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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 می-
گردد.
ماده یک -موضوع پیمان
موضوع پیمان تعمیر ،بهسازی و نگهداری پیاده رو ،جداول و انهار در سطح ناحیه  2منطقه  9و انجام عملیات مربوط به دستور کارهای
صادره بر اساس پیامهای  731و  7111و آدرسهای خرابیها در سطح ناحیه  2منطقه  9است.
ماده  -2اسناد و مدارک
الف -موافقتنامه
ب -شرایط عمومی
ج -شرایط خصوصی
ماده  -3مبلغ پیمان
الف -هزینه اجرای کار به مبلغ ( 1،999،3،1،239هفت میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و سیصد و چهلل و هفلت هلزار و دویسلت و
سی و نه) ریال حاصل برآورد فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیادهرو سازی ،شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سلطحی
سال  7391شهرداری تهران به مبلغ (1،199،3،1،239هفت میلیارد و ششصد و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و دویست
و سی و نه) ریال و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به مبلغ مقطوع (333،333،333سیصد میلیون) ریال است.
ب -نحوه پرداخت این پروژه به صورت  33%درصد نقد و  %13درصد غیر نقد میباشد.
ردیف

7

فهرست بها

فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب سطحی سال

مبلغ برآورد با احتساب ضریب

ضریب

مبلغ پیشنهادی

باالسری ( 7331ریال)

پیشنهادی

کل (ریال)

3،393،،،7،23،

7391
2

فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 7391

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

،،331،191،331

1،199،3،1،239
333،333،333

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

1،999،3،1،239

ماده  -4تاریخ تنفیذ ،مدت ،تاریخ شروع کار
الف :ا ین پیمان از تاریخ مبادله آن یا ابالغ کتبی شروع به کار از سوی کارفرما نافذ است.
ب :مدت پیمان(زمان انجام کار)  72ماه است .این مدت ،تابع تغییرات موضوع ماده ( )33شرایط عمومی پیمان است.
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ج :تاریخ شروع کار ،تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از ابالغ پیمان یا ابلالغ کتبلی شلروع بله کلار ،تن لی
می شود .پیشنهاد دهنده متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ،در مدت  7،روز نسبت بله تجهیلز کارگلاه بله من لور شلروع
عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
ماده  -5دوره تضمین
ح سلللللن انجلللللام عملیلللللات موضلللللوع پیملللللان ،از تلللللاریخ تحویلللللل موقلللللت یللللا تلللللاریخ دیگلللللری کللللله طبلللللق ملللللاده
( )39شرایط عمومی تعیین میشود ،برای  72ماه از سوی پیشنهاد دهنده ،تضمین میگردد و طی آن به ترتیب ماده ( )،2شرایط عمومی
عمل میشود.
ماده  -6نظارت بر اجرای کار
ن ارت بر اجرای تعهدات پیمانکار ،بر عهده مشاور فاز  3راه و باند و عوامل ذی ربلط مسلتقر در ناحیلهی محلل اجلرای پلروژه ،تحلت
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 حاک بر این قرارداد مطابق با سند زیر میباشد:
شرایط عمومی پیماا ،،موواوع بناانامه شاماره  182/1822-44/242ماور  1032/80/80ساازما ،مادیریو و
برنامهریزی کاور
 -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 ،بله شلرایط
خصوصی پیمان موکول شده است و هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند .از این رو ،هرگونه نتیجهگیری 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  17621356به تاریخ  77/22/15شهرداری منطقه  9صورت پذیرفته است.
اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ،شرایط عمومی ابالغ شده از سوی سازمان برنامه
و بودجه به شماره  732/7311-،،/1،2مورخ  7311/33/33بر این پیمان حاک است.
ماده -17الف -پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ،تعداد  ........نفر /ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیلین
شده در زیر به کار گمارد .موضوعیت ندارد.
ماده  -17ب -پیمانکار موظف به رعایت مسائل زیست محیطی مطابق با قوانین بینالمللی و داخلی میباشد )7،337:233،Iso( .و
سیست مدیریت ایمنی و بهداشتی  OHSASویرایش  2331و همچنین پیمانکار مللزم بله پیگیلری و رعایلت قلوانین ملرتبط بلا HSE
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(مدیریت بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست) و ( IMSسیست یکپارچه مدیریت) میباشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شلده طبلق
تشخیص دستگاه ن ارت و کارفرما جریمهای معادل  %2مبلغ کل صورت وضعیتهای ارسالی از پیمانکار کسر میگردد.
ماده  -18ب -آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار  73روز از تاریخ مبادله پیمان است .جزئیات روش تهیه
برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن ،به شرح زیر میباشد:
 .7برنامه زمانی تفصیلی باید در چارچوب برنامه زمانی کلی تهیه شود.
 .2از نرمافزارهای معتبر جهت تن ی برنامه استفاده شود.
 .3تمامی فعالیتها به شکل منطقی بهیکدیگر لینک باشند.
 .،در صورت عدم ارائه برنامه در زمان مقرر ،دستگاه ن ارت آن را تهیه و با تصویب کارفرما به پیشنهاد دهنده ابالغ مینمایلد و
هزینه آن به عالوه  7،درصد از صورت وضعیت پیشنهاد دهنده کسر میشود.
ماده  -18ﻫ -گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:
 .7گزارش روزانه در دفتر کارگاه تن ی و توسط دستگاه ن ارت و پیمانکار امضاء شود.
 .2گزارش ماهانه باید در تاریخ بیست و پنج هرماه تن ی و فعالیتهلای مربلوط بله  33روز گذشلته را اعلالم نمایلد .فلرمهلای
دریافت گزارش بر اساس روش  CPMتن ی و پیمانکار موظف است پیشرفت عملیات را با متن ،جدول ،نمودار و عکس در
پایان هرماه در چهار نسخه تهیه و تحویل دستگاه ن ارت نماید .گزارش فوق باید حاوی اطالعاتی از قبیل پیشرفت فیزیکلی و
ریللالی و مقایسلله آن بللا قللرارداد ،وضللعیت مللالی ،اطالعللات قللراردادی پللروژه ،مشللکالت موجللود ،گللزارش نیللروی انسللانی،
ماشینآالت ،مصالح وارده ،مصالح مصرف شده ،تأخیرات و علل آنها و پیشنهاد پیشنهاد دهنده برای رفع موانلع و مشلکالت
غیره باشد.
ماده  -18ز -پیمانکار موظف است حداکثر  1روز پس از انعقاد پیمان یا شروع به کار ،سرپرست کارگاه را به همراه رزومه ،کپلی
برابر اصل مدرک تحصیلی ،تجربیات و  ...به کارفرما معرفی نماید.
ماده  -22الف -کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه ،از قبیل ساختمان ،راه ،آب ،برق ،مخابرات و سلوخت را کله در زیلر
تعیین شده است ،در اختیار پیمانکار قرار میدهد.
موووعیو 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 شلهرداری تهلران ملیباشلد .فهرسلت تولیدکننلدگان
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

جرثقیل کفی  3تنی با کامیون  1تنی با راننده

 7دستگاه

در مالکیت یا اجاره پیشنهاد دهنده

2

فرز سنگ بری برقی دستی

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

3

تانکر آب پاش  7،333لیتری با راننده

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد
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،

کمپکتور صفحهای

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

،

دستگاه برش آسفالت -کاتر تیغه بزرگ

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

1

لودر چرخ الستیکی به قدرت  7،3اسب بخار با راننده

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

1

تراکتور جفت دیفرانسیل با راننده

 7دستگاه

در صورت عدم مالکیت در اجاره پیشنهاد دهنده باشد

9

بتونیر  1،3لیتری

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

73

کمپرسور هوا با چکش

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

77

وانت کمپرسی

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

72

وانت

 7دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

73

دستگاه جوش

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

7،

موتور برق

 2دستگاه

در مالکیت پیشنهاد دهنده

1

بیل مکانیکی چرخ الستیکی به قدرت حدود 733
اسب بخار با راننده

 .2حداقل نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جهت اجرای پروژه عبارتند از:
 یک نفر مهندس عمران با حداقل  73سال سابقه کار مرتبط به عنوان رییس کارگاه
 دو نفر مهندس عمران با حداقل  ،سال سابقه کار مرتبط به عنوان سرپرست دفتر فنی و کارشناس
 یک نفر مهندس عمران با حداقل  ،سال سابقه کار مرتبط به عنوان مهندس اجرا
 یک نفر مهندس صنایع با حداقل  ،سال سابقه کار مرتبط به عنوان کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه
 .3حداقل اکیپ اجرایی مورد نیاز  2اکیپ(شامل حداقل  ،نفر) به شرح زیر است.
 یک نفر بنای سفت کار درجه یک ،دارای گواهینامه فنی و حرفهای(کارهای پیادهرو ،نهر و جدول)
 یک نفر کمک بنای سفت کار
 یک نفر کارگر مرتبط
 یک نفر سر کارگر با حداقل  ،سال سابقه کار مرتبط
ماده  -22ح -پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما ،مهندس مشاور و آزمایشگاه ،به شلمار افلراد زیلر ،دفتلر کارگلاهی،
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 مشمول بیمه گلردد ،بله
شرح زیر است:
تمام عملیات موضوع پیمان باید بیمه تمام خطر پیمانکاری و مسئولیت مدنی شود.
ماده  -21و -چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار ،به شرح زیر است:
موضوعیت ندارد
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ماده  -22الف -شمار نسخههای نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میگیلرد ،بله شلرح زیلر
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 ،نگهلداری وراهبلری و نقشلههلای چلونسلاخت کله
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 قبول کارفرما و
دستگاه ن ارت و تسلی آن حداکثر تا تاریخ تحویل موقت آنها میباشد .انجام تشریفات تحویلل موقلت موکلول بله ارائله ایلن اسلناد
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 فهرسلت بهلای مربوطله
بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد با رعایت محدودیتهای منلدرج در ملاده  29شلرایط عملومی پیملان حلداکثر تلا  2،%مبللغ اولیله
فهرست بهای مذکور مجاز است .برای افزایش مقادیر این ردیفها بیش ار سقف یاد شده ،ضریب پیشنهادی کل مالک میباشد ،مفاد
این بند در مورد قیمتهای جدید نیز حاک بوده و رعایت آن الزامی است.
ماده  -27ه -تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:
به این پیما ،تعدیل تعلق نمیگیرد.
ماده  -32ج -هزینه انجام آزمایشهای زیر ،به عهده پیمانکار است:
مطابق شرایط عمومی پیما،
ماده  -35دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان:
طبق آئیننامه معامالت شهرداری تهران از هر پرداخت  %73بابت تضمین حسن انجام معامله کسر میشود.
ماده  -36میزان ،روش 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
ماده  -38ﻫ -کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین ماشینآالت و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر ،تأمین
میکند.
موضوعیت ندارد
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ماده -37ب -پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار ،قسمتهای زیر را در زمانهائی که برای هریک از آنها به 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 پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرملا
قرار میگیرد ،به شرح زیر است:
به تشخیص کارفرما دستگاهها و ماشیناالت مندرج در ماده  -23ه 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 زیلر بله پیمانکلار پرداخلت
میکند .موضوعیت ندارد
ماده  -52ب -6-خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان(ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر ،از پیمانکار وصول میشود.
مطابق شرایط عمومی پیمان
 قوانین حاکم بر قرارداد
تمامی ووابط و مقررات نظام فنی و اجرائی شهرداری تهرا ،،ووابط و مقررات مرتبط عمرانی کااور و تماامی
مقررات و ووابطی که توسط معاونو فنی و عمرانی شهرداری تهرا ،تهیه و ابالغ میشود ،در این قرارداد حاکم
اسو.
 اطالعات تکمیلی پروژه
 .7دارا بودن حداقل رتبه  ،راه و باند معاونت برنامهریزی و ن ارت راهبردی کشور و ثبت نام در سامانه تامین کننلدگان و ارائله
دهندگان خدمت شهرداری تهران به آدرس  http://providers.tehran.irبرای پیمانکاران الزامی است.
 .2هرگونه پرداختی به پیمانکار براساس دسلتور کارهلای ابالغلی و صورتجلسلات تأییلد شلده از سلوی کارفرملا و بلا توجله بله
آیت های فهارس بهای مربوطه و حج واقعی کار میباشد.
 .3پیمانکار موظف به حمل نخاله حاصل از اجرا به صورت روزانه از محل کار تا گود مجاز شهرداری میباشد .در صورت عدم
حمل به موقع ،کارفرما رأساً عمل کرده و هزینه تمام شده آن را با ضریب  7/7،از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
 .،پیمانکار 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 متخصص پیمانکار
 کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران
 تأمین لباس متحدالشکل کار منقش به آرم و نام شرکت پیمانکار ،کفش ،کاله و وسایل ایمنی و حفاظتی کارگران
 تأمین آب و برق کارگاه برای عملیات اجرایی و پرسنل کارگاه
 تأمین ارتباط مخابراتی برای عملیات اجرایی
 تأمین سوخت مورد نیاز
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 تأمین ایاب و ذهاب کارکنان و کارگران
 بارگیری ،حمل و باراندازی ماشینآالت و تجهیزات کارگاه
 تأمین عالئ و وسایل ایمنی برای عملیات اجرایی پیاده رو ،جداول و انهار در روز و شب ،اطراف ترانشههلا و میلله چلاههلا 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 محل هایی که به علت انجام عملیات ،عبور از مسلیر موجلود
قطع میشود.
 بیمه تجهیز کارگاه
 برچیدن کارگاه
تبصره :در صورت عدم تجهیز کارگاه مطابق موارد باال ،دستگاه ن ارت و کارفرما تا سقف  33،درصد مبلغ اولیه پیمان ،مجاز بله کسلر
مبالغ صورت وضعیتهای موقت و قطعی می باشند و ضروری است میزان درصد هر یک از این موارد باال طلی صورتجلسله
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 ترافیلک خیابلانهلا را بررسلی
نماید .بدیهی است هماهنگی الزم با ادارات آب ،برق ،فاضالب ،گاز و مخابرات به عهده پیمانکار بوده و باید ضمن آگاهی 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 اکیلپ فعلال داشلته باشلد .بلدیهی اسلت بنلا بله
تشخیص 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 آیت هایی که پلس از اجلرای آن
در دل کار نهفته میشود الزامی است.
 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اخذ دستور کارهایی که توسط کار فرما تهیله و ابلالغ ملیشلود
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 ،پیمانکلار موظلف اسلت ضلمن انجلام کلار طبلق
دستور شفاهی حداکثر تا  2،ساعت 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  7133/9،1373به تاریخ  ،7311/72/22شهرداری تهران مجاز است نسبت بله پرداخلت حقلوق کارکنلان
پیمانکار به وکالت از سوی پیمانکار اقدام نماید .شایان ذکر است پرداخت الباقی صورت وضیعت و کسور قانونی به پیمانکار صرفا
پس از تسویه حقوق کارکنان و کارگران انجام میپذیرد.
 پیمانکار موظف است مطابق شرایط عمومی پیمان نسبت به ارائه برنامه زمانبندی ،گزارش روزانه ،گزارش ماهیانله در زملان-
های مشخص شده اقدام الزم را به عمل آورد.
 پیمانکار موظف است کلیه کارهای آشکار و پنهان پروژه را صورتجلسه نماید ،لذا میبایسلت پلیش از اتملام هلر مرحلله از
عملیات اجرایی و قبل از شروع عملیات جدید نسبت به ارائه صورتجلسات مربوطه با نماینده دستگاه ن ارت اقدام نماید .همچنین
ارائه صورتجلسات یاد شده جهت پرداخت صورت وضعیتها الزامی بوده و پس از ابالغ کارفرما قابل پرداخت میباشد.
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 در صورتیکه متناسب با موضوع پروژه ،بار مالی احجام عملیات اجرائی بیش از سقف ریالی قلرارداد ،توسلط پیمانکلار انجلام
شود ،وی مکلف است مستندات و مدارک الزم برای انجام امور قراردادی ه زمان با اجرای عملیات ،به کارفرما و یا نماینلده وی
گزارش نماید.
 انجام عملیات توسط پیمانکار بدون داشتن نقشه و جزییلات اجرایلی منضل بله دسلتور کلار از سلوی دسلتگاه ن لارت مجلاز
نمیباشد.
 به من ور مستندسازی عملیات اجرائی ،پیمانکار میبایست بعد از انجام عملیات اجرائی مربوطه و قبل از شروع عملیات جدید
نسبت به تهیه صورتجلسات مرتبط با نماینده دسلتگاه ن لارت اقلدام و بله تأییلد کارفرملا در صلورت نیلاز برسلاند .همچنلین ارائله
صورتجلسات یاد شده جهت پرداخت صورت وضعیتها الزامی بلوده و پلس از ابلالغ کارفرملا(در صلورت نیلاز) قابلل پرداخلت
میباشد.
 پیمانکار باید همکاریهای الزم برای انجام به موقع آزمایشها را با دستگاه ن ارت انجام دهد.
 چانچه قبل از تنفیذ قلرارداد پیمانکلار عملیلات اجرائلی را آغلاز نمایلد اقلدامات صلورت گرفتله قابلل قبلول نبلوده و جبلران
خسارتهای احتمالی نیز به عهده پیمانکار است.
 پیمانکار ملزم به رعایت تمامی ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت کار( ،)HSEمسائل زیست محیطلی مطلابق بلا قلوانین بلین
المللی و داخلی الزامی می باشد .و همچنین پیمانکار ملزم بله نصلب عالئل و چلراغ راهنملا و بشلکههلای ترافیکلی بلرای هلدایت
ترافیک ،استفاده از کاله ایمنی و لباس متحدالشکل منقش به آرم و نام شرکت پیمانکار برای کارکنان پیمانکار ،استفاده از نوارهلا
و عالئ شبرنگ ،پوشاندن حفرهها و چالههایی که موجب خطر برای تردد خودروها میگردد و به طور کلی رعایت الزامات ایمنی
ضروری می باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی ،کارفرما و دستگاه ن ارت میتواند دسلتور توقلف کلار را صلادر کنلد .بله
عالوه در صورت وقوع هر گونه حادثهای در اثر عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت کار ،جبران خسلارات و ضلرر و
زیان وارده بر عهده پیمانکار میباشد زیرا هزینههای آن را در قیمت پیشنهادی خود من ور داشته است شایان ذکر است در صورت
عدم رعایت موارد یاد شده طبق تشخیص دستگاه ن ارت و کارفرما جریمهای معادل  %2مبلغ کل صورت وضعیتهلای ارسلالی از
پیمانکار کسر میگردد.
 در صورت بروز هر گونه حادثه و خسارت به کلیه اشخاص ،مسئولیت متوجه پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونله مسلئولیتی
نخواهد داشت .ضمنا پاسخگوی کلیه دعاوی مطروحه در تمامی مراجع به عهده مشار الیه میباشد.
 پیمانکار م وظف به انجام دستور کارهای صادره توسط دستگاه ن ارت به غیر از آدرسهلای پیوسلت شلده ،بله هلر مقلدار در
چهارچوب ماده  29شرایط عمومی پیمان نیز خواهد بود.
 برای کارهایی که خارج از مشخصات فنی انجام شده باشد هیچگونه پرداختی صورت نخواهد گرفت.
 پیمانکار میبایست از محل تجهیز کارگاه یک دستگاه خودرو پراید (مدل  93به باال) با راننده در کل طلول ملدت پلروژه در
اختیار کارفرما قرار بدهد.
 با عنایت به مصوبه سلاماندهی کلارگران سلاختمانی و فصللی در شلهر تهلران و طبلق بخشلنامه شلماره  1173/،11119ملورخ
 ، 7311/72/31پیمانکار موظف به کارگیری نیروی کار مورد نیاز از طریق مراکز ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی میباشد.
 نشانی و مقادیر عملیات تعمیر و نگهداری و بهسازی آسفالت معابر و همسطح سازی دریچهها ،طبق ضلمیمهی پیوسلت ملی-
باشد.
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 با عنایت به دستورالعمل شماره  ،3/7،17113مورخ  91/72/21پیمانکار ملزم به تهیه و تایید پالن ایمنی پیوستی میباشد.
 در صورت اعالم و کشف هر گ ونه موارد از سوی مراجع ذی مدخل مبنی بر عدم صالحیت طرف قلرارداد ،شلهرداری ملی-
تواند راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام و کلیه خسارات ناشی از قرارداد و فسخ آن بدون طلرح موضلوع در محلاک  ،اخلذ و کلیله
ضمانتها به نفع شهرداری تهران ضبط و وصول میگردد.
 این قرارداد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

معاون فنی و عمرانی

نماینده پیمانکار

هادی میرزائی

نام و نام خانوادگی:

امضاء

امضاء

