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مابين شرركت توزيرع نيرروي بررق اسرتان كرمانشراه        فيمبادله    اين قرارداد در تاريخ

مدير عامل اينشركت كه در اين                   )سهامي خاص( به نمايندگي آقاي 
ثبت              به شماره ثبت                      شركت  شود از يكطرف و قرارداد )كارفرما( ناميده مي

قررارداد   كره در ايرن                       در اداره ثب  شتكتهاي  شاكتتهي    شده
وكالتنامره   ته به موجب               نمايندگي آقاي  شود به  )پيمانرركار( ناميده مي

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

 

 اردادموضوع قر -ماده اول
پيمانكار متعهد است كه خدمات مشروحه زير را مطابق مشخصات مندرج در اسناد منضم به ايرن  

 قرارداد كه جزء الينفك قرارداد مي باشد براي كارفرما انجام دهد :
متا ماعآ دوازان ايس  تسنتيس  اااو  اموو عاق شيسل كامساشسه عس مصسلح ز  033اجاا        

 و اتت( عااتسس ويد عادزوا پيوتتاتتيدا )عصووت كليد ا
  

 حدود خدمات -ماده دوم
 حدود خدمات در مراحل مختلف به شرح زير خواهد بود:

 مبلغ كل بريال مبلغ واحد بريال مقدار واحد شرح رديف

1      
% مبلرغ قررارداد بره    25كارفرما در مدت زمان اجراي اين قرارداد حق خواهد داشرت حرداك ر ترا     -1تبصره 

خدمات موضوع قرارداد اضافه يا از آن كسر نمايد بدون آنكه در واحد بهراء و شررايط قررارداد تغييرر     
اي خدمات و حق الزحمه پيمانكار نيز متناسبًا و با توجه به كرار  حاصل شود. در اين صورت مدت اجر

 و هزينه و تعهدات انجام شده به ترتيبي كه در اين قرارداد منظور گرديده كسر يا اضافه خواهد شد.
 مدت انجام خدمات -ماده سوم

باشرد و   مري  ماا           به مدت /    /         اين قرارداد از تاريخ 
داست كه خدمات موضوع قرارداد را حداك ر تا تاريخ اعتبار و براساس زمانبندي تعيين شده پيمانكار متعه

 در اسناد منضم به قرارداد ، انجام دهد. 
 مبلغ و شرايط پرداخت -ماده چهارم

                      )                       بهرررررراء كررررررل خرررررردمات موضرررررروع قرررررررارداد مبلررررررغ  

دمات پس از انجام تمام و يا هر قسمت )در صورتي كه مرحله به مرحله باشد. كه مبلغ خ ( ريال مي
باشد( مطابق جدول منضم به اسناد اين قرارداد براساس صورت وضعيت ارائه شده توسرط پيمانكرار   
 و پس از تائيد دستگاه نظارت و تصويب كارفرما و كسر كسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود.

 
ــره  قيمررت مصررالد و دسررتمزد و هزينرره تعليررق برره قرررارداد تعلررق      هيچگونرره تعررديل   -تبص
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 گيرد. نمي
 

 حسن اجراي كارها -ماده پنجم
پيمانكار از روز تحويل گرفتن كار تا روز تحويل موقت عمليات موضوع قرارداد مسروول حفرو و و   

ي كره  ا نگهداري كارهاي انجام شده ، ماشين آالت و تاسيسات و مصالد و اراضي و راه ها و ابنيه
تحت نظر و مراقبت او قرار دارد مي باشد. و به همين منظور اقردامات الزم را برراي نگهرداري و    
حفاظت كليه اشياء و تاسيسات موجود در مقابل عوارض جوي ، سرقت ، حريق و غيره بره عمرل   
مي آورد همچنين پيمانكار مسوول خسارت وارده به شخص ثالث در محدوده كار مري باشرد و در   

 ال كارفرما در اين مورد هيچگونه مسووليتي به عهده ندارد.هر ح
انگاري و يا هر گونره كوتراهي كنرد و برر اثرر آن       هرگاه پيمانكار در اجراي ماده فوق سهل -تبصره

خساراتي وارد آيد و همچنين از تعهداتي كه در ماده مذكور بعهده گرفته است خودداري نمايرد  
ت را به جاي پيمانكار انجام داده و هزينه هاي مربوطره را  كارفرما حق خواهد داشت آن تعهدا

و از محل مطالبات و يا تضمينهاي پيمانكار كسر و به حسابهاي خود واريز          روز ارزيابي به قيمت
نمايد. در اين صورت هر گونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداختها و همچنرين نسربت   

 نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي بالاثر خواهد بود.به تشخيص كارفرما خواه از 
 

 دوره تضمين  -ماده ششم
پيمانكار كيفيت و كارائي تجهيزات و عمليات نصب موضروع قررارداد را از تراريخ نصرب و           
نمايد. اگر در دوره تضمين معايرب   تضمين مي            اندازي پروژه )تحويل موقت( به مدت   راه
نقائصي در موضوع قرارداد مشهود شود كه ناشي از عملكرد كارفرمرا نباشرد پيمانكرار متعهرد      و

روز از تاريخ ابالغ كتبي دستگاه نظارت شرروع     7است كه به هزينه خود حداك ر ظرف مدت   
شرود   به رفع معايب و نقائص فوق نموده و آنها را طي مدتي كه توسط دستگاه نظارت تعيين مي

د هرگاه پيمانكار در انجام تعهد خود قصور ورزد يا مسامحه كنرد كارفرمرا حرق دارد آن    رفع نماي
% 25معايب و نقائص را رأسًا و به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را به اضرافه  

بدون انجام تشريفات قضائي و اداري از محل مطالبات يا تضرمين حسرن انجرام كرار برداشرت      
 ار حق هيچگونه اعتراضي نسبت به ميزان هزينه بعمل آمده را نخواهد داشت.نمايد. پيمانك

هاي فروق را ننمايرد    در صورتيكه تضمين مذكور و مطالبات پيمانكار تكافوي جبران هزينه       
 باشد. پيمانكار مكلف به پرداخت آن مي

 

 
 تعهدات كارفرما -ماده هفتم

د را در موعد مقرر طبق صورت مجلرس بره پيمانكرار    كارفرما متعهد است كه زمين موضوع قراردا
اسرت ، ترامين كليره     2000تحويل دهد. بديهي است با توجه به اينكه قرارداد براساس بخشرنامه  
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 باشد. مصالد و تجهيزات مصرفي پروژه به عهده پيمانكار مي
   

 ضمانت نامه انجام تعهدات -ماده هشتم
بايسرت پيمانكرار پرس از     و تكاليف ناشيه از آن مي براي حصول اطمينان از حسن اجراي تعهدات

درصد مبلغ اوليه قرارداد مطابق فرم مورد قبول كارفرمرا   %5 اي معادل امضاء قرارداد ضمانت نامه
صادره از يكي از بانكها به كارفرما ارائه دهد. اين ضمانت نامه بايد تا انجام كامل خدمات موضوع 

مراده  صورت عدم انجام تعهدات يا فسخ قرارداد به علرل منردرج در   قرارداد اعتبار داشته باشد. در 
 بيستم وجه الضمان مذكور به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.

مادام كه كليه تعهدات انجام نشرده باشرد ، پيمانكرار موظرف اسرت بره دسرتور كارفرمرا          -1تبصره 
ضاء مدت اعتبرار آن طبرق دسرتور    نامة فوق را تمديد نمايد و چنانچه تا پانزده روز قبل از انق ضمانت

كارفرما اقدام به تمديد نكند ، كارفرما حق خواهد داشت مبلغ آنرا از بانرك ضرامن دريافرت كررده و     
  وجه آن را به جاي ضمانت نامه به رسم وثيقه تا انجام كليه تعهدات نزد خود نگهدارد.

حويل موقت به شرر  احرراز   نامه مزبور را به محض تصويب صورتجلسه ت كارفرما ضمانت -2تبصره
شرايط مندرج در ماده بيست و چهارم قرارداد دائر برر تهيره صورتحسراب قطعري آزاد خواهرد      

 نمود.
 
 

 كسورات وجه الضمان و استراداد آن -ماده نهم
از مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي پيمانكار معادل ده درصد به عنوان تضمين حسرن اجرراي        

% مبلغ سپرده حسن انجام كار 50شود.  اي نزد كارفرما نگهداري مي انهكار كسر و در حساب جداگ
% پس از تصويب صورتمجلس قطعري قابرل   50پس از تسويه حساب و ارائه مفاصا حساب بيمه و 

 پرداخت خواهد بود.
اگر پيمانكار روي قيمتها تخفيفي داده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلرغ كرار    -1تبصره 

اي پيشنهاد كررده باشرد مبلرغ ناخرالص      تخفيف و در صورتيكه نسبت به قيمتها ، اضافه بعد از
 عبارت خواهد بود از مبلغ كار بعالوه اضافه پيشنهادي پيمانكار.

 

بنابر تقاضاي پيمانكار كارفرما مي تواند تضمين فوق را در مقابرل اخرد ضرمانت نامره از      -2تبصره 
 بانك مورد قبول خود مسترد دارد.

 

 تائيدات پيمانكار -ماده دهم
كند كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي بره عمرل آورده و هريك نكتره اي      پيمانكار تائيد مي

باقي نمانده است كه بعدًا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد. همچنرين تهيره و تردار      
بطور كلي لوازم مرورد نيراز برراي     ابزار كار ، ماشين آالت و وسايل حمل و نقل و آب و سوخت و

 اجراي عمليات موضوع پيمان )سواي آنچه كه در ماده هفتم آمده( به عهده پيمانكار مي باشد.
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 كسورات قانوني -ماده يازدهم
پرداخت كليه كسورات قانوني كه براساس قانون و مقررات جاري كشرور بره ايرن قررارداد تعلرق      

رفرمرا موظرف اسرت موقرع پرداخرت هرر صرورت وضرعيت ،         ميگيرد به عهده پيمانكار بوده و كا
 كسورات مربوطه را كسر و به ادارات ذيربط پرداخت نمايد.

 

 تنظيم صورت وضعيت موقت -ماده دوازدهم
در فواصل معيني دستگاه نظارت با كمك نماينده پيمانكار بر مبنراي پيشررفت فيزيكري كارهرا ،     

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

 پرداخت وجه صورت وضعيت موقت -ماده سيزدهم
كارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت ارسالي از سوي دستگاه نظارت از جهت تطبيق ارقرام برا   

الغ مندرج در پيمان و اعمال تصميمات الزم و وضع كسور زير تتمه قابل پرداخرت را از طريرق   مب
 تنظيم سند و صدور چك به پيمانكار پرداخت مي نمايد:

 جمع وجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي قبلي پرداخت شده است. -1
 % بابت وجه الضمان ) سپرده حسن انجام كار(10  -2
 اقسا  پيش پرداخت  -3
 ماليات  -4
 بيمه  -5
 كسور متفرقه ديگري كه براساس قوانين بعهده پيمانكار است.  -6
با پرداخت صورت وضعيت ماهيانه به شرح باال كليره كارهرا و ترداركاتي كره در صرورت       -1تبصره 

وضعيت درج گرديده است به كارفرما تعلق خواهد گرفت كه به منظرور اجرراي بقيره عمليرات     
 تحويل موقت در اختيار پيمانكار خواهد بود.مورد قرارداد به طور امانت تا موقع 

نگهداري و حفاظت كارهاي انجام شده و مصالد و تجهيزات مورد مصرف براساس مفراد   -2تبصره 
 قرارداد به عهده پيمانكار است.

هايي كه بابرت آن بره عمرل     تمامي مبالغ مندرج در صورت وضعيتها و همچنين پرداخت -3تبصره 
هاي  غير قطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه در صورت وضعيتآيد ، جنبه موقت و  مي

 بعدي و يا در صورت وضعيت قطعي اصالح و رفع خواهد شد. 
هر گاه به عللي صورت وضعيت ارسالي دستگاه نظارت ناقص باشد و يا برخري ارقرام آن    -4تبصره 

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

% آن را به رسم علي الحساب در وجه پيمانكرار پرداخرت كنرد و مرابقي را پرس از      70است تا 
 اصالح و امضاي صورت وضعيت به او بپردازد.
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برراي تنظريم صرورت وضرعيت موقرت ماهانره حاضرر نشرود          چنانچه نماينرده پيمانكرار   -5تبصره 
 گيريهايي  كه توسط دستگاه نظارت انجام مي شود مال  پرداخت خواهد بود. اندازه

( معترض باشد مكلف است اعتراضات خود را با ذكرر   5هر گاه پيمانكار نسبت به تبصره ) -6تبصره 
 كند. تا مورد رسيدگي قرار گيرد. دليل منتهي در ظرف مدت يكماه به كارفرما كتبًا اعالم

 
 

 تحويل موقت -ماده چهاردهم
پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسرناد و مردار  ضرميمه    
قرارداد خاتمه يافت ، پيمانكار مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضراي تحويرل موقرت كنرد و     

يون تحويل موقت معرفي نمايرد. دسرتگاه نظرارت پرس از     نماينده خود را براي عضويت در كميس
بازديد عمليات ، تشكيل كميسيون تحويل موقت را از كارفرما تقاضا مي كند بعد از اينكه اعضاي 
كميسيون مزبور تعيين شدند آزمايشهاي الزم با حضور اعضاي كميسيون توسط دسرتگاه نظرارت   

موقت قيرد مري گرردد. كميسريون تحويرل       انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس تحويل
موقت ، فهرستي از نقايص ، معايب كارها و عمليات ناتمام تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحويرل  
موقت مي كند و براي رفع نقص و معايب و تكميل كارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانكار تعيرين و  

ات را مجرددًا بازديرد و اگرر    به دستگاه نظارت ماموريت مي دهد كه در راس مهلت مزبرور عملير  
براساس فهرست نقايص هيچگونه عيب و نقص و كار ناتمامي براقي نمانرده باشرد صرورتمجلس     
تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را براي كارفرما ارسال كند ، تا پس از تصويب او بره  

 پيمانكار ابالغ شود. 
ليه ماشين آالت و مصالد اضافي متعلرق بره   پيمانكار موظف است بعد از تحويل موقت ك -1تبصره 

 خود را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل كار خارج نمايد.
در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرره ، كارفرما رأسًا معايب و نقايص كرار را رفرع و    -2تبصره  

 كسر مي نمايد. % از مطالبات پيمانكار25جمع هزينه هاي مربو  را به اضافه 
 
 

 تهيه صورت وضعيت قطعي -ماده پانزدهم
به محض آنكه تحويل موقت تمامي كارها انجام گرفت دستگاه نظارت در معيرت پيمانكرار اقردام    
به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده ، خواهد كرد. مقرادير و ارقرامي   

تنهرايي قراطع و يكري از ماخرذ تصرفيه قطعري       كه در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود به 
محاسبات خواهد بود ولو اينكه بين آنها و مقادير يا ارقامي كه در صورت وضرعيت موقرت منظرور    

 گرديده اختالفاتي باشد.
در صورتيكه پيمانكار با وجود اخطار قبلري ده روز دسرتگاه نظرارت برراي تهيره صرورت        -1تبصره 

ظارت راسًا اقدام به تهيه صورت وضرعيت قطعري خواهرد    وضعيت قطعي حاضر نشود دستگاه ن
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نمود. صورت وضعيت قطعي كه بدين ترتيب تنظيم مي شود طي نامه برراي پيمانكرار ارسرال    
خواهد گرديد. تا اگر نسبت به محاسبه ارقام صورت وضرعيت قطعري اعتراضري داشرته باشرد      

بًا تسليم دستگاه نظارت كند و حداك ر ظرف مدت يكماه از تاريخ ارسال ، اعتراضات خود را كت
در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت مقرر در باال ، نسبت به محاسربه صرورت وضرعيت قطعري     

 اعتراضي ننمايد صورت وضعيت مزبور قبول شده تلقي خواهد شد.
پيمانكار اعتراضاتي را كه احيانًا نسبت به محاسبه صرورت وضرعيت قطعري دارد بايرد برا       -2تبصره 

ه و ذكر دليل كتبًا به دستگاه نظارت اعالم دارد. تا از طرف دسرتگاه مزبرور مرورد    مدار  م بت
رسيدگي قرار گرفته و نسبت به اقرالم مرورد اخرتالف تصرميم نهرايي اتخراذ شرود. پيمانكرار         

تواند آن قسمت از اعتراضات را كه مورد قبول دستگاه نظارت و كارفرمرا واقرع نمري شرود      مي
 مرجع حل اختالف ارجاع دهد.طبق ماده بيست وششم به 

حداك ر جمع مدت اندازه گيري كارها و تهيه صورت وضعيت قطعري و همچنرين مهلتري     -3تبصره 
كه براي اعتراضات احتمالي پيمانكار در نظرر گرفتره شرده و رسريدگي بره ايرن اعتراضرات و        

اوز ماه كه شروع آن رفع نقرايص اسرت تجر    6باالخره تصويب صورت وضعيت قطعي نبايد از 
 نمايد.  

 

 تحويل قطعي -ماده شانزهم
در پايان دوره تضمين مندرج در ماده ششم قرارداد كارفرما به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون 
تحويل قطعي و همچنين تاريخ تشكيل كميسيون را تعيين و به پيمانكار ابالغ مري كنرد )مشرابه    

ور ، هر گاه عيب و نقصري كره ناشري از    ماده چهاردهم( پس از بازديد كارها توسط كميسيون مزب
كار پيمانكار باشد مشاهده نكنند تحويل قطعي انجرام خواهرد گرفرت و بالفاصرله صرورتمجلس      

 مربو  به آن را تنظيم و تصويب آن به پيمانكار ابالغ مي شود.
 هر گاه كميسيون عيب و نقص ناشي از كار پيمانكار در عمليات موضوع قرارداد مشراهده  -1تبصره 

 نمايد براي رفع آنها مطابق ماده )چهاردهم( قرارداد رفتار خواهد شد.
هاي بهره برداري و نگهداري عمليات موضوع قرارداد بعهرده كارفرمرا مري باشرد ،      هزينه -2تبصره 

ولي هزينه هاي ناشي از نقص عمل پيمانكار به عهده اوست و نسربت بره آنهرا مطرابق مراده      
 اهد شد.  )چهاردهم( قرارداد رفتار خو

 

 فورس ماژور -ماده هفدهم
اگر در اثر پيش آمدهاي فوق العاده )فورس ماژور( كه پيش بيني و جلوگيري از آن براي پيمانكرار  
غير ممكن باشد و اجراي تمام يا قسمتي از اين قرارداد غير ممكرن شرود پيمانكرار حرق خواهرد      

اژور كه مرورد قبرول كارفرمرا باشرد     داشت با تسليم اسناد و مدار  م بته حاكي از وقوع فورس م
نسبت به قسمتي از قرارداد كه انجام آن به دليل مذكور در فوق غير ممكن باشد نسبت به پايران  
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 دادن قرارداد يا تمديد آن با توافق طرفين اتخاذ تصميم نمايد.
 -مرومي انقالبات و اعتصرابات ع  -منظور از فورس ماژور )جنگ اعم از اعالم شده يا نشده –تبصره 

سيل و طغيانهاي غير عادي و خشك ساليهاي بي سابقه  -زلزله -شيوع بيماري هاي واگيردار
 و آتش سوزيهاي دامنه دار مي باشد.(

 تأمين نيروي كار -ماده هيجدهم
پيمانكار متعهد است نسبت به تأمين نيروي انساني كافي از نظر كمي و كيفري برراي حسرن    -1

و عمليات موضوع قرارداد اقدام كند. نيروي انسراني مرورد نيراز    اجرا و تكميل به موقع پروژه 
اعم از كاركنان مستقيم اجراي كار و يا گروه سرپرستي و پشتيباني بخشهاي مختلرف ، بايرد   
از تخصص ، مهارت و صالحيت كاري الزم برخوردار باشند و به نحوي سازماندهي شوند كه 

 براي اجراي كار مربو  مناسب باشند.
ه هر يك از كاركنان پيمانكار ، از نظر تخصص ، مهارت و يا صالحيت كار به تشخيص هرگا-2

كارفرما غير قابل قبول باشند پيمانكار موظف است در اسرع وقرت نسربت بره تعرويض فررد      
هراي   مورد نظر و به كار گماردن شخص واجد صالحيت به جاي او اقدام كنرد. تمرام هزينره   

به عهده پيمانكار است و هيك گونره پرداخرت اضرافي از ايرن      ناشي از اين نوع جابجايي ها ،
گيرد. مسووليت اجراي مفاد اين بند در مورد تأمين امكانات رفرت   بابت به پيمانكار تعلق نمي

و آمد ، ايجاد امكانات الزم به منظور تامين مسكن و غذاي كاركنان در حد متعرارف ، ايجراد   
داشتي به عهرده پيمانكرار اسرت و وي موظرف اسرت      دفاتر كار مناسب و تأمين  امكانات به

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

كند كه طلب كاركنان خرود را   قانون كار تأخير كند و يا قصور ورزد كارفرما به وي اخطار مي
توانرد برراي برار اول دسرتمزد      مايد و در صورت خودداري پيمانكرار ، كارفرمرا مري   پرداخت ن

اي كره صورتحسراب آن بره پيمانكرار پرداخرت شرده اسرت براسراس          كاركنان را براي دوره
فهرستهاي تائيد شده پيمانكار و با حضور نماينده وي از محل مطالبات پيمانكار به كاركنران  

به اضافه پانزده درصد به حساب بدهي پبمانكار منظور نمايد.  پرداخت كند و مبلغ پرداختي را
اي مهلتي را برراي   درصورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كاركنان ، كارفرما طي اخطاريه

سازد. در صورت خرودداري پيمانكرار    پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پيمانكارمشخص مي
 ا فسخ نمايد.در مهلت مقرر ، كارفرما مي تواند قرارداد ر

كوشد تا حد ممكن كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقره اجرراي كرار     پيمانكار مي-4
 كه صالحيت انجام كارهاي موضوع قرارداد را داشته باشند انتخاب كند.

 استفاده پيمانكار از كارگران خارجي فاقد پروانه كار ممنوع است.تبصره:         
 ت ايمني و حفاظت كارمقررا -ماده نوزدهم
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پيمانكار موظف به رعايت مقرررات ايمنري و حفاظرت فنري و بهداشرت كرار اسرت. بعرالوه         -1
پيمانكار قبل از شروع عمليات پروژه ، ضروابط وير ه كارفرمرا را برراي دوران عمليرات      

كننرد و پرس از دريافرت آنهرا و      نصب و راه اندازي پروژه ، از كارفرمرا درخواسرت مري   
الزم و تائيد نهايي كارفرما پيمانكار بايد از آن پس به آنها نيز عمل نمايد. هماهنگيهاي 

به هر حال پيمانكار مسوول هرگونه حادثه ناشي از عدم رعايت مقررات مزبور مي باشرد  
 و موظف است هميشه اصول و مقررات متعارف در زمينه هاي زير را رعايت كند.

و آمررد كاركنرران پيمانكررار در محررل كررار و  حفاظررت فيزيكرري از كارهررا ، نحرروه رفررت  -1-1
 محدوديتهاي عملياتي كارفرما

مقررات ايمني از قبيل تامين تجهيرزات ايمنري كاركنران و نظرارت برر اسرتفاده صرحيد        -1-2
 كاركنان از آنها و رعايت تدابير فيزيكي براي انجام كار

ردي كه پيمانكار برراي  پيمانكار موظف به انجام كارها در ساعتهاي عادي روز است. در موا -2
جبران عقب ماندگي از برنامه زماني درخواست كار در خارج از ساعتهاي عادي روز و يرا  

هاي اضافي ناشي از آن و پرس   كار در شب را از كارفرما بنمايد تنها با تقبل تمام هزينه
 از تائيد كارفرما مجاز به كار در ساعتهاي ياد شده است.

بررداري   يت ضوابط حفاظت محيط زيسرت و نيرز نگهرداري و بهرره    پيمانكار موظف به رعا -3
صحيد ، طبق اصول فني بوده و پس از پايان كار بايد تمرام تجهيرزات مرازاد ، زوايرد ،     

 ابزار و تمام وسايل خود را از محل خارج كند.
ا ، هراي اجرايري كارفرمر    هاي الزم را با ساير پيمانكاران و يرا گرروه   پيمانكار بايد هماهنگي -4

 مرتبط با كار مورد نظر به عمل آورد.
پيمانكار موظف به حفاظت از اموال ، كارهاي انجام شده و مصالد و تجهيرزات و ابرزار ،    -4-1

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

يزات موضوع قرارداد و تبعيت از مقررات انتظامي كارفرما ، كليه تردابير الزم برراي   تجه
جلوگيري از ورودخسارت به كارفرما يا اشخاص ثالث را اتخراذ نمايرد و در صرورت وارد    

 شدن هر گونه خسارت پيمانكار متعهد به جبران آن خواهد بود.
 موارد فسخ قرارداد -ماده بيستم

 داد از طرف كارفرما قابل فسخ مي باشد:در موارد زير قرار
 تاخير بيش از نصف مدت قرارداد در انجام كار يا هر مرحله از كار -1
عدم توانايي مالي و يا فني پيمانكار برراي انجرام كرار طبرق برنامره پيشررفت عمليرات بره          -2

 تشخيص دستگاه نظارت.
اه نظارت به منظرور رفرع   عدم اجراي هر يك از موارد قرارداد و يا عدم انجام دستورات دستگ -3
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نقايص و تجديد و يا اصالح كارهاي انجام شده در مهلتي كه براي پيمانكار تعيين مي كند. )ايرن  
ماه تجاوز نمايد( در اين صرورت برراي يكبرار كارفرمرا بره هرر        5/1مهلت در هر صورت نبايد از 

هزينه هاي مربوطه را بره  ترتيبي كه مقتضي بداند راسًا معايب و نقص كار را رفع مي كند و جمع 
% از اولين پرداخت به پيمانكار كسر مي نمايد و در صورت تكرار مشرمول مروارد فسرخ    25اضافه 

 مي گردد.
در صورتيكه پيمانكار به علت بعضي از اقدامات ناصواب مربو  به حرفره خرود ، محكوميرت     -4

 جزايي پيدا كند.
 انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون موافقت كارفرما -5
 ورشكستگي پيمانكار -6
 استفاده پيمانكار از كارگران افغاني بدون پروانه كار -7

 اقدامات پس از فسخ قرارداد -ماده بيست و يكم
در صورت تحقق هر يك از موارد مندرج در ماده بيستم كارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام 

نمايد. در اين صورت كارفرما مبالغ مربرو    روزه فسخ 15تشريفات خاص اين قرارداد را با اخطار كتبي  
% كسور وجه الضمان )موضوع ماده نهم( و يرا  10به ضمانت نامه انجام تعهدات )موضوع ماده هشتم( و 

 هاي مربوطه را به نفع خود وصول و ضبط مي نمايد. مبلغ ضمانت نامه
يرا تعردادي از مروارد     تشخيص كارفرما مبني بر انطباق تخلف يا تخلفات پيمانكرار برا يرك    -تبصره

مذكور در ماده بيستم كافي براي فسخ پيمان و اجراي تمام ماده آن مي باشرد و پيمانكرار بره    
هيك عنوان نمي تواند فسخ پيمان را به عنوان يكي از موارد اخرتالف موضروع مراده بيسرت و     

 ششم تلقي كند.
 پايان دادن به قرارداد -ماده بيست و دوم

وقع بخواهد به اين قرارداد خاتمه بدهد ، چنانچه به داليلي سواي آنچره در  كارفرما حق دارد هر م
ماده بيستم ذكر شده است كارفرما تصميم بگيرد به اين قرارداد خاتمره بدهرد ايرن تصرميم بايرد      

روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه به قرارداد به پيمانكار ابالغ شرود  پانزد     الاقل
 ار محق به دريافت وجهي به شرح زير خواهد بود:در اين صورت پيمانك

 حق الزحمه كارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد پس از كسر بدهي هاي پيمانكار   -1
 نصف كسور وجه الضمان )موضوع ماده نهم( در مورد كارهاي انجام شده -2

ور وجره  مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات )موضوع مراده هشرتم( و همچنرين نصرف كسر      -1تبصره 
الضمان )موضوع ماده نهم( مربو  به كارهاي خاتمه يافته و تمام كسور وجه الضرمان مربرو    
 به كارهاي ناتمام نزد كارفرما باقي ميماند تا پس از تصفيه حساب قطعي با پيمانكار آزاد گردد.

ف اسرت بره   در مورد كارهاي نيمه تمام چنانچه معايبي در آنها مشاهده شود پيمانكار مكل -2تبصره 
هزينه خود در مدت كوتاه و متناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مي شود و نسبت به رفع عيب 
اقدام نمايد در غير اينصورت كارفرما راسًا اقدام به رفع مناسرب نمروده و هزينره مربوطره را از     
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 مطالبات پيمانكار كسر خواهد نمود.
 جريمه تاخير -ماده بيست و سوم
ر در انجام خدمات مورد قرارداد نسبت به برنامة انجرام منضرم باسرناد و يرا مردت      چنانچه پيمانكا

قرارداد تاخير داشته باشد و اين تاخير شامل موارد فورس ماژور نباشد موظف بره پرداخرت معرادل    
يك پنجم بهاء آن قسمت از خدمات كه در انجام آن تاخير شده به ازاء مردت قررارداد مري باشرد     

 % مبلغ اوليه تجاوز نخواهد كرد.10مه از ولي كل مبلغ جري
هرگاه جمع مدت تاخيرها از نصف مدت قرارداد تجاوز نمايد كارفرما با احتساب جريمه فوق  -تبصره

 مي تواند پيمان را فسخ و طبق ماده بيستم عمل كند.
 

 صورت حساب قطعي و تصفيه حساب پيمانكار -ماده بيست و چهارم
ز مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده پانزدهم تهيه و تنظيم مري  صورت حساب قطعي عبارتست ا

شود و مبالغي كه براساس مواد قرارداد و سايراسناد منضم به قرارداد به مبلغ باال اضافه و يرا از آن كسرر   
دعراوي پيمانكرار    -جررائم  -جبران خسرارت  -مي شود. )اين مبالغ شامل كسور مندرج در ماده سيزدهم

ما و برعكس و غيره مي باشد( صورت حساب قطعي كه به ترتيب باال تنظيم مري گرردد   نسبت به كارفر
ماخذ تصفيه حساب نهايي پيمانكار خواهد بود و پس از امضاي آن از طررف كارفرمرا و پيمانكرار برراي     

 طرفين قطعي بوده و هر گونه اعتراضي نسبت به آن بال اثر خواهد بود.
پيمانكار بستانكار شود طلب او منتهي در مدت يك ماه از  هر گاه براساس صورت حساب قطعي ،

تاريخ امضاي صورت حساب قطعي پرداخت مي گردد و به غير از نصف كسور وجه الضمان كه به 
هاي پيمانكرار   صورت نقد يا ضمانت نامه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما بماند ساير ضمانت نامه

 ود.از هر قبيل كه باشد بالفاصله آزاد ش
هر گاه براساس اين صورتحساب قطعي پيمانكار مبلغي بدهكار شود مكلف است در مردت يكمراه   
از تاريخ امضاي صورت حساب قطعي طلب كارفرما را بپردازد و اگر در اين پرداخت تاخير نمايرد و  
يا استنكاف ورزد كارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات قضايي طلرب خرود از   

هراي پيمانكرار و يرا دارايري موجرود او در كارگراه وصرول كنرد و اگرر مبرالغ ايرن             حل ضمانتم
 نامه يا دارايي مزبور تكافو ننمايد طبق قوانين جاريه كشور از ساير دارايي او وصول كند. ضمانت

هر گاه پيمانكار در مهلت مقرر يكماه ، طلب كارفرما پرداخت كند به غير از نصف كسرور   -1تبصره 
وجه الضمان كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما مي ماند بقيه ضمانت نامه هاي او به هر عنروان  

 كه باشد بالفاصله از طرف كارفرما آزاد مي گردد.
روز بعد از تاريخ تحويل موقت صورت وضعيت موقتي طبق مراده دوازدهرم    15منتهي تا  -2تبصره 

مانكار بدهكار نباشرد و يرا جمرع مبلرغ     تنظيم مي شود هر گاه براساس اين صورت وضعيت پي
بدهي او از نصف كسور وجه الضمان كمتر باشد مبلغ مربو  به ضمانت نامره انجرام تعهردات    
موضوع ماده هشتم بالفاصله پس از تصويب صورتمجلس تحويل موقت آزاد مري شرود. ولري    
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رداخرت ايرن   اگر جمع بدهي پيمانكار بيش از نصف كسور وجه الضمان باشرد و پيمانكرار در پ  
بدهي اقدامي ننمايد ضمانت مزبور تا هنگام تصفيه حساب تمديد مي شود و نزد كارفرما براقي  

   ماند. مي
 

 تغييرات -ماده بيست و پنجم
هاي اجرايي كره جنبره كلري داشرته باشرد يرا موجرب         هر نوع تغيير يا اصالح مشخصات و نقشه

لري كارفرمرا مجراز مري باشرد. پيمانكرار       افزايش يا كاهش بهاي كل كار گردد فقط با موافقت قب
تواند تغييرات جزئي را كه تا حدودي باعث افزايش بهاي كل كار نشود ضمن اطرالع دادن بره    مي

كارفرما راسًا انجام دهد. در صورتي كه كارفرما دستورات اضافي در خدمات موضوع قرارداد بدهرد  
 د.هزينه مربوطه با توافق طرفين پيمانكار پرداخت خواهد ش

 

 حل اختالف -ماده بيست و ششم
در مورد اختالفاتي كه احتمااًل در تفسير و تعبير مفاد اين قرارداد يا در اجراي آن پيش آيد ابتردا از  
طريق مذاكره و توافق حل و فصل خواهد شد. در صورتي كه طرفين به توافق مورد نظر نرسيدند 

پيمانكار ملزم است كه تا حل اختالفرات  موضوع از طريق مراجع ذيصالح حل و فصل خواهد شد. 
تعهداتي را بموجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد. در غير اينصورت كارفرما طبرق قررارداد و   

 پيوست آن نسبت به پيمانكار عمل خواهد كرد.
 

 حق واگذاري -ماده بيست و هفتم
ع اين قرارداد را بره شرخص يرا    پيمانكار حق ندارد بدون تصويب كارفرما تمام يا قسمتي از موضو

 اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالث واگذار نمايد يا انتقال دهد.
 قوانين حاكم بر قرارداد -ماده بيست و هشتم

 اين قرارداد از هر حيث تابع قانون دولت جمهوري اسالمي ايران است.
 اعتبار قرارداد -ماده بيست و نهم

. اين قرارداد را مي توان با توافق كتبي كارفرمرا اصرالح   اين قرارداد پس از مبادله نافذ خواهد بود
 يا تغيير داد.

 

 نظارت در اجرا -ماده سي ام
نظارت در اجراي تعهدات كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدار  پيوست آن تقبرل  

واقرع در  نموده از طرف كارفرما به عهده امور اداري شركت توزيع نيروي بررق اسرتان كرمانشراه    
خيابان شهيد امجديان )سيلو( كه در اين پيمان ))دستگاه نظارت(( ناميده ميشرود واگرذار گرديرده    
است و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و اصول فني و همچنين بر طبق دستورات و 
ن تعليماتي كه دستگاه نظارت يا نماينده آن در حدود مشخصرات اسرناد و مردار  پيوسرت پيمرا     

 دهد اجرا كند. مي
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 نشاني طرفين -ماده سي و يكم 
 نشاني طرفين قرارداد بشرح زير است:

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه واقرع در خيابران شرهيد امجرديان ، روبرروي      كارفرما : 
   ميدان خواروبار تلفن

   پيمانكار:

 

ارداد تغيير دهد بايرد موضروع را   هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قر        
هرا   كتبًا به طرف ديگر ابالغ كند و تا وقتيكه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده كليه نامره 

ها به نشاني مشروح در باال ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلقري   و اوراق و اعتبارنامه 
 خواهد گرديد.

 ضمائم قرارداد -ماده سي دوم
 رداد كه جزء الينفك قرارداد مي باشد عبارتند از:ضمائم قرا
 پيشنهاد قيمت  و شرايط استعالم  برگ -1
2-   
 شرايط خصوصي و نقشه -3
 

 
 تعداد نسخ قرارداد -ماده سي و سوم

نسخه به امضاء رسيده است و كليه نسرخ آن  هفت    اين قرارداد شامل سي و سه ماده و در
 اعتبار واحد دارند./

 

 كارفرما                                                       پيمانكار                       
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير امور بازرگاني و انبارها رئيس قسمت بازرگاني كارشناس قراردادها
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اقرارنامه پيشنهاد دهنده در مورد عـدم شـمول قـانون منـا مداخلـه وزرا و نماينـدگان       
و  1337سـال  مـاه   مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب دي

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

نمايرد كره مشرمول ممنوعيرت      اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله اقرار مي        
مذكور در قانون منع مداخله وزرا و نماينردگان مجلسرين و كارمنردان دولرت در معرامالت دولتري و       

ماده يك همين قانون و اصرالحات   1و همچنين موضوع تبصره  1337ماه سال  ديكشوري مصوب 
باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد ، كارفرما يا مناقصره گرذار حرق دارد     بعدي آن نمي

 كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.
گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنرده مناقصره فروق تشرخيص      ول و تائيد ميهمچنين قب        

داده شود و بعنوان پيمانكار/ فروشنده قرارداد مربو  را امضا نمايد و خالف اظهارات فروق در خرالل   
مدت قرارداد به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فروق هسرتند   

رارداد سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار به آنها محول كند ، كارفرما حق خواهد داشت در اين ق
نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسرخ   كه قرارداد را فسخ و ضمانت

خيص كارفرمرا  قرارداد و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده برا تشر  
شود چنانچه در حين اجراي قررارداد بره دليرل تغييررات و يرا       باشد. اين پيشنهاد دهنده متعهد مي مي

انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد  مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند ترا  
نهاد دهنرده مراترب فروق را    طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه ايرن پيشر  

هاي مربرو    بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه
را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجرراي كرار و قررارداد را نيرز بنرا بره       

 نمود. تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد
هاي مرتبط بر متخلفرين از قرانون فروق     دارد كه بر مجازات مضافًا اين پيشنهاد دهنده اعالم مي      

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

 تاريخ:                                                   نام پيشنهاددهنده:
 ي و سمت صاحبان امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:نام و نام خانوادگ
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 برنامه زمان بندي 

 
 

 

  رديف
 مدت زمي  انجيم تير
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موارد  ته در شكايط خصوصي و تييك اتنيد و مدارك پيمي  غيك قيبل پتي  بينتي    -31ميده 
يئيتد  بوده و درج نگكديده بكاتيس بكآورد هزينته و وواقتط فتكقير قتكارداد و پتت از و     

 .بيشد % مبلغ تل قكارداد قيبل پكداخ  مي52از محل  مديكي  عيمل 
 
 
 
 
 

 

 


