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نوع سند :اسناد مناقصه

بخش پنجم :اسناد و مدارک پیمان
 -1 -5موافقتنامه
این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده میشود ،در
تاریخ  .....................بین شهرداری منطقه  9که در این پیمان کارفرما نامیده میشود ،از یک سو ،و  .........................................که در
این پیمان ،پیمانکار نامیده می شود ،از سوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ،منعقد
میگردد.
ماده یک -موضوع پیمان
موضوع پیمان تعمیر ،بهسازی و نگهداری آسفالت معابر و همسطح سازی دریچههای سطح منطقه  9و انجام عملیات مربوط به دستور
کارهای صادره بر اساس پیامهای  731و  7111و آدرسهای خرابیها در منطقه  9است.
ماده  -2اسناد و مدارک
الف -موافقتنامه
ب -شرایط عمومی
ج -شرایط خصوصی
ماده  -3مبلغ پیمان
الف -هزینهی اجرای کار به مبلغ (74،،،6،567،،51بیست و پنج میلیارد و شش میلیون و چهارصد و شصت و یک هززار و چهزل و
هفززت) ریززا حاصززل بززرآورد فهرسززت بهززای تجمیعززی تعمیززر و تززرمیا معززابر سززوارهرو سززا  7396شززهرداری تهززران بززه مبلززغ
(75،،46،567،،51بیست و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و چهارصد و شصزت و یزک هززار و چهزل و هفزت) ریزا و هزینزه
تجهیز و برچیدن کارگاه به مبلغ مقطوع (94،،،،،،،،،نهصد و پنجاه میلیون) ریا است.
ب -نحوه پرداخت این پروژه به صورت  3،%درصد نقد و  %1،درصد غیر نقد میباشد.
ردیف

7

فهرست بها

مبلغ برآورد با احتساب ضریب

ضریب

مبلغ پیشنهادی

باالسری ( 7331ریا )

پیشنهادی

کل (ریا )

فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیا معابر سواره رو سا 7396

75،،46،567،،51

جمع کل مبلغ پیمان با احتساب ضریب باالسری (7331ریا )

75،،46،567،،51

تجهیز و برچیدن کارگاه
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار(ریا )

94،،،،،،،،،
74،،،6،567،،51

ماده  -4تاریخ تنفیذ ،مدت ،تاریخ شروع کار
الف :این پیمان از تاریخ مبادله آن یا ابالغ کتبی شروع به کار از سوی کارفرما نافذ است.
ب :مدت پیمان(زمان انجام کار)  77ماه است .این مدت ،تابع تغییرات موضوع ماده ( )3،شرایط عمومی پیمان است.
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صفحه 1

ج :تاریخ شروع کار ،تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از ابالغ پیمان یا ابالغ کتبی شزروع بزه کزار ،تن زیا
می شود .پیشنهاد دهنده متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ،در مدت  74روز نسبت به تجهیز کارگزاه بزه من زور شزروع
عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
ماده  -5دوره تضمین
ح سززززن انجززززام عملیززززات موضززززوع پیمززززان ،از تززززاریخ تحویززززل موقززززت یززززا تززززاریخ دیگززززری کززززه طبززززق مززززاده
( )39شرایط عمومی تعیین میشود ،برای  77ماه از سوی پیشنهاد دهنده ،تضمین مزیگزردد و طزی آن بزه ترتیزب مزاده ( )57شزرایط
عمومی عمل میشود.
ماده  -6نظارت بر اجرای کار
ن ارت بر اجرای تعهدات پیمانکار ،بر عهده مشاور فاز  3راه و باند و عوامل ذی ربط مستقر در ناحیهی محزل اجزرای پزروژه ،تحزت
ن ارت عالیه معاونت فنی و عمرانی منطقه میباشد.
ماده  -7مدیر طرح
ن ارت بر حسن انجام کار بر عهده مدریت طرح میباشد.
ماده  -8نشانی دو طرف
کارفرما شهرداری منطقه  9به آدرس خ آزادی ابتدای خ استاد معین میباشد.
پیمانکار .....................................................................................................
 -2 -5شرایط عمومی
مفاد شرایط عمومی حاکا بر این قرارداد مطابق با سند زیر میباشد:
شرایط عمومی پیمان ،موضوع بخشننامه شنماره  188/1822-44/248منور  1032/80/80سنازمان مندیریت و
برنامهریزی کشور
 -3 -5شرایط خصوصی پیمان
این شرایط خصوصی ،در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها ،به شرایط
خصوصی پیمان موکو شده است و هیچگاه نمیتوان د مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنزد .از ایزن رو ،هرگونزه نتیجزهگیزری و
تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی ،به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ،بیاعتبار است.
شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی ،همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.
تعریف این پروژه بر اساس درخواست شماره  17621313به تاریخ  77/22/15شهرداری منطقه  9صورت پذیرفته است.
اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ،شرایط عمومی ابزالغ شزده از سزوی سزازمان
برنامه و بودجه به شماره  7،7/7،11-45/157مورخ  7311/،3/،3بر این پیمان حاکا است.
ماده -17الف -پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ،تعداد  ........نفر /مزاه کارشزناس خزارجی بزا تخصز

هزای

تعیین شده در زیر به کار گمارد .موضوعیت ندارد.
ماده  -17ب -پیمانکار موظف به رعایت مسائل زیست محیطی مطابق با قوانین بینالمللی و داخلی میباشد)75،،7:7،،5Iso( .
و سیستا مدیریت ایمنی و بهداشتی  OHSASویرایش  7،،1و همچنین پیمانکار ملزم به پیگیری و رعایت قوانین مرتبط بزا HSE
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(مدیریت بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست) و ( IMSسیستا یکپارچه مدیریت) میباشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده طبق
تشخی

دستگاه ن ارت و کارفرما جریمهای معاد  %7مبلغ کل صورت وضعیتهای ارسالی از پیمانکار کسر میگردد.

ماده  -18ب -آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار  7،روز از تاریخ مبادلزه پیمزان اسزت .جزئیزات رو
تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن ،به شرح زیر میباشد:
 .7برنامه زمانی تفصیلی باید در چارچوب برنامه زمانی کلی تهیه شود.
 .7از نرمافزارهای معتبر جهت تن یا برنامه استفاده شود.
 .3تمامی فعالیتها به شکل منطقی بهیکدیگر لینک باشند.
 .5در صورت عدم ارائه برنامه در زمان مقرر ،دستگاه ن ارت آن را تهیه و با تصویب کارفرما به پیشنهاد دهنده ابالغ مینمایزد
و هزینه آن به عالوه  74درصد از صورت وضعیت پیشنهاد دهنده کسر میشود.
ماده  -18ﻫ -گزار

پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

 .7گزار

روزانه در دفتر کارگاه تن یا و توسط دستگاه ن ارت و پیمانکار امضاء شود.

 .7گزار

ماهانه باید در تاریخ بیست و پنجا هرماه تن یا و فعالیتهای مربوط به  3،روز گذشزته را اعزالم نمایزد .فزرمهزای

دریافت گزار

بر اساس رو

 CPMتن یا و پیمانکار موظف است پیشرفت عملیات را با متن ،جدو  ،نمزودار و عکزس

در پایان هرماه در چهار نسخه تهیه و تحویل دستگاه ن ارت نماید .گززار

فزوب بایزد حزاوی اطالعزاتی از قبیزل پیشزرفت

فیزیکی و ریالی و مقایسه آن با قرارداد ،وضزعیت مزالی ،اطالعزات قزراردادی پزروژه ،مشزکالت موجزود ،گززار

نیزروی

انسانی ،ماشینآالت ،مصالح وارده ،مصالح مصرف شده ،تأخیرات و علل آنها و پیشنهاد پیشنهاد دهنده برای رفزع موانزع و
مشکالت غیره باشد.
ماده  -18ز -پیمانکار موظف است حداکثر  1روز پس از انعقاد پیمان یا شروع به کار ،سرپرسزت کارگزاه را بزه همزراه رزومزه،
کپی برابر اصل مدرک تحصیلی ،تجربیات و  ...به کارفرما معرفی نماید.
ماده  -22الف -کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه ،از قبیل ساختمان ،راه ،آب ،برب ،مخابرات و سوخت را که در زیر
تعیین شده است ،در اختیار پیمانکار قرار میدهد.
موضوعیت ندارد
ماده  -22ب و  -22ز -کارفرما ،بهشرح زیر ،مصالح ،تجهیزات و ماشینآالت را تأمین میکند.
پیمانکار حسب مورد موظف به تأمین مصالح و تجهیزات از تولیدکنندگان مجاز شهرداری تهران میباشزد .فهرسزت تولیدکننزدگان
مورد تأیید شهرداری تهران در سایت اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها موجود میباشد.
ماده  -22ﻫ -پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشینآالت رعایت کند.
 .7پیمانکار باید دارای حداقل ماشینآالت و تجهیزات زیر باشد.
ردیف

فهرست تجهیزات

تعداد

توضیحات

7

فالسک آسفالت

 7دستگاه

در مالکیت یا اجاره پیشنهاد دهنده

7

فینشر

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

3

دستگاه ترا

آسفالت
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5

صفحه 1

 4دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

دستگاه کاتر آسفالت

 4دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

6

غلتک  7تنی کا عرض

 4دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

1

غلتک عریض

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

1

غلتک چرخ الستیکی

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

9

بتونیر  14،لیتری

 4دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

7،

کمپرسور هوا با چکش

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

77

وانت کمپرسی

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

74

موتور برب

 4دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

76

تانکر آب سیار و ویبراتور

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

4

77

قیرپا

سیار

مجموعه دستگاههای درزگیری شامل دستگاه ترا
درز ،پمپ هوا ،تزریق قیر ،و غیره
وانت

73

دستگاه جو

75

 .7حداقل نیروی انسانی متخص

مورد نیاز جهت اجرای پروژه عبارتند از:

 یک نفر مهندس عمران با حداقل  7،سا سابقه کار مرتبط به عنوان رییس کارگاه
 دو نفر مهندس عمران با حداقل  4سا سابقه کار مرتبط به عنوان سرپرست دفتر فنی و کارشناس
 یک نفر مهندس عمران با حداقل  4سا سابقه کار مرتبط به عنوان مهندس اجرا
 یک نفر مهندس صنایع با حداقل  4سا سابقه کار مرتبط به عنوان کارشناس برنامهریزی و کنتر پروژه
 .3حداقل اکیپ اجرایی مورد نیاز  4اکیپ(شامل حداقل  4نفر) به شرح زیر است.
 یک نفر کارگر نقشه برداری یا میرکش
 یک نفر ماله کش آسفالت
 یک نفر کارگر مرتبط
 یک نفر مباشر آسفالت ،دارای گواهینامه فنی و حرفهای (کارهای آسفالت)
 یک نفر قیرگرم کن
ماده  -22ح -پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما ،مهندس مشاور و آزمایشگاه ،به شمار افراد زیزر ،دفتزر کارگزاهی،
مسکن کارگاهی و غذا ،به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر ،تأمین کند.
موضوعیت ندارد
ماده  -21ج -قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمو بیمه گردد ،به
شرح زیر است:
تمام عملیات موضوع پیمان باید بیمه تمام خطر پیمانکاری و مسئولیت مدنی شود.
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ماده  -21و -چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار ،به شرح زیر است:
موضوعیت ندارد
ماده  -22الف -شمار نسخههای نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد ،به شرح زیزر
است:
دو نسخه از نقشهها و مشخصات فنی بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد.
ماده  -22ح -شمار نسخهها و مشخصات دستورالعملهای راهاندازی ،تعمیر ،نگهداری وراهبری و نقشههزای چزون سزاخت کزه
پیمانکار تهیه میکند به شرح زیر است:
پیمانکار موظف به تهیه دو نسخه از نقشههای چون ساخت به همراه فایل کامپیوتری در فرمت  ،DWGبا کیفیت مورد قبو کارفرما
و دستگاه ن ارت و تسلیا آن حداکثر تا تاریخ تحویل موقت آنها میباشد .انجام تشریفات تحویل موقت موکو به ارائه این اسزناد
است.
ماده  -24ب -پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.

موضوعیت ندارد
ماده  -28الف -پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین میکند.
موضوعیت ندارد
ماده  -27الف -سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیفهایی که ضریب پیشنهادی جزء ،از فهرست بهای مربوطزه
بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد با رعایت محدودیتهای مندرج در ماده  79شرایط عمزومی پیمزان حزداکثر تزا  74%مبلزغ اولیزه
فهرست بهای مذکور مجاز است .برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش ار سقف یاد شده ،ضریب پیشنهادی کل مزالک مزیباشزد،
مفاد این بند در مورد قیمتهای جدید نیز حاکا بوده و رعایت آن الزامی است.
ماده  -27ه -تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:
به این پیمان تعدیل تعلق نمیگیرد.
ماده  -32ج -هزینه انجام آزمایشهای زیر ،به عهده پیمانکار است:
مطابق شرایط عمومی پیمان
ماده  -35دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان:
طبق آئیننامه معامالت شهرداری تهران از هر پرداخت  %7،بابت تضمین حسن انجام معامله کسر میشود.
ماده  -36میزان ،رو

پرداخت و نحوه واریز پیشپرداخت پیمان

موضوعیت ندارد
ماده -38الف -میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار ،برای متخصصان خارجی ،به شرح زیر است:
موضوعیت ندارد
ماده  -38ب -کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تأمین میکند.
موضوعیت ندارد
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ماده  -38ﻫ -کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین ماشینآالت و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده اسزت را طبزق شزرایط زیزر،
تأمین میکند.
موضوعیت ندارد
ماده -37ب -پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار ،قسمتهای زیر را در زمانهائی کزه بزرای هریزک از آنهزا بزه
شرح زیر تعیین شده است تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

براساس برنامه زمان بندی تفصیلی
ماده  -47د -ماشینآالت اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمزان بایزد بزرای اتمزام کزار بزه صزورت اجزاره در اختیزار
کارفرما قرار میگیرد ،به شرح زیر است:
به تشخی

کارفرما دستگاهها و ماشیناالت مندرج در ماده  -7،ه شرایط خصوصی پیمان

ماده  -47ب -هزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیق ،به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر ،پرداخت میشود .
موضوعیت ندارد
ماده  -52الف -در صورت اتمام پیش از موعد کار ،کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخزت
میکند .موضوعیت ندارد
ماده  -52ب -6-خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان(ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر ،از پیمانکار وصو میشود.
مطابق شرایط عمومی پیمان
 قوانین حاکم بر قرارداد
تمامی ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرائی شهرداری تهران ،ضوابط و مقررات مرتبط عمرانی کشور و تمنامی
مقررات و ضوابطی که توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تهیه و ابالغ منیشنود ،در اینن قنرارداد
حاکم است.
 اطالعات تکمیلی پروژه
 .7دارا بودن حداقل رتبه  3راه و باند معاونت برنامهریزی و ن ارت راهبردی کشور و ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و ارائه
دهندگان خدمت شهرداری تهران به آدرس  http://providers.tehran.irبرای پیمانکاران الزامی است.
 .7هرگونه پرداختی به پیمانکار براساس دستور کارهای ابالغی و صورتجلسزات تأییزد شزده از سزوی کارفرمزا و بزا توجزه بزه
آیتاهای فهارس بهای مربوطه و حجا واقعی کار میباشد.
 .3پیمانکار موظف به حمل نخاله حاصل از اجرا به صورت روزانه از محل کار تا گود مجاز شهرداری مزیباشزد .در صزورت
عدم حمل به موقع ،کارفرما رأساً عمل کرده و هزینه تمام شده آن را بزا ضزریب  7/74از صزورت وضزعیت پیمانکزار کسزر
خواهد شد.
 .5پیمانکار اعالم میدارد که در هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه همه موارد از جمله موارد ذیل را پیشبینی نموده است:
 تأمین وتجهیز محل سکونت کارگران ،کارکنان و افراد متخص
 کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران

پیمانکار
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 تأمین لباس متحدالشکل کار منقش به آرم و نام شرکت پیمانکار ،کفش ،کاله و وسایل ایمنی و حفاظتی کارگران
 تأمین آب و برب کارگاه برای عملیات اجرایی و پرسنل کارگاه
 تأمین ارتباط مخابراتی برای عملیات اجرایی
 تأمین سوخت مورد نیاز
 تأمین ایاب و ذهاب کارکنان و کارگران
 بارگیری ،حمل و باراندازی ماشینآالت و تجهیزات کارگاه
 تأمین عالئا و وسایل ایمنی برای عملیات اجرایی آسفالت در روز و شب ،اطراف ترانشهها و میله چاهها و گودهایی که در
مسیر عبور عابرین و یا وسایل نقلیه قرار دارد.
 تأمین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محلهایی که به علت انجام عملیات ،عبور از مسیر موجود
قطع میشود.
 بیمه تجهیز کارگاه
 برچیدن کارگاه
تبصره :در صورت عدم تجهیز کارگاه مطابق موارد باال ،دستگاه ن ارت و کارفرما تا سقف  334درصد مبلغ اولیه پیمان ،مجاز به کسر
مبالغ صورت وضعیتهای موقت و قطعی میباشند و ضروری است میزان درصد هر یک از این موارد باال طی صورتجلسه
بین پیمانکار و دستگاه ن ارت و با تایید کارفرما تعیین گردد.
 پیمانکار موظف است از محدوده منطقه بازدید و کلیه مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی و ترافیک خیابانهزا را بررسزی
نماید .بدیهی است هماهنگی الزم با ادارات آب ،ب رب ،فاضالب ،گاز و مخابرات به عهده پیمانکزار بزوده و بایزد ضزمن آگزاهی
کامل از موضوع و با در ن ر گرفتن کلیه مسائل مطروحه پیشنهاد قیمت نماید.
 پیمانکار متعهد است هر زمان که کارفرما تعیین نماید جهت عملیات در شب اکیپ فعا داشزته باشزد .بزدیهی اسزت بنزا بزه
تشخی

برای آن دسته از عملیات که طبق ن ر دستگاه ن ارت در شب انجام میشود ضریبی تعلق نمیگیرد.

 نصب تابلو مشخصات و اطالعات پروژه در ابعاد مناسب با تایید دستگاه ن ارت الزامی است.
 ارائه  CDعکس از روند پیشرفت پروژه ،ماشین آالت ،تجهیز کارگاه ،محل اجرای پروژه و آیتاهایی که پس از اجرای آن
در د کار نهفته میشود الزامی است.
 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اخذ دستور کارهایی که توسط کار فرما تهیه و ابالغ میشزود
اقدام نماید در غیر اینصورت احجام ارائه شده بدون دستور کار در صورت وضعیت لحاظ نخواهد شد.
تبصره :با توجه با ماهیت کارهای شهرداری در ارجاع کارهای فوری و ضروری ،پیمانکار موظف است ضزمن انجزام کزار طبزق
دستور شفاهی حداکثر تا  75ساعت نسبت به اخذ دستور کار اقدام نماید.
 در صورتیکه دستور کارهای ابالغی توسط کارفرما باعث افزایش سقف ریالی قرارداد شود ،موضوع باید به اطالع کارفرما
یا نماینده وی رسانده شود.
 طبق بخشنامه شماره  713،/941،7،به تاریخ  ،7311/77/77شهرداری تهران مجاز است نسبت به پرداخت حقوب کارکنزان
پیمانکار به وکالت از سوی پیمانکار اقدام نماید .شایان ذکر است پرداخت الباقی صورت وضیعت و کسزور قزانونی بزه پیمانکزار
صرفا پس از تسویه حقوب کارکنان و کارگران انجام میپذیرد.
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 پیمانکار موظف است مطابق شرایط عمومی پیمان نسبت به ارائه برنامه زمانبندی ،گزار
های مشخ

روزانه ،گزار

ماهیانه در زمان-

شده اقدام الزم را به عمل آورد.

 پیمانکار موظف است کلیه کارهای آشکار و پنهان پروژه را صورتجلسه نماید ،لذا میبایست پیش از اتمام هزر مرحلزه از
عملیات اجرایی و قبل از شروع عملیات جدید نسبت به ارائه صورتجلسزات مربوطزه بزا نماینزده دسزتگاه ن زارت اقزدام نمایزد.
همچنین ارائه صورتجلسات یاد شده جهت پرداخت صورت وضعیتها الزامی بوده و پس از ابالغ کارفرما قابل پرداخت مزی-
باشد.
 در صورتیکه متناسب با موضوع پروژه ،بار مالی احجام عملیات اجرائی بیش از سقف ریالی قرارداد ،توسط پیمانکار انجزام
شود ،وی مکلف است مستندات و مدارک الزم برای انجام امور قراردادی ها زمان با اجرای عملیات ،به کارفرمزا و یزا نماینزده
وی گزار

نماید.

 انجام عملیات توسط پیمانکار بدون داشتن نقشه و جزییات اجرایی منضزا بزه دسزتور کزار از سزوی دسزتگاه ن زارت مجزاز
نمیباشد.
 به من ور مستندسازی عملیات اجرائی ،پیمانکار میبایست بعد از انجام عملیزات اجرائزی مربوطزه و قبزل از شزروع عملیزات
جدید نسبت به تهیه صورتجلسات مرتبط با نماینده دستگاه ن ارت اقدام و به تأیید کارفرما در صورت نیاز برساند .همچنین ارائه
صورتجلسات یاد شده جهت پرداخت صورت وضعیتها الزامی بوده و پس از ابزالغ کارفرمزا(در صزورت نیزاز) قابزل پرداخزت
میباشد.
 پیمانکار باید همکاریهای الزم برای انجام به موقع آزمایشها را با دستگاه ن ارت انجام دهد.
 چانچه قبل از تنفیذ قرارداد پیمانکار عملیزات اجرائزی را آغزاز نمایزد اقزدامات صزورت گرفتزه قابزل قبزو نبزوده و جبزران
خسارتهای احتمالی نیز به عهده پیمانکار است.
 پیمانکار ملزم به رعایت تمامی ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت کار( ،)HSEمسائل زیست محیطی مطابق با قزوانین بزین
المللی و داخلی الزامی می باشد .و همچنین پیمانکار ملزم به نصب عالئزا و چزراغ راهنمزا و بشزکههزای ترافیکزی بزرای هزدایت
ترافیک ،استفاده از کاله ایمنی و لباس متحدالشکل منقش به آرم و نزام شزرکت پیمانکزار بزرای کارکنزان پیمانکزار ،اسزتفاده از
نوارها و عالئا شبرنگ ،پوشاندن حفرهها و چالههایی که موجب خطر برای تردد خودروهزا مزیگزردد و بزه طزور کلزی رعایزت
الزامات ایمنی ضروری می باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی ،کارفرما و دستگاه ن ارت میتواند دسزتور توقزف کزار را
صادر کند .به عالوه در صورت وقوع هر گونه حادثهای در اثر عدم رعایت ضوابط و مقزررات ایمنزی و بهداشزت کزار ،جبزران
خسارات و ضرر و زیان وارده بر عهده پیمانکار میباشد زیرا هزینههای آن را در قیمت پیشنهادی خود من ور داشته است شزایان
ذکر است در صورت عدم رعایت موارد یاد شده طبق تشخی

دستگاه ن ارت و کارفرما جریمهای معاد  %7مبلغ کل صزورت

وضعیتهای ارسالی از پیمانکار کسر میگردد.
 در صورت بروز هر گونه حادثه و خسارت به کلیه اشخاص ،مسئولیت متوجه پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی
نخواهد داشت .ضمنا پاسخگوی کلیه دعاوی مطروحه در تمامی مراجع به عهده مشار الیه میباشد.
 ابعاد تمامی عملیات مرمت آسفالت (شامل لکه گیری و پخش آسفالت به صورت دستی) انجام شده بایزد کمتزر از  74متزر
مربع باشد و چنانچه مقادیر اجرا شده بیشتر از مقد ار یاد شده باشد مستلزم اخذ دستور کار از دستگاه ن ارت که به تایید کارفرمزا
نیز رسیده باشد مطابق با آیتاهای مرتبط در فهرست بهای تجمیعی محاسبه و پرداخت مینماید.
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 چهارچوب ماده  79شرایط عمومی پیمان نیز خواهد بود.
 برای کارهایی که خارج از مشخصات فنی انجام شده باشد هیچگونه پرداختی صورت نخواهد گرفت.
 پیمانکار موظف است از انجام عملیات آسفالتی (غیر از موارد رفع خطر) در دمزای زیزر  7،درجزه سزانتیگزراد خزودداری
نماید.
 پیمانکار موظف است برای چرب نمودن غلطک و دیگر ابزار آسفالت حتما از آب و مواد صابونی اسزتفاده نمایزد ،در غیزر
این صورت مشمو جریمه خواهد شد.
 رسیدگی به صورت وضعیت بر اساس وزن مخصوص محاسبه شده از بارنامه و کرگیری ،هر کدام کمتر باشد مالک است.
 پیمانکار میبایست از محل تجهیز کارگاه یک دستگاه خودرو پراید (مد  9،به باال) با راننده در کل طو مدت پروژه در
اختیار کارفرما قرار بدهد.
 با عنایت به مصوبه ساماندهی کارگران ساختمانی و فصزلی در شزهر تهزران و طبزق بخشزنامه شزماره  117،/511119مزورخ
 ، 7311/77/،1پیمانکار موظف به کارگیری نیروی کار مورد نیاز از طریق مراکز ساماندهی کزارگران سزاختمانی و فصزلی مزی-
باشد.
 نشانی و مقادیر عملیات تعمیر و نگهداری و بهسازی آسفالت معابر و همسطح سازی دریچهها ،طبق ضمیمهی پیوست مزی-
باشد.
 با عنایت به دستورالعمل شماره  5،/751711،مورخ  96/77/71پیمانکار ملزم به تهیه و تایید پالن ایمنی پیوستی میباشد.
 در صورت اعالم و کشف هر گونه موارد از سوی مراجع ذی مدخل مبنی بر عدم صالحیت طرف قرارداد ،شهرداری مزی-
تواند راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام و کلیه خسارات ناشی از قرارداد و فسخ آن بدون طرح موضوع در محزاکا ،اخزذ و کلیزه
ضمانتها به نفع شهرداری تهران ضبط و وصو میگردد.
 این قرارداد مشمو مالیات بر ارز

افزوده است.

معاون فنی و عمرانی

نماینده پیمانکار

هادی میرزائی

نام و نام خانوادگی:

امضاء

امضاء

