
 

 اجرا و پیمانکاری قرارداد 

 

به نشانی  ......................کد ملی  ...................... فرزند...................... به نمایندگی ...................... / آقای این قرارداد در تاریخ ...................... مابین شرکت

کد ملی  آقای ...................... فرزند ...................... شرکت / ......... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و...................... تلفن .............

ن ...................... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می به شماره شناسنامه .................... صادره از .............. و به نشانی ...................... تلف ......................

 شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و الزم االجرا می باشد .

 

 ماده یک ـ موضوع قرارداد 

 

با بهترین کیفیت و  EP    EPC اجرای پیمان به شرح ...................................... بصورت امور مربوط به طراحی و اجرای کلیه 

 قابل اجرا می باشد.به پیمانکار طبق مشخصات فنی کار استانداردهای مربوطه مطابق  نقشه های تحویل داده شده از طرف کارفرما 

 

 ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد 

 

 قرارداد حاضر -2-1

 نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی  -2-2

 که به تائید کارفرما رسیده باشد. را توسط کارفرما ابالغ می گردد حین اج کلیه دستور کارهایی که در -2-3

 درصورت لزومas built تهیه نقشه های  -2-4

 

 ماده سه ـ مدت قرارداد 

 

 مدت قرارداد جمعاً ................. روز / ماه شمسی از تاریخ .............. لغایت ................ می باشد . 

 

 مبلغ قرارداد ماده چهار ـ 

 

درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس نرخ نامه پیوست قابل پرداخت  25که تا  میباشد........ ریال .................... مبلغمبلغ کل قرارداد 

قیه با قیمت های جدید توافق درصد مبلغ فوق الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحا 25خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 

 شده فیمابین خواهد بود . 

 

 ماده پنج ـ نحوه پرداخت 

 

رف پیمانکار و پیش پرداخت جهت تجهیز کارگاه به مبلغ .............................. و با توافق طرفین به نسبت پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت از ط

تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد  نسبتبه پس از اتمام کار پیمانکار الباقی 

 درصد مالیات اقدام خواهد شد .  9درصد حسن انجام کار و  10کارکرد پس از کسر درصد نسبت به پرداخت مبلغ 



یل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار درصد پس از تحو 5درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و  5تبصره : 

 پرداخت می گردد . 

 

 

 

 ماده شش ـ تعهدات کارفرما 

 

 و ...........................تهیه و تأمین اجناس و مصالح به اضافه سوخت مورد نیاز  -6-1

 ویل محل اسکان پرسنل(پروژه)تحتحویل اتاق پرسنل به پیمانکار جهت استراحت در طول  -6-2

 و ...تأمین برق مصرفی  -6-3

 کنترل و بازرسی و نظارت بر کار و دستورالعمل های الزم در خصوص رفع نواقص کار توسط مهندس تأسیسات .  -6-4

 تست لوله ها به اتفاق پیمانکار . -6-5

 ضعیت ها . پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار براساس پیشرفت کار و تهیه صورت و -6-6

 

 ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار 

 

 .  مورد نیاز پروژهاجرای دقیق و فنی کار و تهیه کلیه ابزار و وسایل  -7-1

 تحویل اجناس از انبار و حمل و نقل آن به طبقات ) استفاده از باالبر و تاورکرین بالمانع است ( .  -7-2

 جلوگیری از هرگونه پرت و دور ریز .  -7-3

کارگیری استاد کار ماهر , توضیح اینکه مسئولیت کلیه کارگران و استاد کاران پیمانکار از قبیل دستمزد , ایاب و ذهاب , اقامت , ب -7-4

خوراک , بیمه قانون کار و حوادث ناشی از کار به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در صورت عدم رعایت نظم مقررات کارگاهی توسط پرسنل 

معرفی فرد خاطی به پیمانکار می بایست نسبت به خروج فرد خاطی از کارگاه اقدام نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمانکار ضمن 

 نفرات پرسنل پیمانکار ندارد . 

 حفظ و نگهداری کلیه وسایل تحویلی به پیمانکار به عهده ایشان می باشد .  -7-5

د شد ایشان ن بندی مراحل اجرایی خود را طی کرده , اگر به هر دلیلی در کار ایشان وقفه ای ایجاپیمانکار می بایست طبق برنامه زما -7-6

ندی می توانند ضمن اخذ تأییدیه ای دال بر تأخیر مجاز به کار خویش ادامه دهد . در غیر این صورت هرگونه دیرکرد با توجه به برنامه زمان ب

 متوجه ایشان خواهد بود و ضرر و زیان احتمالی آن بایستی توسط ایشان پرداخت گردد . 

ساعت قبل لوازمی که کارفرما موظف به تهیه آن می باشد ,  72م رسیدن اجناس و مصالح به مدت پیمانکار می بایست قبل از به اتما -7-7

 طی نامه ای از کارفرما درخواست کرده و الزم به ذکر است که این درخواست مصالح بایستی با توجه به نیازمندی های پروژه و بطور صحیح از

 اینصورت بایستی نسبت به ازدیاد یا کسر اجناس درخواستی پاسخگو باشد .  روی نقشه ها شمارش شده و درخواست گردد . در غیر

در پیمانکار موظف است در کلیه مراحل اجرای کار به مقدار الزم , لوازم مصرفی را از انبار تحویل گرفته و رسید نماید و پس از اتمام کار  -7-8

ید , بطوری که از آن لوازم و اجناس چیزی در آن طبقه برجای نماند . در صورت طبقه مربوطه , کل طبقه را از لوازم و اجناس مصرفی پاک نما

 مشاهده موارد ذکر شده , هزینه مصالح به همراه هزینه جمع آوری آن از پیمانکار کسر خواهد شد . 

نی مربوط به اجرای کار را رویت پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کامالً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات ف -7-9

 نموده است . و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام می دهد .



ه پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام االختیار با اطالعات فنی مورد نیاز ک -7-10

 مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد . 

 چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به -7-11

 هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد . 

منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ) افغانی ( بدون مجوز کار یا  پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از -7-12

ی برای افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانون

 کار کردن ندارند . 

 ار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید . پیمانک -7-13

و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به  مگر با اطالع کارفرما پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد -7-14

 الختیار خواهد داشت .هرشکل و به صورت تام ا

 

  دوره تضمین ها:ـ  هشتماده 

م دارد، که در حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت تا تسویه حساب قطعی از طرف پیمانکار تضمین می گردد. این مدت دوره تضمین نا

ه تضمین معایب و نواقصی در کار مشاهده شود. پیمانکار مکلف است آن معایب و نواقص دور در اگر. باشد می شمسی ماه.. ………این قرارداد از تاریخ تحویل به مدت 

د آن معایب و نواقص را را به هزینه خود رفع نماید. چنانچه پیمانکار ظرف یک هفته پس از اعالم نواقص توسط کارفرما شروع به رفع نواقص ننماید کارفرما حق دار

بداند رفع نموده و هزینه ها و خسارات مربوطه را به اضافه پانزده درصد هزینه باالسری از محل تضمین ها و سپرده ها و یا هر رأساً و به هر ترتیب که خود صالح 

 .نوع مطالبات دیگر پیمانکار برداشت نماید در این مورد پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب می نماید

 

  حل اختالف:ـ  نهماده 

مرضی  اجرای قرارداد بین طرفین اختالفی رخ دهد و این اختالف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختالف حاصله از طریق ارجاع به داورهرگاه در 

 .االجراست الزم طرفین برای ایشان داوری و گردیدند انتخاب الطرفین مرضی داور عنوان به.. ……………الطرفین حل و فصل خواهد شد. 

  فسخ:ـ  دهماده 

 .نماید فسخ را قرارداد تواند می کارفرما باشد داشته تأخیر بندی زمان برنامه در صورتی که پیمانکار بیش از  -13-1

 .عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما خواهد داشت -13-2

 .دث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردددر صورت بروز هرگونه حوا -13-3

 

  نسخ قرارداد:ـ  یازدهماده 

 

 نسخه تهیه شده که هر نسخه حکم واحد را دارد .  دودر یک تبصره  این قرارداد دریازده ماده و

 

 

 پیمانکار       کارفرما 


