  مبلك قرارداد به كارفرما تسليم نموده يا معا 5قابل قبول كارفرما معادل  
 نمايد واريز و رسيد آنرا ارائه نمايد.    را نقدًا به  سابي كه كارفرما تعيين مي

نامه يا سپرده مككور در مقابل ارائه گواهي تحويل موقت كارهغاي موضغوع قغرارداد     ضمانت     
 گردد.   آزاد مي

 سپرده حسن انجام كار  -ماده هشت
 ده( بغه ميغزان   5تثناي پيش پرداخت موضوع بند الا ماده از هر پرداخت به پيمانكار )باس      

درصد بعنوان سپرده  سن انجام كار كسر خواهد شد. مبلك مككور در مقابل ارائه گواهي تحويل 
 گردد. قطعي كارهاي موضوع قرارداد و ارائه مفاصا  ساب بيمه به پيمانكار مسترد مي

اند تا هشتاد درصغد مبلغك سغپرده  سغن انجغام كغار       تو بنابر تقاضاي پيمانكار ، كارفرما مي تبصره:
 )كسور وجه الضمان( را در مقابل اخك ضمانتنامه معادل و قابل قبول كارفرما مسترد دارد.

 دوره تضمين  -ماده نه
پيمانكار كيفيت و كارائي تجهيزات و عمليات نصب موضغوع قغرارداد را از تغاريخ نصغب و           
نمايد. اگر در دوره تضمين معايب و  تضمين مييكسالت( به مدتاندازي پروژه )تحويل موق راه
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نقائصي در موضوع قرارداد مشهود شود كه ناشي از عملكرد كارفرما نباشد پيمانكار متعهد اسغت  
روز از تاريخ ابالغ كتبي دستگاه نظغارت شغروع بغه       7كه به هزينه خود  داكثر رر  مدت   
شغود   ا را طي مدتي كه توسط دستگاه نظارت تعيغين مغي  رفع معايب و نقائص فوق نموده و آنه

رفع نمايد هرگاه پيمانكار در انجام تعهد خود قصور ورزد يا مسامحه كنغد كارفرمغا  غق دارد آن    
 %15معايب و نقائص را رأسًا و به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را به اضافه 

محل مطالبات يا تضغمين  سغن انجغام كغار برداشغت      بدون انجام تشريفات قضائي و اداري از 
 نمايد. پيمانكار  ق هيچگونه اعتراضي نسبت به ميزان هزينه بعمل آمده را نخواهد داشت.

هاي فغوق را ننمايغد    در صورتيكه تضمين مككور و مطالبات پيمانكار تكافوي جبران هزينه       
 باشد. پيمانكار مكلا به پرداخت آن مي

 يير مدت قراردادتغ -ماده ده
 در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود:

 تغيير نمايد 11در صورتي كه مقادير كار طبق ماده -3
 در مورد بروز  وادث قهريه-2
در صورتيكه قوانين و مقررات جديد وضع و يا محدوديتهاي ايجاد شود كه در مغدت قغرارداد   -3

 موثر باشد.
نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسغيدگي قغرار داده و در صغورتيكه     در موارد فوق دستگاه     

پيش آمدن اين موارد را موثر در تغيير مدت قرارداد تشخيص دهد ، ميزان تغيير مدت قغرارداد را  
به مدير عامل گزارش و پس از اخك موافقت مراتب از طريق اموربازرگاني و انبارها بغه پيمانكغار   

 ابالغ گردد.

 شرايط نصب تجهيزات در شبكه -ماده يازده
پس از نصب و يا تعمير تجهيغزات بغر روي شغبكه دسغتگاه نظغارت از تجهيغزات و مصغالح            

منصوبه بازديد بعمل آورده و هر گاه مشاهده شود كه نحوه نصب تجهيزات بر روي شبكه ايغراد  
آنهغا را بخواهغد ،   و اشكالي داشته باشد كارفرما مجاز است آنها را قبغول ننمغوده و يغا اصغالح     

پيمانكار مورا است نسبت به اصالح تجهيغزات مغككور طبغق نظغر كارفرمغا اقغدام نمايغد. در        
بينغي شغده در قغرارداد ،     صورت تأخير در انجام اين تعهد ، كارفرما عالوه بر ساير  قغوق پغيش  

ي متعلقه ها داند آنها را تعويض و يا اصالح نموده و هزينه مجاز است به هر طريق كه صالح مي
به عنوان جبران خسارت از مطالبات پيمانكار كسر و يا از پيمانكار مطالبه نموده  %15را بعالوه 

 قرارداد به دليل قصور پيمانكار قرارداد را فسخ نمايد. 27و يا طبق ماده 
گيغرد از مسغئوليت    بديهي است بازرسيهايي كه توسط كارفرما به موجب اين ماده صورت مي    

ر در رابطه با معايب يا نقايصي كه بعدًا در نحوه نصب تجهيزات در شغبكه پديغدار گغردد    پيمانكا
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 نخواهد كاست.

 تأمين نيروي كار -ماده دوازده
پيمانكار متعهد است نسبت به تأمين نيروي انساني كافي از نظر كمي و كيفغي بغراي  سغن    -3

كند. نيروي انسغاني مغورد نيغاز     اجرا و تكميل به موقع پروژه و عمليات موضوع قرارداد اقدام
اعم از كاركنان مستقيم اجراي كار و يا گروه سرپرستي و پشتيباني بخشهاي مختلغا ، بايغد   
از تخصص ، مهارت و صال يت كاري الزم برخوردار باشند و به نحوي سازماندهي شوند كه 

 براي اجراي كار مربوط مناسب باشند.
، از نظر تخصص ، مهارت و يا صال يت كار به تشخيص هرگاه هر يك از كاركنان پيمانكار -2

كارفرما غير قابل قبول باشند پيمانكار مورا است در اسرع وقغت نسغبت بغه تعغويض فغرد      
هغاي   مورد نظر و به كار گماردن شخص واجد صال يت به جاي او اقدام كنغد. تمغام هزينغه   

گونغه پرداخغت اضغافي از ايغن     ناشي از اين نوع جابجايي ها ، به عهده پيمانكار است و هيچ 
گيرد. مسئوليت اجراي مفاد اين بند در مورد تأمين امكانات رفغت   بابت به پيمانكار تعلق نمي

و آمد ، ايجاد امكانات الزم به منظور تامين مسكن و غكاي كاركنان در  د متعغار  ، ايجغاد   
وي مورغا اسغت    دفاتر كار مناسب و تأمين  امكانات بهداشتي به عهغده پيمانكغار اسغت و   

 هاي مربوط به آنها را پرداخت كند. هزينه
اندازي پروژه ، طبغق   هرگاه پيمانكار در پرداخت دستمزد كاركنان مستقر در محل نصب و راه-3

كند كه طلب كاركنان خغود را   قانون كار تأخير كند و يا قصور ورزد كارفرما به وي اخطار مي
توانغد بغراي بغار اول دسغتمزد      كغار ، كارفرمغا مغي   پرداخت نمايد و در صورت خودداري پيمان

اي كغه صورتحسغاب آن بغه پيمانكغار پرداخغت شغده اسغت براسغاس          كاركنان را براي دوره
فهرستهاي تائيد شده پيمانكار و با  ضور نماينده وي از محل مطالبات پيمانكار به كاركنغان  

ب بدهي پبمانكار منظور نمايد. پرداخت كند و مبلك پرداختي را به اضافه پانزده درصد به  سا
اي مهلتي را بغراي   درصورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كاركنان ، كارفرما طي اخطاريه

سازد. در صورت خغودداري پيمانكغار    پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پيمانكارمشخص مي
 در مهلت مقرر ، كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.

وشد تا  د ممكن كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقغه اجغراي كغار    ك پيمانكار مي-4
 كه صال يت انجام كارهاي موضوع قرارداد را داشته باشند انتخاب كند.

 استفاده پيمانكار از كارگران خارجي فاقد پروانه كار ممنوع است.تبصره:         

 مقررات ايمني و حفاظت كار -ماده سيزده
ر مورا به رعايت مقغررات ايمنغي و  فارغت فنغي و بهداشغت كغار اسغت. بعغالوه         پيمانكا-1

پيمانكار قبل از شروع عمليات پروژه ، ضغوابط ويغ ه كارفرمغا را بغراي دوران عمليغات      
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كنغد و پغس از دريافغت آنهغا و      نصب و راه اندازي پغروژه ، از كارفرمغا درخواسغت مغي    
مانكار بايد از آن پغس بغه آنهغا نيغز عمغل      هاي الزم و تائيد نهايي كارفرما پي هماهنگي

نمايد. به هر  ال پيمانكار مسئول هرگونه  ادثه ناشي از عغدم رعايغت مقغررات مزبغور     
مي باشد و مورا است هميشه اصول و مقررات متعار  در زمينه هاي زيغر را رعايغت   

 كند.
كغغار و   فارغغت فيزيكغغي از كارهغغا ، نحغغوه رفغغت و آمغغد كاركنغغان پيمانكغغار در محغغل  -3-3

 محدوديتهاي عملياتي كارفرما
مقررات ايمني از قبيل تامين تجهيغزات ايمنغي كاركنغان و نظغارت بغر اسغتفاده صغحيح        -3-2

 كاركنان از آنها و رعايت تدابير فيزيكي براي انجام كار
پيمانكار مورا به انجام كارها در ساعتهاي عادي روز است. در مواردي كه پيمانكار بغراي   -2

ب ماندگي از برنامه زماني درخواست كار در خارج از ساعتهاي عادي روز و يغا  جبران عق
هاي اضافي ناشي از آن و پغس   كار در شب را از كارفرما بنمايد تنها با تقبل تمام هزينه
 از تائيد كارفرما مجاز به كار در ساعتهاي ياد شده است.

بغرداري   ز نگهغداري و بهغره  پيمانكار مورا به رعايت ضوابط  فارت محيط زيسغت و نيغ   -3
صحيح ، طبق اصول فني بوده و پس از پايان كار بايد تمغام تجهيغزات مغازاد ، زوايغد ،     

 ابزار و تمام وسايل خود را از محل خارج كند.
هغاي اجرايغي كارفرمغا ،     هاي الزم را با ساير پيمانكاران و يغا گغروه   پيمانكار بايد هماهنگي -4

 عمل آورد.مرتبط با كار مورد نظر به 
پيمانكار مورا به  فارت از اموال ، كارهاي انجام شده و مصالح و تجهيغزات و ابغزار ،    -4-3

 اعم از موجود در محدوده كار و يا بيرون از آن است.
پيمانكار متعهد است عالوه بر رعايت كليه موارد ايمني جهت خود و كاركنغانش و همچنغين   -5

مقررات انتظامي كارفرما ، كليه تغدابير الزم بغراي    تجهيزات موضوع قرارداد و تبعيت از
جلوگيري از ورودخسارت به كارفرما يا اشخاص ثالث را اتخغا  نمايغد و در صغورت وارد    

 شدن هر گونه خسارت پيمانكار متعهد به جبران آن خواهد بود.

 مديريت و نظارت كار -ماده چهارده
ظارت بر اجراي صحيح كارهغا ، بوسغيله افغراد    پيمانكار متعهد به اعمال مديريت ، كنترل و ن-3

واجد صال يت است. مسئوليت به كارگرفتن روشهاي اجرايي مناسب و رعايت تغوالي كارهغا   
 به نحوي كه كيفيت و پيشرفت كارها را طبق قرارداد تأمين كند به عهده پيمانكار است.

واجد صال يتي را بغه عنغوان   پيمانكار از شروع عمليات كارها در محل تا تحويل كارها ، فرد -2
نماينده به كارفرما معرفي مي كند. تا پس از تائيد كارفرما ، كارخود را شروع نمايد و نماينغده  
پيمانكار بايد همواره در محل كار  ضور داشته باشد و ضمن مديريت و سرپرستي كارها ، بر 
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شده نتوانغد در محغل كغار    عمليات اجراي پروژه كنترل و نظارت نمايد. در موارديكه فرد ياد 
 ضور داشته باشد پيمانكار فرد واجد صال يت ديگري را پغس از تائيغد كارفرمغا بغه عنغوان      
جايگزين موقت وي معرفي مي كند ، نماينده پيمانكار ممكن است در طغول مغدت قغرارداد    
بوسيله پيمانكار و با اطالع قبلي به كارفرما تعويض شغود و شغخص ديگغري جغايگزين وي     

 بايست به تائيد كارفرما برسد. . صال يت فرد جايگزين نيز ميشود

 تائيدات پيمانكار -ماده پانزده
 پيمانكار اعالم مي كند:

قرارداد ، به دقت مطالعه كرده و از مفاد آنهغا كغاماًل    31قرارداد و ضمائم آن را به شرح ماده -3
 آگاه است.

رافيايي و عمومي منطقه ، از جملغه وضغعيت   از محل كار بازديد به عمل آورده ، از شرايط جغ-2
آب و هوا ، نيروي انساني و تجهيزات قابل تأمين از محل ، راههاي ارتباطي و ساير شرايطي 
كه به نحوي در قيمت ، سرعت پيشرفت كار و كيفيت آن موثرند آگاهي كافي  اصل نموده 

 است.
مالياتها ، عوارض ، بيمه ، كار ، تغامين  از قوانين و مقررات مربوط ، از جمله قوانين و مقررات -3

اجتماعي و  فارت فني و ساير قغوانين و مقرراتغي كغه ممكغن اسغت در قيمغت ، سغرعت        
 پيشرفت كار و كيفيت آن موثر باشند آگاهي كافي  اصل نموده است.

از مشخصات و ماهيت كلي كار و ساير پيمانكاران كه در انجام موضغوع قغرارداد بغه نحغوي     -4
 آگاه است.موثرند 

هاي ناشي از مفاد بنغدهاي بغاال را     در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه-5
در نظر گرفته و بعدًا از هيچ بابت ،  ق درخواست اضافه پرداختي ندارد. به هر  ال پيمانكغار  

ي باقي نمانده نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي انجام داده و هيچ مورد تائيد مي
 است كه بعدًا در مورد آن به جهل خود استناد نمايد.

 

 تغيير مقادير كار      -ماده شانزده
كارفرما در چارچوب كلي موضوع قرارداد در هر زماني در طول مدت قغرارداد تغا پغيش از            

مانكغار  تواند كاهش و يا افغزايش مقغادير كغار را از پيمانكغار بخواهغد و پي      تحويل موقت مي
مورا به انجام آنها با رعايت مفاد قرارداد است. پيمانكار با دريافت ابالغ تغييغر مقغادير كغار    
مورا به انجام كار با نرخ قرارداد است به شرط آنكه مبلك ناشي از تغيير مقادير كار از  دود 

 تعيين شده در زير بيشتر نشود.
پيمانكار ابغالغ شغود. جمغع مبلغك مربغوط بغه        افزايش مقادير بايد در چارچوب قرارداد به-3    

 درصد مبلك اوليه قرارداد بيشتر شود. 25افزايش مقادير نبايد از 
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 درصد مبلك اوليه قرارداد بيشتر شود.25جمع مبلك مربوط به كاهش مقادير نبايد از -2     
      

 تعهدات كارفرما -ماده هفده
صالح و تجهيزات مورد مصر  موضوع قغرارداد را در  كارفرما متعهد است كه كليه زمينها ، م     
هايي كه در برنامه تفصيلي اجرايي منضم به پيمان پيش بيني شغده اسغت طبغق صغورت      تاريخ

 مجلس به پيمانكار تحويل دهد.
 خاتمه قرارداد -ماده هيجده
جغه  هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع قغرارداد ، كارفرمغا بغدون آنكغه تقصغيري متو              

پيمانكار باشد ، بنا به مصلحت خود يا علل ديگر ، تصميم به خاتمه دادن قرارداد بگيغرد خاتمغه   
 كند. اقدامات پس از خاتمه دادن قرارداد به شرح زير است: قرارداد را به پيمانكار ابالغ مي

تحويغل   32كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است طبق مقررات درج شده در مغاده  -1
تحويغل   31قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيغين شغده در مغاده    

گيرد. اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود ، پيمانكار مكلغا اسغت بغه     موقت مي
شغودرفع عيغب نمايغد و سغپس      هزينه خود در مدت مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مغي 

در صورتي كه پيمانكار درمهلت مقرر رفع نقص نكند ، كارفرمغا   كارها را تحويل قطعي دهد.
 اقدام به رفع نقص خواهد نمود. 9طبق ماده 

 صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكار تهيه و تسليم كارفرما خواهد شد.-2
 شود. در مورد تضمينهاي پيمانكار به ترتيب زير عمل مي-3
كاًل پس از تحويل موقت كارهاي ناتمام و تحويل قطعغي   تضمين انجام تعهدات پيمانكار-3-3

 شود. كارهاي پايان يافته آزاد مي
تضمين  سن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده هر يغك  -3-2

 شود. آزاد مي  8جداگانه طبق ماده 
 جريمه تاخير -ماده نوزده

طابق برنامه زمانبندي منضم به اسغناد مناقصغه و   چنانچه پيمانكار در انجام خدمات مورد قرارداد م
تواند بدون لزوم انجام اقدامات اداري و قضايي جرايمي به  يا مدت قرارداد تأخير نمايد. كارفرما مي

 شرح زير را از محل مطالبات يا تضامين پيمانكار كسر نمايد :
 مبلك كل قرارداد   يك هزارمميزان اندازي پروژه به  به ازاء هر روز تأخير در شروع عمليات و راه-3
مبلك كل  يك هزارمبه ازاء هر روز تأخير در تحويل موقت موضوع كارهاي قرارداد به ميزان -2

 قرارداد  
 كسورات قانوني -ماده بيست

پرداخت كليه كسورات قانوني كه براساس قانون و مقررات جاري كشغور بغه ايغن قغرارداد تعلغق      
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وده و كارفرمغا مورغا اسغت موقغع پرداخغت هغر صغورت وضغعيت ،         ميگيرد به عهده پيمانكار ب
 كسورات مربوطه را كسر و به ادارات  يربط پرداخت نمايد.

 

 تنظيم صورت وضعيت موقت -ماده بيست و يك 
در فواصل معيني دستگاه نظارت با كمك نماينده پيمانكار بر مبنغاي پيشغرفت فيزيكغي كارهغا ،     

ه پيمانكار از شروع كار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجغام  صورت وضعيت تمامي كارهايي را ك
 كند. داده است تعيين و پس از تائيد براساس نرخهاي منضم به قرارداد تقديم و تسليم كارفرما مي

 پرداخت وجه صورت وضعيت موقت -ماده بيست و دو
يق ارقغام بغا   كارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت ارسالي از سوي دستگاه نظارت از جهت تطب

مبالك مندرج در پيمان و اعمال تصميمات الزم و وضع كسور زير تتمه قابل پرداخغت را از طريغق   
 تنظيم سند و صدور چك به پيمانكار پرداخت مي نمايد:

 جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي قبلي پرداخت شده است. -3
 بابت وجه الضمان ) سپرده  سن انجام كار( 11%  -2
 داختاقساط پيش پر  -3
 ماليات  -4
 بيمه  -5
 كسور متفرقه ديگري كه براساس قوانين بعهده پيمانكار است.  -6

با پرداخت صورت وضعيت ماهيانه به شرح باال كليغه كارهغا و تغداركاتي كغه در صغورت       -1تبصره 
وضعيت درج گرديده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه به منظغور اجغراي بقيغه عمليغات     

 امانت تا موقع تحويل موقت در اختيار پيمانكار خواهد بود.مورد قرارداد به طور 
هايي كه بابغت آن بغه عمغل     تمامي مبالك مندرج در صورت وضعيتها و همچنين پرداخت -2تبصره 
هاي  آيد ، جنبه موقت و غير قطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه در صورت وضعيت مي

 رفع خواهد شد. بعدي و يا در صورت وضعيت قطعي اصالح و 
هر گاه به عللي صورت وضعيت ارسالي دستگاه نظارت ناقص باشد و يا برخغي ارقغام آن    -3تبصره 

مورد اعتراض كارفرما قرار گيرد در چنين صورتي در مقابل تقاضاي پيمانكار ، كارفرما موافقت 
نمغوده   نمايد پس از كسر كسورات فوق از مبلك صورت وضعيت كه دستگاه نظارت محاسبه مي

آن را به رسم علي الحساب در وجه پيمانكار پرداخغت كنغد و مغابقي را پغس از      %71است تا 
 اصالح و امضاي صورت وضعيت به او بپردازد.

چنانچه نماينغده پيمانكغار بغراي تنظغيم صغورت وضغعيت موقغت ماهانغه  اضغر نشغود            -4تبصره 
  ك پرداخت خواهد بود.گيريهايي  كه توسط دستگاه نظارت انجام مي شود مال اندازه

معترض باشد مكلا اسغت اعتراضغات خغود را بغا      ( 4)هر گاه پيمانكار نسبت به تبصره  -5تبصره 
  كر دليل منتهي در رر  مدت يكماه به كارفرما كتبًا اعالم كند. تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
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 تهيه صورت وضعيت قطعي -ماده بيست و سه
كارها انجام گرفت دستگاه نظارت در معيت پيمانكار اقدام به اندازه به محض آنكه تحويل موقت تمامي 

گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده ، خواهد كرد. مقادير و ارقغامي كغه در صغورت    
وضعيت قطعي منظور مي شود به تنهايي قاطع و يكي از ماخغك تسغويه قطعغي محاسغبات خواهغد بغود       

 يا ارقامي كه در صورت وضعيت موقت منظور گرديده اختالفاتي باشد. ولواينكه بين آنها و مقادير
در صورتيكه پيمانكار با وجود اخطار قبلي ، دسغتگاه نظغارت رغر  مغدت ده روز بغراي تهيغه        -1تبصره 

صورت وضعيت قطعي  اضر نشود دستگاه نظارت راسًا اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي خواهغد  
بدين ترتيب تنظيم مي شود طي نامه براي پيمانكار ارسغال خواهغد   نمود. صورت وضعيت قطعي كه 

گرديد. تا اگر نسبت به محاسبه ارقام صورت وضعيت قطعي اعتراضغي داشغته باشغد  غداكثر رغر       
مدت يكماه از تاريخ ارسال ، اعتراضات خود را كتبًا تسليم دسغتگاه نظغارت كنغد و در صغورتي كغه      

نسبت به محاسغبه صغورت وضغعيت قطعغي اعتراضغي ننمايغد ،        پيمانكار رر  مدت مقرر در باال ،
 صورت وضعيت مزبور قبول شده تلقي خواهد شد.

پيمانكار اعتراضاتي را كه ا يانًا نسبت به محاسبه صغورت وضغعيت قطعغي دارد بايغد بغا       -2تبصره 
مغورد  مدار ك مثبته و  كر دليل كتبًا به دستگاه نظارت اعالم دارد. تا از طر  دسغتگاه مزبغور   

رسيدگي قرار گرفته و نسبت به اقغالم مغورد اخغتال  تصغميم نهغايي اتخغا  شغود. پيمانكغار         
تواند آن قسمت از اعتراضات را كه مورد قبول دستگاه نظارت و كارفرمغا واقغع نمغي شغود      مي

 به مرجع  ل اختال  ارجاع دهد. 33طبق ماده 
رت وضعيت قطعغي و همچنغين مهلتغي     داكثر جمع مدت اندازه گيري كارها و تهيه صو -3تبصره 

كه براي اعتراضات ا تمالي پيمانكار در نظغر گرفتغه شغده و رسغيدگي بغه ايغن اعتراضغات و        
ماه كه شروع آن رفع نقغايص اسغت تجغاوز     6باالخره تصويب صورت وضعيت قطعي نبايد از 

 نمايد.  
 صورت حساب قطعي و تسويه حساب پيمانكار -ماده بيست و چهار
تهيغه و تنظغيم    23قطعي عبارتست از مبلك صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده صورت  ساب 

مي شود و مبالغي كه براساس مواد قرارداد و سايراسناد منضم به قرارداد به مبلك باال اضافه و يا از 
دعغاوي   -جرائم -، جبران خسارت  22آن كسر مي شود. )اين مبالك شامل كسور مندرج در ماده 

ه كارفرما و برعكس و غيره مي باشد( صورت  ساب قطعي كه بغه ترتيغب بغاال    پيمانكار نسبت ب
تنظيم مي گردد ماخك تسويه  ساب نهايي پيمانكار خواهغد بغود و پغس از امضغاي آن از طغر       
 كارفرما و پيمانكار براي طرفين قطعي بوده و هر گونه اعتراضي نسبت به آن بال اثر خواهد بود.

قطعي ، پيمانكار بستانكار شود طلب او منتهي در مدت يك ماه از  هر گاه براساس صورت  ساب
تاريخ امضاي صورت  ساب قطعي پرداخت مي گردد و بغه غيغر از نصغا كسغور وجغه الضغمان       
)سپرده  سن انجام كار( كه به صورت نقد يا ضمانت نامه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما بمانغد  

 قبيل كه باشد بالفاصله آزاد شود. هاي پيمانكار از هر ساير ضمانت نامه
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هر گاه براساس اين صورتحساب قطعي ، پيمانكار مبلغي بدهكار شود مكلا است در مدت يكماه 
از تاريخ امضاي صورت  ساب قطعي طلب كارفرما را بپردازد و اگر در اين پرداخت تاخير نمايغد و  

نجام تشريفات اداري و قضايي طلغب  يا استنكا  ورزد كارفرما  ق خواهد داشت بدون ا تياج به ا
هاي پيمانكار و يا دارايي موجود او در كارگاه وصول كنغد و اگغر مبغالك ايغن      خود از محل ضمانت

 نامه يا دارايي مزبور تكافو ننمايد طبق قوانين جاريه كشور از ساير دارايي او وصول كند. ضمانت
كارفرما را پرداخغت كنغد بغه غيغر از نصغا       هر گاه پيمانكار در مهلت مقرر يكماه ، طلب -1تبصره 

كسور سپرده  سن انجام كار )وجه الضمان( كه تا تحويل قطعي نزد كارفرمغا مغي مانغد بقيغه     
 ضمانت نامه هاي او به هر عنوان كه باشد بالفاصله از طر  كارفرما آزاد مي گردد.

كار بغدهكار نباشغد و يغا جمغع     پيمان روز بعد از تاريخ تحويل موقت ، چنانچه 15هرگاه تا  -2تبصره 
مبلك بدهي او از نصا كسور وجه الضمان كمتر باشد مبلك مربوط به ضمانت نامه انجام تعهغدات  

بالفاصله پس از تصويب صورتمجلس تحويل موقت آزاد مي شود. ولي اگر جمغع   7موضوع ماده 
ايغن بغدهي اقغدامي    بدهي پيمانكار بيش از نصا كسور وجه الضمان باشد و پيمانكار در پرداخت 

   ماند. ننمايد ضمانت مزبور تا هنگام تسويه  ساب تمديد مي شود و نزد كارفرما باقي مي
 حوادث قهريه -بيست و پنجماده 

در موارد بروز  وادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات پيمانكار گغردد ، پيمانكغار از مسغئوليت          
بيني بوده. ثانيًا : جلوگيري يا رفع  : غير قابل پيش مبراست ، مشروط بر آنكه اينگونه  وادث اواًل

آن از عهده پيمانكار خارج بوده ثالثًا : فعل يا تر ك فعل پيمانكار در بروز آن مغوثر نبغوده باشغد.        
پيمانكار مكلا است در اسرع وقت كارفرما را از بروز اينگونه  وادث مطلع نمايد و تمديد مغدت  

 ادامه قرارداد( خاتمه دادن به قرارداد را درخواست نمايد. و يا )در صورت عدم امكان
  

كارفرما پس از  صول اطالع موضوع را بررسي نموده و در صورت ا غراز ادعغاي پيمانكغار         
رساند و يغا قغرارداد را خاتمغه      سب مورد يا تمديد مناسبي در نظر گرفته و باطالع پيمانكار مي

ق اين ماده خاتمه داده شود آن بخش از خدمات انجام شده بغه  دهد. در صورتيكه قرارداد طب مي
كارفرما تحويل گرديده و با در نظر گرفتن مطالبات پيمانكار بابت خدمات انجغام شغده و مانغده    

 نمايد. بدهيهاي ا تمالي پيمانكار ، با وي تسويه  ساب مي
 ي و عوارض و مالياتهاهاي تأمين اجتماعي و حفاظت فن قوانين كار و بيمه -ماده بيست و شش

هغاي تغأمين    كند كه از جميع قغوانين و مقغررات مربغوط بغه كغار ، بيمغه       پيمانكار تائيد مي      
اجتماعي ،  فارت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتهغا و عغوارض كغاماًل مطلغع بغوده و      

رات فغوق الغككر   باشد. در هر  ال مسئوليت عدم اجراي قغوانين و مقغر   متعهد به اجراي آنها مي
بينغي   متوجه كارفرما نخواهد بود. كارفرما در اجراي قوانين مككور نسبت به اعمال كسغور پغيش  

 شده از صورتحسابهاي پيمانكار اقدام خواهد نمود.
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3 
4 

 فسخ قرارداد -ماده بيست و هفت
 باشد: در موارد  يل قرارداد از طر  كارفرما قابل فسخ مي

 غغغغغغ  مغدت قغرارداد در انجغام موضغوع قغرارداد طبغق برنامغه        تاخير غيرموجه بيش از   غغ-3
 

 زمانبندي پيوست شماره       قرارداد       
 عدم رعايت استانداردهاي وزارت نيرو-2
 عدم توانايي فني و مالي پيمانكار به تشخيص كارفرما  -3
 واگكاري قرارداد به غير بدون اجازه كتبي كارفرما-4
 قرارداد 22انكار موضوع ماده شمول ممنوعيت قانوني پيم-5
 انحالل شركت پيمانكار-6
 ورشكستگي پيمانكار-7
در صورتيكه پيمانكار به علت بعضي از اقدامات ناصواب مربوط به  رفغه خغود ، محكوميغت    -8

 جزايي پيدا كند.
عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجديد يا اصالح كارهاي انجغام  -9

وب در طول مدت قرارداد در اينصورت براي يكبار كارفرما به هرترتيبي كه مقتضغي  شده معي
 %15هاي مربوط را به اضغافه   بداند راسًا معايب و نقائص كار را رفع مي كند و جميع هزينه

نمايد و در صغورت تكغرار مشغمول مغوارد فسغخ قغرار        از اولين پرداخت به پيمانكار كسر مي
هغاي بعمغل آمغده را نخواهغد      هيچگونه اعتراضي نسبت بغه هزينغه  گردد و پيمانكار  ق  مي

 داشت.
هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشرو ه فوق فسخ كند ، مراتب را كتبًا با اطغالع         

درصغد   5رساند و بدون ا تياج بغه انجغام دادن تشغريفات قضغائي يغا اداري مبلغك        پيمانكار مي
درصد سپرده  سن انجام كار را به سود خود وصغول و ضغبط    11و نامه انجام تعهدات  ضمانت
نمايد رغر  يكهفتغه نماينغده خغويش را بغراي تهيغه صغورت         نمايد و از پيمانكار دعوت مي مي

برداري اموال و صورت وضعيت قطعي كارها معرفي نمايد. در صورتيكه نماينده پيمانكار ، رر  
هيه صورتهاي فوق مراجعه ننمايد ، كارفرما  ق دارد مهلت تعيين شده به هر دليل براي انجام ت

نسبت به تهيه صورت اموال و صورت وضعيت كارها با  ضغور نماينغده دادگغاه  يصغالح اقغدام      
نمايد و در اينصورت پيمانكار  ق هيچگونه اعتراضي را نسبت به صورتهاي تهيه شده نخواهغد  

داد نسبت بغه انجغام تسغويه  سغاب     داشت. كارفرما براساس صورت وضعيت قطعي و طبق قرار
نامغه پغيش پرداخغت     اقدام الزم معمول خواهد نمود. به محض انجغام تسغويه  سغاب ضغمانت    

 پيمانكار آزاد خواهد شد.
 ممنوعيت قانوني -ماده بيست و هشت

نمايد كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخلغه مصغوب    پيمانكار رسمًا اعالم مي       
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 باشد. هاي بعدي آن نمي و اصال يه 1337ديماه  22
 قوانين حاكم بر قرارداد -ماده بيست و نه

 اين قرارداد از هر  يث تابع قانون دولت جمهوري اسالمي ايران است.
 عدم واگذاري قرارداد  -ماده سي

پيمانكار بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما  ق واگكاري يا انتقال تمام يا قسغمتي از تعهغدات   
 ضوع اين قرارداد را به شخص  قيقي يا  قوقي ديگر ندارد.مو

 تحويل موقت -ماده سي و يك 
توانغد از طريغق    پس از آنكه پيمانكار تعهدات مربوط به موضغوع قغرارداد را انجغام داد مغي          

دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت نموده و نماينده خود را بغراي شغركت در جلسغه تحويغل     
د. دستگاه نظارت مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و در صغورت تائيغد ، تغاريخ    موقت معرفي كن

 نمايد. تشكيل جلسه تحويل موقت را كتبًا به پيمانكار ابالغ مي
اندازي تجهيزات موضوع قرارداد در جلسه تحويل موقغت انجغام و    آزمايشهاي مربوط به راه      

دد و چنانچه معايب و نقايصي مشغاهد نشغود   گر نتايج آن در صورتمجلس تحويل موقت قيد مي
شود ، در غيغر اينصغورت در صغورتمجلس تحويغل      انجام تحويل موقت در صورتمجلس قيد مي

موقت فهرستي از نقائص و معايب كارها و آزمايشهائي كه نتيجه آن بعدًا معلوم مغي گغردد قيغد    
 ر معين خواهد شد.خواهد گرديد و به منظور رفع نواقص و معايب مهلتي براي پيمانكا

بديهي است پس از رفع نقائص و معايب در مدت مقغرر ، جلسغه تحويغل موقغت مجغددًا             
تشكيل و بشرح مككور نسبت به تحويل موقت اقدام خواهد شد. به محض انجام تحويل موقغت  

 كارفرما نسبت به صدور گواهي تحويل موقت اقدام خواهد نمود.
رما نقائص و معايغب فغوق جزئغي بغوده و خللغي را در نصغب و       چنانچه به تشخيص كارف       
برداري از تجهيزات و عمليات اجراي پروژه موضوع قرارداد ايجاد ننمايغد ، كارفرمغا گغواهي     بهره

تحويل موقت را صادر ولي پيمانكار متعهد خواهد بود كه نواقص و معايب فوق را در خالل دوره 
 تضمين رفع نمايد.

 ويل قطعيتح -ماده سي و دو
در پايان دوره تضمين مندرج در ماده نه قرارداد و به تقاضاي پيمانكار تغاريخ جلسغه تحويغل        

 گردد و در جلسه تحويل قطعي از   قطعي توسط دستگاه نظارت تعيين و كتبًا به پيمانكار ابالغ مي
يغد و هغر گغاه    كارها بازديد و نحوه كار تجهيزات موضوع قرارداد و كيفيت آن كنترل خواهد گرد

عيب و نقصي كه ناشي از عمكرد پيمانكار باشد مشاهده نشود ، تحويل قطعغي صغورت خواهغد    
گرفت و بالفاصله صورتمجلس مربوطه تنظيم و امضاء خواهد گرديد. به محض انجغام تحويغل   

 قطعي كارفرما نسبت به صدور گواهي تحويل قطعي اقدام خواهد نمود.
ل قطعي عيب و نقصي ناشي از عملكرد پيمانكار در موضوع قغرارداد   هر گاه در هنگام تحوي تبصره:
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 مشغغغاهده شغود براي رفع آنها طبق ماده نه قرارداد رفتار خواهد شد و متعاقب رفع عيوب
 و نواقص صورتمجلس و گواهي تحويل قطعي بشرح فوق صادر خواهد شد.             

 اختالفات -ماده سي و سه
فاتي بين كارفرما و پيمانكار بروز كند اعم از اينكغه مربغوط بغه اجغراي      در صورتي كه اختال     

موضوع قرارداد يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد و اسغناد و مغدار ك پيوسغت آن باشغد     
چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختال  را از راه توافق رفع نمايند از طريغق مراجعغه بغه مراجغع     

ل خواهد شد. پيمانكار ملزم است كه تا  ل اختال  تعهداتي را كه بغه  صالحه قانوني  ل و فص
موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد در غير اينصورت كارفرما به تشخيص خود طبق قغرارداد  

 نسبت به پيمانكار عمل خواهد نمود.
 تعهدات پيمانكار -ماده سي و چهار

باالبر ، لوازم ايمني و غيره ، مرتبط با موضوع قرارداد  تهيه كليه ابزار كار اعم از جرثقيل ،        
 باشد. جهت اجراي پروژه بعهده پيمانكار مي

 نشاني طرفين -ماده سي و پنج 
 خ شهيد امجديان )سيلو( روبروي ميدان خواربار و -كارفرما نشاني خود را كرمانشاه

   پيمانكار نشاني خود را

ين قرارداد نشاني خود را در مغدت قغرارداد تغييغر    تعيين نموده است هر گاه يكي از طرف 
دهد بايد موضوع را كتبًا به طر  ديگر اطالع دهد و تا وقتي كه نشاني جديغد بغه طغر  ديگغر     

هايي كه به نشاني مككور در فوق با پست سفارشي ارسال يا با اخغك رسغيد    ابالغ نشده كليه نامه
 تحويل خواهد شد ابالغ شده تلقي مي گردد.

 ضمائم قرارداد -سي و شش ماده
 باشد عبارتند از: ضمائم اين قرارداد كه جزء الينفك آن مي

 اسناد مناقصه ، شرايط خصوصي ، نقشه و كروكي محل -1
 فهرست مقادير و ريز قيمتها و جدول پيشنهاد قيمت  – 2
 برنامه زمانبندي انجام كار   -3

 ه امضاء پيمانكار رسيده استقرارداد كه ب 82فرم ممنوعيت قانوني موضوع ماده -4

 نسخ قرارداد -ماده سي و هفت

تبصره  تنظيم گرديده است كغه يغك     15ماده و  37نسخه با        اين قرارداد در 
 گردد. كليه نسخ قرارداد  كم وا د را دارد./ نسخه آن پس از امضاء تحويل پيمانكار مي

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

و  1337ماه سال  مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب دي
 آنماده يك همين قانون و اصالحات بعدي  1همچنين موضوع تبصره 

 
نمايغد كغه مشغمول ممنوعيغت      اين پيشنهاد دهنده با امضاء  يل اين ورقه بدينوسيله اقرار مي        

مككور در قانون منع مداخله وزرا و نماينغدگان مجلسغين و كارمنغدان دولغت در معغامالت دولتغي و       
ت ماده يك همين قانون و اصغال ا  3و همچنين موضوع تبصره  3337ماه سال  كشوري مصوب دي

باشد و چنانچه خال  اين موضوع به اثبات برسد ، كارفرما يا مناقصغه گغكار  غق دارد     بعدي آن نمي
 كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

يص گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنغده مناقصغه فغوق تشغخ     همچنين قبول و تائيد مي        
داده شود و بعنوان پيمانكار/ فروشنده قرارداد مربوط را امضا نمايد و خال  ارهارات فغوق در خغالل   
مدت قرارداد به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مككور در قانون فغوق هسغتند   

فرما  ق خواهد داشت در اين قرارداد سهيم و  ينفع نمايد و يا قسمتي از كار به آنها محول كند ، كار
نامه  سن انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسغخ   كه قرارداد را فسخ و ضمانت

قرارداد و تأخير اجراي كار را از اموال او اخك نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده بغا تشغخيص كارفرمغا    
اجراي قغرارداد بغه دليغل تغييغرات و يغا      شود چنانچه در  ين  باشد. اين پيشنهاد دهنده متعهد مي مي

انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد  مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تغا  
طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه ايغن پيشغنهاد دهنغده مراتغب فغوق را      

هاي مربغوط   ق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامهبالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما  
را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجغراي كغار و قغرارداد را نيغز بنغا بغه       

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
اي مرتبط بر متخلفغين از قغانون فغوق    ه دارد كه بر مجازات مضافًا اين پيشنهاد دهنده اعالم مي      

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

 تاريخ:                                                   نام پيشنهاددهنده:
 نام و نام خانوادگي و سمت صا بان امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
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 شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه )سهامي خاص(

 
 

 
 مه زمان بندي تعمير و احداث خطوط شبكه برقبرنا

 
 

 

 مدت زما  انجام كار  رديف
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