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فرم استعالم بهاء كتبي 

1401/3021401/04/26شماره و تاريخ استعالم :١4٠١/٠4/٢5تاريخ درخواست :نام شركت/فروشگاه/شخص:

مدت اعتبار قيمت :٠١/٢١8١6شماره درخواست :آدرس :

4٠ روززمان تحويل كاال/خدمات:

جمع كل قيمت پيشنهادي (ريال)شرح كامل كاال/خدماترديف
حروفعدد

تاريخ تكميل :كد رهگيري سايت:تلفن/فاكس :

متراژ درج شده تقريبي بوده، پس از پايان كار و متراژ كار انجام شده قطعي مي گردد.

1
مدارس مؤسسه مستقر در ماهشهر و  رنگ آميزي خطوط حياط، در و پنجره و ... 

شهرك بعثت بر اساس جمع كل فرم پيشنهاد قيمت

توضيحات
به مؤسسه تحويل نماييد.١٤٠١/٠٥/٠٣كليه مدارك استعالم قيمت را در پاكت سربسته و ممهور با توجه به نكات ذيل تا تاريخ

مؤسسه در رد يا قبول و يا تفكيك استعالم مختار خواهد بود.
فروشنده/مجري با توجه به شناخت كامل از كاال/خدمات مورد نظر، قيمت پيشنهادي خود را ارائه مي دهد. لذا پس از برنده شدن هيچگونه عذري موجه نمي باشد.

در صورتيكه كاال/خدمات فوق مشمول كسورات قانوني، بيمه، ماليات و هزينه انبارداري گردد به عهده فروشنده/مجري خواهد بود. (پرداخت ماليات ارزش افزوده در صورت درخواست مجري به عهده كارفرما مي باشد)

اخذ مفاصا حساب بيمه تأمين اجتماعي شامل اين استعالم بوده و از هر پرداخت بابت تضمين موضوع، سپرده نزد كارفرما نگهداري مي شود (طبق نمونه متن قرارداد)
توجه فرمائيد در صورت انجام ٢ كار مشابه همزمان قراردادي در مؤسسه، امكان شركت در اين استعالم براي مجري وجود ندارد.

تلفن : ٥٢٤٢٤٦١٥-٠٦١  /   فاكس : ٥٢٤٢٦٣٢٨-٠٦١

مهر  امضاء فروشنده/شركتمسئول دفتر فني و تعميرات
سام گلدار

در پيشنهاد قيمت به قيمت پايه و محدوده مجاز مثبت و منفي آن توجه شود.
استعالم بدون درج كد رهگيري ثبت نام در سايت اعتبار ندارد.

فرم استعالم به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و بر اساس مقدار واحد تعيين شده در فرم، تكميل و جمع كل هر صفحه درج و مشخص گردد.
محل انجام كار ماهشهر يا شهرك بعثت مي باشد. 

كليه قيمت هاي واحد پيشنهادي تا پايان مدت درج شده در باالي فرم، اعتبار دارند.
خوزستان - بندر ماهشهر - شهرك بعثت - مجموعه ٨٢ واحدي بهار - منازل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي - كد پستي : ٦٣٥٤١٦٨٩٥٥آدرس مؤسسه :



1401-رنگ آمیزیپروژه های    شرایط عمومی  مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر  
 

  تعالم ـوضوع اسـم

  محل اجرای پروژه 

  شماره و تاریخ استعالم 
 

 
 
 

 تهیه کننده: سام گلدار 

 مسئول دفتر فنی و تعمیرات

پیشنهاد دهنده قیمت مهر و امضاء   

 شرایط کلی و عمومی کلیه قراردادها و استعالم ها * 
 توجه : بعضی از موارد زیر ممکن است شامل قرارداد موضوع استعالم نگردد 

 

زه صطططططورا رویزنه زه        سطططططی  اای رال  رنی نا ططططط  زی رنی آقالی و زنروا  زه زاسو  زی ق رسطططططهجمع آوری نخاله و  .1
 .قجسی کار ق  زا  

 زه      قجسی   ،زه ویژ  قیع کسد  کاق  زسق  ،قسئولات حفظ جا  کارگسز  زی اس لحاظ و زجسزی زیمن کار  ،ک   ملااادر   .2
  .زی قحط  کار زایدی  نمود  و کلاطه زز طاقاا رود رز زس سم نمطای    ،پاشططططططه طاد داهط   قامطت ق  زایسططططططت ق ط  زی در  قامطت . 3

 .اهگام زجسزی کار و در پایا  آ  ااچ ز انه زی پذیسفره نم   ود
 .حجم کاراای در      توسی   زود  و قالک قحاس ه حجم زن زی  گاسی     پس زی پایا  کار ق  زا   .4
 ططططود و حچ ااهگونه ز رسزرطططط  زسزی پامانکار یا ییاد  حجم کار قمکن زسططططت زه اس قالز  که کارفسقا تشططططخا  دا  کم   .5

 و قامت وزح  زرزئه     نال قاز  تغااس نم  زا  . وجود ن زرد
رد و ن زز و  قجوی دسططططرگا  ن ارا  زسططططهاد زسططططر الم رز در  پامانکار زه ااچ وجه حچ زنجام کار زاش زی حجم در   طططط    .6

 زازت قایزد کار زنجام     پسدزرر  صورا نم  گاسد.
 قامت زرزئه      اق  ک   ملااا زنجام کار ق  زا  . .7

 .ااهگونه پسدزرت ج زگانه تحت اس  هوز ، زه غاس زی قامت تائا     ، صورا نم  گاسد 
 پسدزرت ج زگانه زی صططططططورا نم  گاسد و پامانکار ق  زایسططططططت در قامت   ،زسزی قوزرد ذکس نشطططططط   و قورد ناای در زجسز

 .قوزرد ذکس نش   زقا قورد ناای رز در ن س زگاسد ،پاشه ادی
 .  ت اه وسایل  قانه  پله و یا دزرزست زه      پامانکار ق  زا 

 کلاه فاکروراا در ساقانه ق اقالا فصل  زدزر  زقور زقرصادی و دزرزی  ث ت ق  گسدد. .8
قرسزژ آ  رز قحاس ه و زا قرسزژ در      در زسر الم قوایسه نمود    ،اشطه اد داه   قامت ق  زایست ق   زی  سو  کارپ . 9

 قورو  رز زه کارفسقا ز ال  دا . ،و در صورا تفاوا
 .زسن   زسر الم حچ وزگذزری کار زه غاس رز ن زرد .10
 زین زسر الم  اق  زامه تاقان زجرما   ق  گسدد. . 11
زسططر الم قمکن زسططت فوت ج ت زرییاز  زود  و حر  پس زی قشططخ   طط   زسن   نال تحت اس  هوزن  و  ططسزیی   زین   .12

ق  توزن  توسططت کارفسقا لغو  ططود. در زیهصططورا حچ ااهگونه ز رسزرطط  توسططت  ططسکت کهه گا  و زسن   زسططر الم وجود 
 ن زرد.

ت پامانکار زا طط . زسناقه قذکور ق  زایسططت زه تائا  یقا  تحوی  کار ق  زایسططت   چ زسناقه یقا  زه ی ت اه  طط   توسطط  . 13
 حجم و نو  کار ق  زایست زه تفکاک اس ق رسه در زسناقه در   ود.کارفسقا نال رسا   زا  .

ریا  جسیمه، زی صطورا ورط ات پامانکار کسطس ق    000/000/5زه زیزی اس روی تأراس غاس قجای در یقا  تحوی  کار، ق لغ   .14
 گسدد. 

 کارفسقا قشخ  ق  گسدد. نو  رنی توست .15
 ق  زا  . 1رنی قورد زسرفاد  زی نو  روغه  و درجه  .16
 رنی آقالی وسای  وری   قمکن زست زه صورا  سح دزر و یا  یسنج  زا  . .17
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  تعالم ـوضوع اسـم

  محل اجرای پروژه 

  شماره و تاریخ استعالم 
 

 
 
 

 تهیه کننده: سام گلدار 

 مسئول دفتر فنی و تعمیرات

پیشنهاد دهنده قیمت مهر و امضاء   

 ق   زی  سو  رنی آقالی ریوط زس روی یقان، قح  آن ا ق  زایست جارو     و  اری زی گسد و غ ار زا  . .18
ا  قمکن زسطت زه درروزسطت ق یس آقوی طگا  ز طکا  اه سط  دقانه  دزیس  و ...  نال زس اهگام رنی آقالی ریوط صط حگا . 19

 روی ریوط کشا   و رنی آقالی  ود که زازت آ  پسدزرت ج زگانه زی وجود ن زرد.
 سانر  قرس ق  زا  . 5ح زق   سض ریوط  . 20
  سفه زا  . 4رنی آقالی حفاظ اای نسد  زی ق  زایست زه صورا  .21
 قا ان رو، اس در دو لهگه قحسوب ق  گسدد.در آیرم درب  .22
در آیرم درب اای  طاشطه رور زلرک که سطمت و  و رزسطت آن ا حفاظ آاه  ثازت  طاشطه رور ق  زا ط ، اس در زه جای  .23

 لهگه در ن س گسفره     زست. 6لهگه،  4
 رنی آقالی پهجس ، فوت یک سمت دنمای زاسو   ق  زا  . . 24
 ق  زا  .رنی آقالی دراا، امگ  دو  سم آ   . 25
 زرونه کاری دراای آاه  ق   زی رنی آقالی زخش  زی کار زود  و پسدزرت ج زگانه زی ن زرد. .26
،  تماس رنی زا  ططاشططه  ، ق  زایسططت تم ا زت  زسزی جلوگاسی زیو یا وارووب دراا اهگام رنی آقالی دراا  ططاشططه رور . 27

و سطایس قوزرد قشطازه،  طاشطه رنی  ط   ق    در ن س گسفره  طود. در صطورا تماس رنی زا  طاشطهسطسزقاک و یا سطهی دیوزر  
 زایست ق   زی تحوی  کار  اری زی اسگونه لکه رنی زا  .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه قرارداد 

 



  پیمانکار :  

 --- 

 موضوع قرارداد : 

 --- 

 کارفرما : 

مؤسسه آموزشی فرهنگی  

 غیردولتی پتروشیمی ماهشهر 

 

 

 

در اداره ثبت اسناد و امالك    76، ثبت شده  به  شماره    موسسه آموزشي فرهنگي غيردولتي پتروشيمي ماهشهراين قرارداد فی مابين  

  "كارفرما "( كه از اين پسرئيس هيات مديره )  --)مديرعامل( و    --  با نمايندگی آقايان :  10980012785شهرستان ماهشهرداراي شناسه  

شماره داراي    --سسات غير تجاري شهرستان  ؤثبت شده در اداره ثبت شركت ها و م  --  به شماره   --شركت  ناميده می شود ، از يك سو و  

آگهی تغييرات شركت به استناد آخرين  و تعهدآور    مجاز  ءدارنده امضا  --به شماره ملی    --با نمايندگی      --و شناسه ملی    --  اقتصادي

ناميده می شود از سوي ديگر ، تحت شرايط  وضوابط ذيل    "پيمانكار"دراين قرارداد  كه--  مورخ  --  مندرج در روزنامه رسمی شماره 

 منعقد و طرفين ملزم به رعايت و اجراي مفاد آن می باشند. 

 موضوع قرارداد -ماده يك

كارها و ساير ضوابط و شرايط منضم به آن ، كه جزء  و احجام  مطابق قرارداد حاضر، شرح    "  ---  "قرارداد عبارتست از:موضوع  (  1-1

   .الينفك قرارداد محسوب می گردند

درصد مبلغ اوليه قرارداد قابل افزايش يا كاهش خواهد بود. بديهی است در صورت ابالغ    25حجم عمليات موضوع قرارداد حداكثر تا  (  2-1

 قرارداد می باشد. كارفرما مبنی بر اعمال افزايش يا كاهش مذكور، پيمانكار متعهد به اجراي آن براساس آناليز مبلغ 

درصورتيكه تغييرات در حجم موضوع قرارداد مستلزم تغيير در مدت آن باشد ، فقط نسبت به بخش افزايش يافته ، مدت قرارداد   :1تبصره  

 افزايش خواهد يافت . 

: در صورتيكه كارهاي جديد ابالغ شده به پيمانكار در شرح كار اوليه وآناليز بها پيش بينی نشده باشد ، پيمانكار می بايست قيمت  2تبصره 

مبلغ اوليه قرارداد   %10پيشنهادي خود را همراه آناليز قيمت به كار فرما اعالم نموده و پس ازتأييدكارفرما اقدام نمايد. سقف اين كارها نبايد از

 بيشترگردد .  

 مدت قرارداد   -ماده دو

ور، به  ـد است طی مدت مذك ـمتعهانكارـپيم  . صورتجلسه تحويل محل كار به پيمانكار می باشد  خ  ازتاري  و  روز  --  راردادــقمدت    (1-2

  ، اقدام نمايد  نظارت كارفرمانحومطلوب نسبت به انجام تمامی كارهاي موضوع قرارداد وتعهدات مربوط به آن، بر اساس دستورات دستگاه  

 كه عملكرد وي همواره مورد رضايت كارفرما  قرارگيرد . به نحوي 

  پيوست مطابق شرح كار    آن انجام عمليات موضوع    تهيه و ارائه برنامه زمانبندي است پس از مبادله قرارداد، نسبت به  پيمانكار موظف    (2-2

 را اخذ نمايد .  كارفرما در اين خصوص نظارتدستگاه  تأييد و    اقدام

پس از تاريخ   ده روز( به منظور شــروع عمليات موضوع قــرارداد حاضـر ، پيمــانكار مكلف است نسبت به تجهيـز كارگاه حداكثــر تا  3-2

 ) شامل نمی شود(   صورتجلسه تحويل محل كار، اقدامات الزم را به عمل آورد .
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 مبلغ قرارداد -ماده سه

ساير تعهداتی كه پيمانكار به موجب قرارداد حاضر عهده دار انجام   و موضوع  قرارداد    عمليات( مبلغ اوليه قرارداد در قبال اجراي كليه  1-3

 .  می باشد الــري--)به حروف(    -- معاً )به عدد(ــــآنها گرديده است، ج

 ( مبانی مبلغ قرارداد در طول مدت اجراي آن ثابت و اليتغير بوده و مشمول هيچگونه تعديل نخواهد بود.2-3

 ( به مبلغ قرارداد هيچگونه ضريبی از جمله ارتفاع، سختی كار و طبقات تعلق نخواهد گرفت.3-3

تعديل و افزايش بهاي قيمت ناشی از افزايش قيمت مصالح در طول مدت قرارداد به پيمانكار تعلق نمی گيرد. )منظور از مدت  ( هيچگونه  4-3

 زمان قرارداد، ابتداي تاريخ شروع به كار تا انتهاي آن با كليه تمديد زمان قرارداد می باشد.( 

تهيه    ،مواد و اقالم مورد نيازتهيه و تأمين    منجمله   ؛مستقيم و غير مستقيم پيمانكاراز هر قبيلتمامی هزينه هاي  در برگيرنده    مبلغ قرارداد(  2-3

حقوق،    ،كسور قانونی، سود پيمانكار و ساير هزينه هاماليات، بيمه تامين اجتماعی متعلقه به قرارداد،  تجهيزات ، ماشين آالت ،مدارك فنی،  

   . ميباشدتعهدات  كليه  و، تهيه و تأمين تجهيزات  بدي آب و هوا    ،رخصی و تعطيالت كاركنان پيمانكارمسنوات،  پاداش، عيدي ، اضافه كاري،  

 نحوه پرداخت  -ماده چهار 

و پس از تاييد    قرارداد حاضر ، مطابق با آناليز پيشنهاد قيمت منضم به    تنظيم صورت وضعيت   و با   پيشرفت كاربر اساس  مبلغ قرارداد    (1-4 

بدين منظور پيمانكار می بايست صورت وضعيت كارهاي انجام شده را بر اساس ميزان   .گرددپرداخت مي  به پيمانكار دستگاه نظارت كارفرما 

  می  و   گردد   می  تنظيم  ترتيب   بدين   كه  مراحلی  وضعيت   رت صو  تحويل دستگاه نظارت نمايد.  يد أيكار انجام شده تنظيم و جهت بررسی و ت

  پنج  مدت   ظرف  تأييد   ودرصورت   بررسی  نظارت  دستگاه   توسط   باشد،   پيمانكار  مهر  به   ممهور   و   پيمانكار  نماينده   مجاز   امضاء   داراي   بايست 

 مالی   امور  به  كارفرما،  مديرعامل  توسط  وتأييد  الزم   هاي  كنترل  ازاعمال  پس مزبور  وضعيت صورت.  مينمايد  ارسال  كارفرما  براي  روزكاري

  اعمال  و الزم احتمالی تصحيحات و  قرارداد با  آن ارقام مطابقت ازجهت رسيدگی از پس را وضعيت صورت مبلغ مالی امور. شود می تسليم

پيمانكار ناقص باشد يا برخی از ارقام آن  . هرگاه به عللی صورت وضعيت ارسالی  نمود خواهد  پرداخت  پيمانكار   به  قرادادي  و  قانونی  كسور

مورد قبول دستگاه نظارت قرار نگيرد صورت وضعيت براي تصحيح به پيمانكار عودت داده می شود . در اين صورت مدت پرداخت صورت  

ل تقاضاي  وضعيت از تاريخی شروع خواهد شد كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم دستگاه نظارت بشود . در چنين مواردي در مقاب

تگاه نظارت، كارفرما هفتاد درصد وجه صورت وضعيت را به عنوان علی الحساب در وجه پيمانكار پرداخت  ـــ مانكار و تائيد دســكتبی پي

صورت وضعيت پرداخت خواهد نمود . پرداخت صورت وضعيت بعدي موكول به اصالح و    ءمی كند و مابقی را پس از اصالح و امضا

 .يت قبلی استقطعی شدن صورت وضع

 ( به اين قرارداد هيچگونه پيش پرداختی تعلق نمی گيرد. 2-4

 )شامل اين استعالم نمي باشد(  درصد بابت تضمين حسن انجام كار كسر می گردد. 10( از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ 3-4

 سازمان تأمين اجتماعی كسر می گردد. درصد بابت تضمين ارائه مفاصا حساب بيمه  5( از هر پرداخت به پيمانكار مبلغ 4-4

درصد مبلغ    25ند يك نوبت درخواست پرداخت، معادل حداكثر  ا، می تودرصد  50( پيمانكار پس از پيشرفت فيزيكی پروژه، حدود  5-4

 قرارداد نمايد.

 د.(پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فقط در صورت درخواست پيمانكار و احراز شرايط الزم صورت می پذير6-4
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 تأييدات و تعهدات پيمانكار -ماده پنج 

 ( تأييدات پيمانكار5-1

 پيمانكار در اجراي قرارداد حاضر تأييد مي نمايد كه :  

آشنا بوده و    پيمانكاران)پيوست(   HSE  دستورالعملو راهكارهاي اجرايی و    انجام كار  در  موثر  احوال   و اوضاع   و كليه مقتضياتبا  -1-1-5

 ضمن رعايت كليه مقررات مربوطه ، آموزشهاي حفاظتی زيست محيطی را به كاركنان خود نيز ارائه نمايد.  

در اجراي موضوع قرارداد حاضر كليه قوانين و مقررات كشور و شرايط مندرج در قرارداد حاضر را رعايت نموده و می نمايد و در    -2-1-5

موضوع قرارداد يا پس از آن معلوم شود پيمانكار يا كاركنان و نمايندگان او از مقررات و قوانين كشور  صورتی كه در طول اجراي خدمات

تخلف كرده اند، متعهد خواهد بود هرگونه خسارتی كه از اين بابت متوجه كارفرما شود را به تشخيص كارفرما   و شرايط مندرج در قرارداد

 جبران نمايد.

تسهيالت موجود    ،مقررات ايمنی كارفرما  عملياتی،  شرايط  ارتباطی،  راههاي   محل،  طبيعت  از  كرده و  بازديدمحل اجراي كار  از    -5-1-3

نحوه   آشنايی با اسناد ومدارك دستگاهها، ماشين آالت، ازجمله   ،ودرآن مؤثراست    الزم  عمليات  اجراي   برايوآنچه    درمنطقه، شرايط اقليمی

 ضوابط ،  نياز  مورد  وكارگرساده   ازمتخصص  اعم  الزم  انسانی  نيروي  تأميناههاي مورنياز، حجم كار و امكانات الزم،  تأمين ابزارآالت ودستگ

به    ادعايی  هيچگونه   حق بعداً    مربوطه،كامالً مطلع شده و   واردوسايرم  نشانی   وآتش   ايمنی  تعطيالت،،  كار  زمينه ساعات   كارفرما درومقررات

 كه يیدرمورد رويدادها   .نخواهد داشت  را  قبيل   از اين  سايرعوامليا  و  بند ذكرشده   دراين   كهعواملی  ازبابت   اضافی  عنوان خسارت وهزينه هاي 

   طور معقول براي يك پيمانكار كار آزموده قابل پيش بينی نباشد باتوافق طرفين تعيين تكليف خواهد شد.ه  ب

ازاجراي قوانين از جمله قوانين    -4-1-5 ناشی  بيمه كارهاي سخت و زيان آور    خصوصاً مين اجتماعی،  أكار وبيمه هاي تهزينه هاي  حق 

 را در مبلغ قرارداد منظور نموده است. و حقوق دولتی مربوط به  وآيين نامه هاي  مقرراتو

ساير هزينه ها را در نظرگرفته و حق هرگونه تقاضاي اضافه   ،عالوه بر هزينه هاي ناشی از مفاد بندهاي فوق  مبلغ پيشنهادي خوددر    -5-1-5

 پرداخت را نخواهد داشت . 

، اعم از اينكه مربوط به گذشته باشد يا اينكه درآينده حادث  در مورد مسائل پرسنلی پيمانكار  ؛ هرگونه مسئوليت و تعهدي را كارفرما  -6-1-5

دولتی و غيردولتی در مورد هر يك  هاي    و سازمان  ها   سلب می نمايد و پاسخگويی به مشكالت و شكايات مطروحه در ارگاناز خود    گردد،

 عهده پيمانكار می باشد . ه ب، از كاركنان

نيروهايی كه دراجراي عمليات موضوع   و سايرامكانات مورد نيازوسيله نقليه جهت اياب و ذهاب    محل اسكان،  غذا ،   يه و تأمين ته  -7-1-5

 هده و هزينه پيمانكار خواهد بود و كارفرما در اين خصوص هيچگونه تعهدي نخواهد داشت . اين قرارداد مشغول به كار می باشند، به ع

كارفرما و اشخاص  سيسات كارفرما ، كاركنان  أچنانچه در نتيجه فعل يا ترك فعل وي و كاركنانش خسارتی متوجه دستگاهها و ت  -8-1-5

 گردد ، مسئول جبران آن خواهد بود. و يا ثالث 

اجراي كار كه ممكن است به علت قصور، مسامحه يا تخلف وي حادث    قبال خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث ناشی ازدر  -9-1-5

 می دارد .  شود مسئول و پاسخگو بوده و كارفرما را از هرحيث در قبال ادعاي اشخاص ثالث مصون و مبرا

نيروهاي ستادي پيمانكار ،    مدارسبه منظور تردد در سطح    -5-1-10 فقط براي يك   قرارداددر طول مدت  و اياب و ذهاب كاركنان و 

بار جهت انجام خدمات موضوع    دستگاه خودروي سواري استفاده  قراداد حاضر  مجوز تردد صادر خواهد شد . چنانچه پيمانكار از وانت 

 .نمايد
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 تعهدات پيمانكار (5-2

 متعهد مي گردد كه : پيمانكار در اجراي قرارداد حاضر 

،  رفه ايـوح  فنیوزارت مسكن و شهرسازي و سازمان  اي قابل قبول  ــ استاندارده،  هاموضوع قرارداد را مطابق شرح كارعمليات    -1-2-5

ان با صالحيت مورد  ـكاركن  توسط رانهـايسته وماهـبه نحوش  ،و با استفاده از لوازم و تجهيزات مورد نيازدستورالعملهاي موجود    مشخصات و

 خواهد بود.   عمليات موضوع قرارداد ، به عالوه وي مسئول صحت كليه  انجام دهددكارفرما ـيأيت

خود )داراي مدرك    ،كتباً مدير پروژه پروژه بالفاصله پس از مبادله قرارداد يا شروع به كار عالوه بر معرفی كليه افراد شاغل در    -2-2-5

بايد مقيم در كارگاه و  كارفرما معرفی نمايد. نماينده پيمانكار    به  نماينده تام االختيار  سرپرست كارگاه و    را به عنوان   (مرتبط و مورد تائيد 

كه ازطرف دستگاه نظارت    هايی  و در مواقع بيماري و يا مرخصی جانشين او حق دريافت دستورات و راهنمائی  همواره در دسترس باشد 

ار است وكليه  ابالغ به نماينده پيمانكار و يا جانشين وي در حكم ابالغ به پيمانك  .  را خواهد داشت  ،درارتباط با موضوع قرارداد داده می شود

 كنار يا تعويض نمايد.  رد و پيمانكار جز با موافقت كتبی كارفرما نمی تواند نماينده خود را ازكار بنتعهدات آنها تعهدات پيمانكار می باش

دستگاه نظارت معرفی عنوان نماينده ايمنی خود به  ه  ب را  )داراي مدرك تحصيلی ديپلم(    الزم   و واجد شرايط باتجربه    كتباً يك نفر  -3-2-5

 كارفرما تأييد گردد. ، بديهی است صالحيت فرد معرفی شده می بايست از طريق نمايد

را داشته باشد  شرايط قابل قبولی  از نظر قانون كار و بهداشت صنعتی  وكارگاه به هزينه خود، به نحوي كه    ترنسبت به تجهيز دف  -4-2-5

به عهده و    نظافت و ساماندهی محدوده داخلی و خارجی كارگاه بديهی است    اقدام نمايد.   دكارفرما قرار گير  HSE  يد أيمورد ت  همچنين و

 هزينه پيمانكار می باشد . 

 كليه كارهاي مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه و همچنين تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز را به عهده و هزينه خود انجام دهد .   -5-2-5

نموده و نماينده  ازجمله قوانين كاروتأمين اجتماعی و همچنين ضوابط و مقررات كارفرما را رعايت  ر،كليه قوانين و مقررات كشو-6-2-5

  اداره ايمنی كارفرما معرفی نمايد .ايمنی خود را به  

سرپرستی وسازماندهی نمايد و  ، هاي الزم جهت انجام كليه عمليات موضوع قرارداد استفاده و آنها را مديريت نيروها وتخصص از -7-2-5

هده وهزينه خود اقدام  به ع  ،در صورت درخواست دستگاه نظارت نسبت به افزايش نيروها براي باال بردن راندمان عمليات موضوع قرارداد

 نمايد . 

به صورت مستمر از كارهاي درحال اجرا بازديد و نحوه اجراي كارها را با برنامه زمانبندي از پيش تهيه شده مطابقت نمايد تا در    -8-2-5

 ا با برنامه جديد ادامه دهد.  د وي ، كار ريي صورت نياز به تغيير در برنامه، سريعاً اين تغييرات را به كارفرما اطالع داده و پس از اخذ تأ

مدت قرارداد ملزم نموده و درمقابل عدم رعايت اينگونه موارد  طول  ايمنی در    مقررات وضوابط كليه كاركنان خود را به رعايت  -9-2-5

 در برابر كارفرما مسئول و پاسخگو خواهد بود.  ،توسط كاركنانش

آگاه و آنان را   ،دوربين دار  و ممنوعيت استفاده از تلفن همراه   مدارساستعمال دخانيات در    كاركنان خود را از ممنوعيت اكيد- 10-2-5

صورت مشاهده تخلف هر يك از كاركنان از مفاد اين بند، در اسرع وقت به خدمات فرد يا  افراد   درو    موارد فوق نمايد  رعايتملزم به  

 . كارگمارده ب  شخص يا اشخاص واجد صالحيت ديگري راخاطی خاتمه داده ،  

به   را ملزم كاركنان خود خود تأمين وبه عهده و هزينه ،  HSEمطابق دستورالعمل  كاركنان خود راايمنی البسه وكليه وملزومات  -11-2-5

اداره ايمنی كارفرما قرار  دستگاه نظارت و  انكار می بايست مورد تأييد ـاده نفرات پيمــالبسه و وسايل ايمنی مورد استفنمايد.  آن ها استفاده از

 گيرند . 
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ساً و به هزينه  أ، اعم از مصرفی ، ابزارآالت و ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات موضوع قرارداد را ركليه مصالح  -12-2-5

دستگاه نظارت در خصوص نوع و جنس و مطابقت آنها با يديه  أيخود تأمين نمايد؛ ليكن قبل از خريد مصالح و اقالم مورد نياز پروژه  بايد ت

پروژه بنا به قصور پيمانكار به لحاظ عدم مرغوبيت   يا تجهيزات  استانداردهاي مورد نظركارفرما را اخذ نمايد. چنانچه مواد و متريال مصرفی

صالحديد دستگاه  نظارت و بر طبق مشخصات فنی و   مزبور را  به هزينه خود و با نظر و  مواردمورد استفاده قرار گيرد پيمانكار موظف است 

 استانداردها و نقشه هاي اجرائی تأمين نمايد. 

به محل تعيين شده از    را  كليه نخاله ها و اقالم باقيمانده و در پايان كار  روزانه  داشته،  محوطه كار خود را همواره مرتب و تميز نگاه   -13-2-5 

 نمايد . تخليه   و حمل مدارسبه خارج از  ود خعهده و هزينه ه ب سوي دستگاه نظارت،

،   و ... ، ، حمل و نقل و جابجايی تجهيزاتانجام كارهاي موضوع قرارداد هاي الزم در رابطه با مجوزتأييد و روزانه؛ نسبت به اخذ  -14-2-5

 از مراجع ذيربط  اقدام نمايد .

 .را به دستگاه نظارت كارفرما گزارش نمايد   ، نواقص موجود و مشكالت ايجاد شدهانجام؛ گزارش كارهاي انجام شده و درحال  روزانهبه صورت    -5-2-15

حفاظت و بانه روزي  ش  به صورتكارگاه ،  اموال موجود در، متريال و سايرماشين آالتدر مدت اجراي كار به عهده وهزينه خود از    -16-2-5

   .كارفرما هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد.حراست نمايد

 نمايد.  ارائهكار انجام شده را به دستگاه نظارت  جلسه، صورت از عمليات موضوع قراردادبالفاصله بعد از اتمام هر مرحله   -5-2-17

 ي موضوع قرارداد كنترل نموده ، از اجراي دقيق كارها   كيفی   از لحاظ كمی و   را  كاركنان خود   در طول مدت انجام عمليات موضوع قرارداد  -18-2-5

 اطمينان حاصل نمايد .   براساس روش هاي معمول، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل هاي سازندگان ونيز تالش در جهت كاهش ضايعات،

 : تعهدات كارفرما ششماده 

 ( تحويل محل اجراي پروژه.1-6

 ر نمودن و تجهيز كارگاه را با نظر خود تامين و طی صورتجلسه اي به پيمانكار تحويل خواهد داد. ( كارفرما محل مورد نياز جهت دائ2-6

 كاركنان پيمانكار     - هفتماده 

كاركنان ،دهند  موقت انجام می  م يائبراي پيمانكار خدمات دا  ،قرارداد  عمليات موضوعمنظور اجراي  ه  كه ب   ازنظر اين قرارداد كليه كسانی

بايد كاركنان خودرا از بين افراد شايسته  شوند. پيمانكار شناخته می انتخاب  و    باصالحيت فنی و اخالقی ،  پيمانكار  ه  ب  نمايد،به تعداد كافی 

  تواند بركناري هريك ازكاركنان پيمانكارمين گردد.كارفرما همواره میأكه اجراي عمليات موضوع قرارداد طبق شرايط مندرج درآن ت  نحوي 

ر،  كارفرما يا به جهات ديگ هاي عدم رعايت دستورالعمل ،دقتی درانجام وظيفهبه علت بی  يا ، دركار خود شايستگی كافی نداشته باشند راكه

 خدمات اين افراد خاتمه داده وجز با   به  سريعاًپيمانكارمكلف است  .  بخواهد   ازپيمانكار  را  ادامه حضورشان دركارگاه دورازمصلحت باشد

متعهد به استخدام نفرجانشين با  با توجه به شرايط فوق،  بديهی است پيمانكار    كارگاه خودداري نمايد.   كارفرما ازبازگردانيدن آنها بهاجازه  

 تجربه كافی خواهد بود. 

 دستگاه نظارت  -شتماده ه

  ،پس از شروع قراردادكه بالفاصله    محول شده   دفتر فني و تعميرات مؤسسهبه  نظارت عاليه بر حسن اجراي اين قرارداد از سوي كارفرما  

 مفاد يا ناظرين وي حق دارند با توجه به  ناظر نظارت،ناظر يا ناظرين را تعيين و كتباً به پيمانكار معرفی خواهد نمود. دستگاه ، دستگاه نظارت

موضوع قرارداد نظارت دقيق به عمل آورند وكارهاي   عملياتقرارداد و اسناد و مدارك منضم به آن به نمايندگی ازكارفرما ، در اجراي  

دستورالعملهاي ذكر شده مورد بازرسی و آزمايش قراردهند و در صورت مشاهده هرگونه     انجام شده توسط پيمانكار را براساس مشخصات و 

 . اين اقدامات به هيچ عنوان از تعهدات پيمانكار نخواهد كاست.   آنها را به پيمانكار صادر نمايند ستور رفع مغايرتی، د
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 --- 
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پيمانكار موظف است كليه مكاتبات و گزارشات خود را از طريق دستگاه عاليه نظارت براي كارفرما ارسال و از همان مرجع پاسخ   تبصره:

 پيمانكار نيز ملزم به رعايت سلسله مراتب فوق می باشند .  خود را دريافت نمايد . كليه كاركنان

 ائم  جر -نهماده 

در صورتی كه تأخير خير غير مجاز داشته باشد ،  أت  اعالم شده   چنانچه  پيمانكار در اجراي موضوع قرارداد و با عنايت به برنامه زمانبندي (  1-9

عنوان جريمه تأخير از محل  ه  ريال ب   000/000/5تعلل پيمانكار باشد، به ازاء هر روز مبلغ )به عدد(  يا    قصور و   ،ترك فعل  ،ناشی از فعل

  يك دهم مدت قرارداد حاضر خير از  أبديهی است  در صورتيكه جمع مدت تتضمينات پيمانكار كسر و وصول خواهد شد.  يا  مطالبات و  

 اقدام نمايد. 18فسخ و مطابق ماده  ،خيرأضمن اعمال جريمه تكارفرما حق خواهد داشت قرارداد حاضر را ، شود بيشتر

  پيمانكار به عهده و هزينه   ،پيمانكار پيش بيايدكاركنان  كار و در اثر سهل انگاري    كه حين   سيساتأهرگونه خسارت وارده به اموال و ت(2-9

   . كسرخواهد گرديدوي و سپرده هاي از محل مطالبات  كه باشد  ران خسارات وارده میــپرداخت و جبمشمول  و بوده 

صورت  در اين  گردد،  منجر به بروز صدمه و خسارت به تجهيزات تحويلی به وي  ،  عدم رعايت كيفيت كار و يا قصور پيمانكار  چنانچه(  3-9

تعيين كارفرما و يا شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس،ييد  أثالث مورد ت  بازرس  كارشناسیطبق نظر  تعيين خسارت وارده و هزينه جبران آن،  

 . و اعالم خواهد شد 

 ماليات بر ارزش افزوده -دهماده 

 پرداخت ماليات بر ارزش افزوده فقط در صورت درخواست پيمانكار و احراز شرايط الزم صورت می پذيرد. 

 كسور قانوني -ده ياز ماده 

 حاضر به عهده و هزينه پيمانكارمی باشد.  ( كليه كسور قانونی مربوط به قرارداد 11-1

قانون    28ترتيب مقرر در ماده  ه  مين اجتماعی بيمه نموده و كل حق بيمه را ب أ( پيمانكار موظف است كه كاركنان خود را نزد سازمان ت11-2

   پرداخت نمايد .به آن سازمان مربوطه ، 

عنوان سپرده حق بيمه نزد كارفرما نگهداري  ه  مبلغ هر صورت وضعيت قرارداد ب  %5اجتماعی ،  مين  أت  قانون  38در رابطه با اجراي ماده  (  11-3

يك تبصره به ماده مذكور و آئين نامه اجرائی آن عمل خواهد شد. استرداد مبالغ كسر   يهمين اجتماعی و قانون الحاقأقانون ت   38و طبق ماده  

مبنی براينكه تمام حق بيمه موضوع قرارداد را  ،صاحساب نهائی ازسازمان تامين اجتماعیشده به پيمانكار منوط به اين است كه وي برگ مفا

به نماينده كارفرما تسليم نمايد. عالوه بر مبلغ   ی، ـمين اجتماعأقانون ت  38مذكور در فوق، مطابق ماده    %5پرداخت نموده است تحصيل و 

 یـا باقـنزدكارفرم  ی،ـاب نهائـاحسـمفاص  نيزتا ارائه  وضعيت ارائه شود(  )حتی در صورتيكه يك صورت    رارداد ــرين صورت وضعيت قــآخ

 را نخواهد داشت.     سايرمطالبات خودنگهداري شده و  %5، حق مطالبه آنارائه  انكارتا قبل ازــو پيم ماند  د ــخواه

 حسن انجام كارها  - دوازدهماده 

نمايندگان   يانماينده  ،كارفرما موضوع قرارداد را براساس جزئيات دستورات كتبی عملياتكليه انجام پيمانكار مسئوليت كامل حسن ( 12-1

زان اين مسئوليت  ـبه هيچ وجه از مي  صورت می گيردا  ــراي كارهـايندگان او در اجـرما و يا نمــده دارد و نظارتی كه از طرف كارفـعه ه  ب  ،وي

  كتباً   را  مراتب   بالفاصله  بايد  باشد،  داشته   ايرادي  كارفرما  دستورات  يا و از دستورالعمل ها  بعضی  صحت   به   نسبت   پيمانكار  هرگاه .  كاهد  نمی

،  انكار ابالغ خواهد نمودــبه پيمرا  است    تأييـــد و آنچه مورد    مراتب را بررسیدستگاه نظارت  .  برساند  كارفرما  اطالع  به  دالئل  ذكر  با   و

 .  اجرا نمايدشده را نهايی   ها و يا دستورات  وظف است دستورالعملم پيمانكار

  ايشان   اختيار  در  كارگاه   و   مربوطه   برنامه هاي  ، مراحل ساخت،پيمانكار  اجراي  دست  در  كارهاي   از  زمان  هر  در   تواند  كارفرما می(12-2

نباشدرضايت    عمليات  كار، نحوه   پيشرفت  چنانچه  و  آورده   به عمل  بازديد كار  ،بخش    فوت   بدون  بخواهد  پيمانكار  از  و  متوقف  را  فوراً 

 .  دهد  انجام قرارداد اين  در شده  ذكر موارد به   توجه با  را نظر مورد وقت،كار
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 تضمين  دوره -سيزدهماده 

تضمين می كند.    قراردادموقت موضوع   از زمان تحويل    ،شمسي  ماه تمام  ششرا به مدت  پيمانكار حسن اجراي كارهاي موضوع قرارداد  

  وسايل و تجهيزات نامناسب كاربردن  ه  كه دوره تضمين ناميده ميشود معايب و نواقصی دركارها مشهود گردد كه ناشی از ب   هرگاه دراين مدت

بالغ می كند و  و يا عدم رعايت اصول فنی و استانداردهاي مورد نظر كارفرما باشد ، كارفرما مراتب را جهت رفع عيب و نقص به پيمانكار ا

رفع عيب و نقص به عهده و هزينه خود اقدام نمايد. در غير اين    نسبت به  ،از تاريخ ابالغ  ساعت 72پيمانكار موظف است حداكثر ظرف  

اضافه   به  را   متحمله  هاي  هزينه  وتمامی  اقدام  رأساً  كارفرما  ازمحل    درصد 15صورت  برداشت باالسري  الضمان  وجه  كسور  مانده   باقی 

 ) شامل اين استعالم نمي باشد(  ودرصورت كافی نبودن با مراجعه به مراجع ذيصالح قضائی اقدام به احقاق حقوق خود خواهد نمود. 

 انتقال به غير  - پانزدهماده 

اعم از   ، ثالثكارفرما ، عمليات موضوع قرارداد را كلی يا جزئی به شخص يا اشخاص   با موافقت كتبی و قبلی  ( پيمانكار حق ندارد جز1-15

   حقيقی يا حقوقی واگذار نمايد.

 (كارفرما می تواند تمام يا قسمتی از حقوق خود در ارتباط با موضوع قرارداد را به شخص يا شخاص ثالث واگذار نمايد. 2-15

 ( حوادث قهري و غير مترقبه ) فورس ماژور - شانزدهماده 

دليل اتفاقاتی به دليل وقوع حوادث قهري و غير مترقبه نظير سيل ، زلزله ، جنگ ، انقالب و  در موارد فورس ماژوركه اتمام قرارداد حاضر به 

.. كه خارج از كنترل معقول طرفين است براي يكی از آنها غير ممكن گردد ، ذيربط مراتب را به طرف ديگر اعالم خواهد نمود . در اين  ......

ق با يكديگر مذاكره خواهند نمود و چنانچه راه حل مرضی الطرفين ظرف مدت يكماه  صورت طرفين به منظور تعيين تكليف و حصول تواف

حسابی شامل مبالغی كه بايد تا تاريخ  حاصل نگردد و شرايط فورس ماژور همچنان ادامه داشته باشد ، ختم قرارداد اعالم و پيمانكار صورت

دريافت صورتحساب فوق آن را   م می نمايد و كارفرما پس ازـا تسليـ ارفرمبه ك را ا به او پرداخت شود ـاژور از طرف كارفرمـوقوع فورس م

 پرداخت خواهد نمود .  به وي   ،می گيردرسيدگی وپس از اعمال كسور قانونی و قراردادي ، مبالغی راكه به پيمانكار تعلق 

 موارد فسخ قرارداد   -هفدهماده 

   در موارد زير قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ است :

 ابالغ شروع به كارتاريخ  از    روز ،   پنجقرارداد براي مدت بيش از    عمليات موضوع  اجرايشروع ودر  غيرمجازپيمانكارخيرأدر صورت ت(1-17

هرگاه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار قادر به اجراي مطلوب كار نمی باشد و ادامه كار توسط پيمانكار موجب ضرر و زيان وي    (2-17

 خواهد بود . 

روز كارهاي موضوع قرارداد را    دو، بيش از  16( در صورتی كه پيمانكار بدون اجازه كارفرما و بدون بروزعلل قهري موضوع ماده  3-17

 تعطيل كند .

  بدون اجازه قبلی و كتبی كارفرما تمام يا قسمتی از كارهاي موضوع قرارداد را به شخص ثالث )اعم از حقيقی يا حقوقی (   ؛(پيمانكار4-17

 واگذار كند . 

 ( پيمانكار به تشخيص دستگاه نظارت توانايی مالی يا فنی الزم براي اجراي عمليات موضوع قرارداد را نداشته باشد . 5-17

 ( در صورت انحالل يا ورشكستگی شركت پيمانكار  6-17

 امر براي كارفرما محرز گردد.   از اعمال پرداخت رشوه يا كميسيون گردد و اين یكه طرف قرارداد مرتكب يك يدر موارد( 7-17

و اصالت اسناد ارائه شده و ... )باالخص صالحيت ايمنی(  خدشه، عدم تأييد صالحيت   در صورت كشف هرگونه فساد اعم از جعل،(  8-17

 توسط پيمانكار، در تمامی مراحل اجراي قرارداد.

 . 9خير موضوع ماده أضمن اعمال جريمه ت ،روز 15خير پيمانكار بيش ازأدر صورت ت( 9-17
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( عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد و يا عدم اجراي دستورات دستگاه نظارت كارفرما كه به منظور رفع نقايص و تجديد يا اصالح 10-17

مقتضی   كارهاي انجام شده ناقص يا معيوب توسط پيمانكار و در مهلتی كه براي وي تعيين می كند .در اينصورت كارفرما به هر ترتيبی كه 

كسر و سپرده هاي پيمانكار  مطالباتاز    باالسري  %50بداند رأساً معايب و نقايص كار را رفع نموده و جمع هزينه هاي مربوط را به اضافه  

 مينمايد و در صورت تكرار مشمول موارد فسخ قرارداد خواهد شد . 

 اقدامات پس از فسخ قرارداد  -هجدهماده 

  .به اطالع پيمانكار می رساند فسخ كند مراتب را كتباً  17كارفرما قرارداد را به يكی از علل مشروح در ماده هرگاه ضرورت ايجاب نمايد كه 

به كارفرما   به صورت كتبیپيمانكار می بايست ظرف مدت حداكثر ده روز از تاريخ دريافت آن داليل مستند در دفاع از عملكرد خود را  

ارائه شده، كارفرما  بدون احتياج به انجام تشريفات    ادلهو يا غير قابل قبول بودن    در مهلت مقـرر  انكارـدم پاسخ پيمـايد، در صورت عـارائه نم

  ، تأسيسات  ،ايد و بالفاصله كارگاه ـود خود  ضبط و وصول می نمـان  را به ســنامه حسن انجام تعهدات و كسور وجه الضم  قضائی مبالغ ضمانت 

 ول می دارد.ـمعمرا دام الزم ــه كار اقـارگرفته و براي حفاظت آن و ادامــود درآن را در اختيائل موجـالح و تجهيزات و وسـو مص

كافی    براي فسخ قرارداد    ،17: تشخيص كارفرما مبنی بر انطباق تخلف و يا تخلفات پيمانكار با يك يا عده اي از موارد مذكور درماده    تبصره

 (  تلقی كند. 20ز موارد حل اختالف )موضوع  ماده عنوان يكی اه ندارد فسخ قرارداد را بمی باشد و پيمانكار به هيچ وجه حق 

 تعليق كار  - نوزدهماده 

ماه به حالت تعليق در آورد در اين صورت بايد مراتب را كتباً    3(كارفرما می تواند در مدت  قرارداد، اجراي كار را موقتاً براي حداكثر  1-19

 جدد كار به پيمانكار اطالع دهد.  با تعيين تاريخ شروع م

ماه ضروري باشد كارفرما می تواند با توافق كتبی پيمانكار مدت تعليق را افزايش    3( در صورتيكه تعليق اجراي كار براي مدتی بيش از  2-19

 شد. اقدام خواهد   21ماده  مه يافته تلقی و به شرح مذكور دردهد. در صورت عدم موافقت پيمانكار، قرارداد خات

 حل اختالف   - بيستماده 

ر يك  در صورتی كه اختالفاتی بين كارفرما و پيمانكار پيش آيد، اعم از اينكه مربوط به اجراي موضوع قرارداد و يا مربوط به تفسير و تعبير ه

در غير اين صورت اختالف   گردد،از مواد قرارداد حاضر و ساير مدارك پيوست آن باشد، می بايست ابتدا از طريق مذاكره بين طرفين رفع 

و طرفين ملزم هستند تا حل و  می باشد  بين به مراجع قضايی ارجاع خواهد شد. احكام صادره از دادگاه صالحه براي طرفين الزم االجرا  فيما

 .در غير اين صورت ملزم به جبران ضرر و زيان خواهند بود  ،اجرا نمايند  عهده دارنده  تعهداتی را كه به موجب قرارداد ب  فصل نهايی اختالف،

 ست و يك خاتمه قراردادماده بي

 اعمال  حق خواهد داشت با اخطار قبلی يك ماهه به قرارداد خاتمه دهد.در اين صورت پس از17 كارفرما عالوه بر اختيارات مندرج در ماده 

 د بود. كارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه قرارداد خواه محق به دريافت حق الزحمهپيمانكار توسط كارفرما، كسورقانونی و قراردادي 

 محرمانه بودن اطالعات   - دوو بيست ماده 
محرمانه تلقی شده و اسناد و    كليه اطالعاتی كه پيمانكار در نتيجه انعقاد و اجراي قرارداد حاضر بدانها دسترسی پيدا می كند ، بايد كامالً

مدارك آنها در مقابل حريق، سرقت و يا فقدان، محفوظ نگهداشته شوند. پيمانكار بايد اين مدارك را بعد از خاتمه و اتمام عمليات موضوع 

 قرارداد عيناً به كارفرما عودت دهد. 
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 اسناد و مدارك قرارداد -  سه ماده بيست و

وساير مدارك منضم    ، پيشنهاد قيمت وآناليز بها  عمليات موضوع قرارداد  هايقرارداد حاضر، شرح كاراسناد و مدارك قرارداد عبارتست از:  

گردند  يا بين طرفين قرارداد مبادله می  اسناد تكميلی كه حين اجراي كار وبه منظور اجراي قرارداد به پيمانكار ابالغ می شود   به اين قرارداد .

ه  اسناد مذكورممكن است ب.دناين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك قرارداد تهيه شو   ،شمار می آينده  اسناد ومدارك قرارداد ب ء  نيز جز

 د. نو يا اصالحيه باشمتمم   ، صورت الحاقيه ، موافقتنامه 

و اگر دوگانگی مربوط به بهاي    و مدارك اولويت دارد.در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارك ، قرارداد بر ديگر اسناد    تبصره :

 پيوست قرارداد برديگر اسناد و مدارك قرارداد اولويت دارد. آناليزكار باشد 

 ساير شرايط قرارداد -چهارماده بيست و 

مرخصی و    ، بازخريد  ،  خراج  خسارت ا  ، پاداش    ،(كليه مزاياي قانونی قابل پرداخت به كاركنان پيمانكار اعم از مستمر و غير مستمر  24-1

كاركنان  برابر    امثالهم درمبلغ قرارداد منظورگرديده وكارفرما هيچگونه تعهدي در قبال كاركنان پيمانكار نخواهد داشت. پيمانكار رأساً در 

 می باشد . مسئول و پاسخگو خود و مراجع ذيربط 

نقليه سبك مورد نياز انجام عمليات موضوع قرارداد به عهده و هزينه پيمانكار می باشد . بديهی است    (24-3 تهيه و تأمين هرگونه وسيله 

 وسائط نقليه مورد استفاده توسط پيمانكار می بايست مورد تأييد دستگاه نظارت كارفرما قرار گيرد .

مين اجتماعی قرار داده و  تأر اجراي اين قرارداد به كار می گمارد تحت پوشش بيمه  پيمانكار مكلف است كليه كاركنانی را كه د(  24-4

كليه قوانين و مقررات را در اين خصوص و همچنين كليه مقررات قانون كار، منجمله انجام معاينات پزشكی الزم و دوره اي كاركنان خود  

 ليت پيمانكار خواهد بود . را رعايت نمايد و هرگونه تخلف از انجام اين تكاليف موجب مسئو 

تخلف   ،به كار گمارد  موسسه آموزشی فرهنگی غيردولتی پتروشيمی ماهشهرپيمانكار نمی تواند نيروهاي خود را ازميان افراد شاغل در  (  24-5

خ قرارداد  ازسوي پيمانكار، از موارد فس  تخلفپيمانكاردر اين خصوص موجب اعمال جريمه از سوي كارفرما می باشد. در صورت تكرار

   برخورد خواهد شد .  18محسوب گرديده و مطابق ماده 

، به عهده و هزينه  مورد نياز، تجهيزات و دستگاه هاي  متريال    ،اقالم    و انبارداري  تخليه  ،  ، ارسال  حمل و بارگيريتهيه و تأمين ،    (24-6

 پيمانكار می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  پیمانکار :  

 --- 

 موضوع قرارداد : 

 --- 

 کارفرما : 

مؤسسه آموزشی فرهنگی  

 غیردولتی پتروشیمی ماهشهر 

 

 

  نشاني طرفين -پنج ماده بيست و 
 نشانی طرفين قرارداد به شرح ذيل می باشد: 

 06152424615تلفن: -واحدي بهار 82منازل -شهرك بعثت- بندرماهشهر-خوزستان كارفرما :

 ---  پيمانكار:

 ارسال گردد. كليه ابالغيه ها و مصوبات در ارتباط با اين قرارداد بايد كتبی بوده وحسب مورد به نشانی هاي مندرج در مقدمه قرارداد ( 1-25

 ( هر يك از طرفين قرارداد می تواند نشانی يا شماره فاكس خود را با دادن ابالغ به طرف ديگر به شرح مذكور در باال تغيير دهد.  2-25

كه با فاكس ارسال   كه به صورت دستی تحويل شده باشد ، در روز تحويل دريافت شده تلقی می گردد. در صورتی   ( ابالغيه هايی فوق در صورتی 3-25

نچه شده باشد در روز ارسال فاكس، دريافت شده تلقی می گردد و اگر در ساعت خارج از ساعت اداري باشد، روز بعد دريافت شده تلقی می شود.چنا

 بوسيله پست سفارشی ارسال شده باشد درتاريخ امضاء دريافت ) تاريخ دريافت (، رسيده محسوب می گردد.  
 . ماده طرفين قرارداد بايد در اسرع وقت يكديگر را از هر گونه اطالعاتی كه براي طرف ديگر مهم بدانند، مطلع نمايند ( بر طبق اين4-25

كه اعتبار و حكم واحد دارند در    نسخه  2  ماده و در  25اين قرارداد كه از هر جهت تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران مي باشد مشتمل بر  -

                        . ، بين طرفين امضاء و مبادله گرديد  ردولتي پتروشيمي ماهشهرموسسه آموزشي فرهنگي غي

 

 

 پیمانکار:نماینده                                                           نمایندگان کارفرما:        

        ---------------                                                                 ------------ 

 مديرعامل                             مديرعامل                                                           

 امضاء و مهر                                                                            و مهر امضاء         

 

        ---------------                                                                  

                                                                        رئيس هيات مديره        

 امضاء           
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12-عدد-رنگ آمیزی دروازه فوتبال16

15-عدد-رنگ آمیزی میله پرچم17

:به حروف:به عدد(ریال)جمع کل 

47-لنگه-رنگ آمیزی چارچوب آهنی در اتاق اداری و کالس13

18-عدد-رنگ آمیزی پایه بسکتبال14

14-عدد-رنگ آمیزی میله والیبال15

15-لنگه-2*2پروفیل -رنگ آمیزی در آهنی حفاظی معمولی10

101-لنگه-رنگ آمیزی در اتاق آهنی معمولی11

42-لنگه-رنگ آمیزی در اتاق چوبی12

201-لنگه-2*2پروفیل -رنگ آمیزی حفاظ پنجره4

67-مترطول-رنگ آمیزی جداول بتنی5

18-لنگه-رنگ آمیزی درب نفر رو آهنی6

شرح آیتم

-صف صبحگاه- رنگ آمیزی خطوط

-زمین های ورزشی- رنگ آمیزی خطوط

-رنگ آمیزی در شیشه خور بزرگ آهنی

-رنگ آمیزی در شیشه خور کوچک

-رنگ آمیزی در ماشین رو آهنی

10-لنگه8

24-مترطول-رنگ آمیزی نرده پله3

1-لنگه9

28-لنگه7

1401- پروژه های رنگ آمیزیموسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهرفرم پیشنهاد قیمت

موضوع استعالم
رنگ آمیزی خطوط صف صبحگاهی، زمین ورزش، وسایل ورزشی

...در، پنجره و 

شخص پیشنهاد دهنده/نام شرکت

واحدردیف
حجم نهائی

قیمت واحد پیشنهادی

ناحیه صنعتی و شهرک بعثتمحل اجرای پروژه
شماره و تاریخ استعالم

نوع

5715-مترطول2

(ریال  )جمع کل 
مقدارتعداد

6240-مترطول1

شناسه ملی  شرکت یا شماره ملی شخص حقیقی

:نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت

مهر و امضاء

سام گلدار: تهیه کننده 

مسئول دفتر فنی و تعمیرات
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