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 ›› فشار خون باال عامل سكته قلبي، سكته مغزي، نارسايي كليه و قلب است.‹‹
 قرارداد تهيه و اجراي آسفالت 

كميسيون عالي معامالت  ٩/٣/٩٨و صورتجلسه مورخ  ١٨/٢/٩٨مورخ  ١٧٥٧با توجه به آگهي مناقصه شماره 
 شهرداري كازرون ؛ قرارداد به شرح ذيل منعقد مي شود:  ٩٨شهرداري كازرون و بودجه مصوب عمراني سال 

 مشخصات طرفين قرارداد 
قرارداد (كارفرما): شهرداري كازرون به نمايندگي آقاي علي باقري آدرس: شهرداري كازرون   طرف اول

                                                    ٠٧١٤٢٢٢٦٠٤٢:تلفن
بـه  (مـديرعامل شـركت )   طرف دوم قرارداد (پيمانكار): شركت هفتصد بنمايندگي آقاي عليرضا ميرزايـي  

 -٠٩١٧١٢١٢٣٧٥تلفن : ٧٣١٨٨٣٦٩١١كدپستي:  -دفتر شركت – ٥كوچه  -بلوار خرمشهر -نشاني : كازرون
٤٢٢٤٥٥١٣ 

 تعاريف و اصطالحات -١ماده 
 كلمات و اصطالحات مورد استفاده در اين قرارداد داراي معاني زير مي باشد:

 كار فرماي اصلي:-١-١
 م كار فرماي اصلي مي باشند.و نمايندگان قانوني كارفرماي اصلي در حك يعني شهرداري كازرون

كار يا كارهاي موضوع قرارداد:                                                                                                  -١-٢
و مسئوليتهاي پيمانكار به شرح ماده دو و يازده كار يا كارهاي موضوع قرارداد عبارت است از كليه تعهدات 

اين پيمان و همچنين در بر گيرنده كليه كارهايي است كه به منظور اجراي تعهدات اصلي پيمانكار ضروري 
 مي باشد.

 نماينده كارفرما در كارگاه: -١-٣
معرفي مي شود و اصوال  شخصي است كه با اختيارات كافي از طرف كارفرما كتبا به پيمانكار و يا نماينده وي

 مقيم كارگاه خواهد بود.
پيمانكار موظف است يك نفر را به عنوان سرپرست كارگاه به صورت كتبي به شهرداري معرفي  -

 نمايد كه به صورت دائم در محل پروژه حاضر باشد.
 آقاي مهندس محسن ندائي به عنوان ناظر پروژه تعيين مي گردد و پيمانكار موظف به همكاري با -

 ايشان مي باشد. 
 موضوع قرارداد -٢ماده

 تهيه و اجراي آسفالت گرم سطح شهر كازرون به صورت پيماني  
 محل اجراي عمليات: (پيوست شماره يك) -

 



٣٢٩٧  
١٣٩٨/٠٣/١٩  

 
    

 ٢ Page لي باقري ع       شركت هفتصد 
  شهردار كازرون   پيمانكار 

 
 مشخصات فني:

 ٢٠٠/١پريمكت به مقدار MCسانتيمتر با احتساب قير  ٥به ضخامت  ٠-١٩تهيه و اجراي آسفالت گرم توپكا  -الف
تر مربع با توجه به مشخصات فني و دانه بندي مناسب و تاييد آزمايشگاه مكانيك خاك در حدود كيلوگرم در هر م

 متر مربع  ٠٠٠/١٥
پريمكت به مقدار MCسانتيمتر با احتساب قير  ٥به ضخامت  ٠-١٢تهيه و اجراي اجراي آسفالت گرم توپكا   -ب

بندي مناسب و تاييد آزمايشگاه مكانيك خاك در  كيلوگرم در هر متر مربع با توجه به مشخصات فني و دانه ٢٠٠/١
 متر مربع  ٠٠٠/٤٠حدود 

گرم در  ٢٥٠تك كت به مقدار   MCسانتيمتر با احتساب قير ٤به ضخامت  ٠-١٢تهيه و اجراي آسفالت گرم توپكا  -ج
 متر مربع ٥٠٠٠هر متر مربع با توجه به مشخصات فني و دانه بندي مناسب و تاييد آزمايشگاه مكانيك خاك در حدود 

 ضمائم قرارداد -٣ماده 
 ضمائم اين قرارداد عبارتند از :

 مقدار ومحل اجراي عمليات  (پيوست شماره يك) -١-٣
 )دوبرنامه زمان بندي كه ظرف مدت همزمان ابالغ مي گردد (پيوست شماره -٣-١
 )سهمشخصات فني خصوصي (پيوست شماره -٣-٢

 ارمحل اجراي عمليات و انجام ك -٤ماده 
محل اجراي عمليات كه قبل از امضاي قرارداد به رويت پيمانكار رسيده است شهركازرون  استان  فارس     

 مي باشد.
 مدت قرارداد -٥ماده 

بندي منضم به قرارداد  مطابق با برنامه زمان ٢٠/٩/٩٨شروع وتا تاريخ   ٢٠/٣/٩٨ماه ازتاريخ  ٦مدت قرارداد 
 د كه اين مدت در صورت توافق طرفين قابل تمديد مي باشد.)به پايان ميرسدو(پيوست شماره 

 مبلغ قرارداد -٦ ماده
 ميليارد ريال مي باشد . بيستريال (به عدد) و بحروف  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ 
 هيچگونه تعديل آحاد بهاء در مدت قرارداد به مبلغ قرارداد تعلق نمي گيرد. -٦-١
ي گيرد ودرآن كليه ضرايب الزمه به صورت مسـتند اعمـال   به مبلغ قرارداد هيچگونه ضريب تعلق نم -٦-٢

 گرديده است .
كـاهش مقـادير   افـزايش و يـا   كار فرما مي تواند نسبت بـه   ,كار هاي اضافي : مطابق شرايط عمومي پيمان 

 % مبلغ پيمان اقدام نمايد.٢٥قرارداد تا ميزان 
 نحوه پرداخت -٧ماده
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و ارائه صورت وضعيت اقدام نموده وپـس از تائيـد دسـتگاه نظـارت     در پايان هرماه پيمانكار نسبت به تهيه 
شهرداري كازرون؛  مبلغ آن به حساب پيمانكارگذاشته شده وبعد ازآن نسبت بـه شـروع پرداختهـا اقـدام     

 خواهد كرد.
 شرايط و مشخصات فني و اجرايي -٨ماده 

يفي كاركه توسـط نماينـده   رعايت مشخصات فني عبارت است از تائيد صحت و رعايت مشخصات كمي و ك
مطابق نظرات دستگاه نظارت كارفرماي اصلي به نحوي كه در مرحله مورد تائيد  دستگاه  ,كارفرما در كارگاه 
 نظارت واقع گردد.

 كسور قانوني - ٩ماده
 كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار مي باشد. 
 تعهدات پيمانكار  -١٠ماده  
درصد مبلغ قرارداد ضمانت نامه بانكي معادل  ١٠ن انجام تعهدات قرارداد پيمانكار براي ضمانت حس-١٠-١

مورخ ٦٠ -٠٠٤٠٥٦٢٥-٠٠-٣ريال صادره از بانك صادرات شعبه شهيد رجايي شيراز به شماره  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢
به شهرداري تسليم نموده است كه در پايان قرارداد و تحويل موقت به پيمانكار مسترد خواهد  ١٢/٣/٩٨

 شد.
كليه پرداخت ها به پيمانكارتا پايان قرارداد علي الحساب منظور مي گردد و در پايان قرارداد پيمانكار -١٠-٢

 موظف است صورت وضعيت قطعي خود را تهيه و ارائه كند. 
كار فرما مجاز است  ,در صورت تخلف ,پيمانكار حق واگذاري يا انتقال موضوع قرارداد را به غير ندارد-١٠-٣

يكطرفه قرارداد را فسخ كرده و ضرور زيان احتمالي را به تشخيص خود از مطالبات پيمانكار كسر  به طور
 نمايد.

پيمانكار جهت انجام صحيح عمليات خود راسا در محل عمليات حاضر بوده يا در صورت تاييد و قبول -١٠-٤
با به كارفرما معرفي مي كند كه كار فرما در مواقع ضروري نماينده اي را براي كنترل كارهاي انجام شده كت

مسئوليت كار را بر عهده گيرد در غير اين صورت خسارت  ,انبار داري و تحويل قطعات  ,در مراحل تحويل 
 كارهاي انجام شده مغاير با نقشه ها و مشخصات فني و انجام مجدد كار به عهده وي مي باشد. 

وع قرارداد در صورت ابالغ از طرف كارفرما و با پيمانكار متعهد به انجام كارهاي خارج از موض-١٠-٥
 قيمتهاي مورد توافق مي باشد كه به شرح زير تعيين خواهد شد.

ماشين آالت يا هر وسيله ديگري) از  ,در صورت در اختيارقرار دادن منابع اجرايي (مانند نيروي انساني 
آن در صورت وضعيتها به شرح زير اعمال هزينه  ,سوي پيمانكار به منظور انجام كار يا خدمات فوق الذكر 

 مي گردد كه مي بايست قبل از در اختيار گذاردن مورد توافق طرف ديگر قرار گيرد.
 تهيه غذا ، اياب و ذهاب و هزينه هاي مربوطه بعهده پيمانكار مي باشد . -١٠-٦
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و عدم تخصص الزمه جبران هرگونه خسارت از طرف كاركنان پيمانكار كه ناشي از سهل انگاري   -١٠-٧
پرسنل باشد به عهده پيمانكار خواهد بود و بايستي توسط پيمانكار جبران گردد. در صورت عدم جبران، 

% هزينه باالسري به ١٥كارفرما راساً نسبت به رفع خسارت اقدام خواهد نمود و هزينه آنرا با احتساب 
 حساب بدهي پيمانكار منظور مي نمايد.

يمانكار موظف به رعايت مقررات و نظافت در كارگاه مي باشند و در صورت عدم كليه كاركنان پ-١٠-٨
 پيمانكار بنا به تقاضاي كارفرما موظف به جايگزين نمودن آنان مي باشد. ,رعايت مقررات 

پيمانكار تاييد مي كند از جميع قوانين و مقررات مربوطه به كار و بيمه تامين اجتماعي و ايمني و -١٠-٩
ي و همچنين قوانين مربوط به ماليات و عوارض قانوني آگاهي كامل دارد و ملزم به پيش بيني و حفاظت فن

 رعايت آنها مي باشد و در هر صورت از اين جهت كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
ن اموال و تجهيزات و مصالح به صورت امي ,پيمانكار متعهد است نسبت به حفظ اطالعات كارگاه -١٠-١٠

 كارفرما عمل كند.
در صورتيكه به هر دليلي ماشين آالت مرتبط با موضوع قرارداد متعلق به پيمانكار بيكار شود  -١٠-١١

 كارفرما هيچگونه پرداختي از اين بابت نخواهد داشت و پيمانكار نيز هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
ي كارگاه بطور كامل تبعيت نمايد. مقررات مزبور پيمانكار موظف است كه در انجام كار از مقررات ايمن-١٠-١٢

توسط مسئول ايمني كارگاه به پيمانكار ابالغ مي گردد.مسئول ايمني با تاييد كارفرما توسط پيمانكار 
 انتخاب مي گردد

 يد پيمانكار موظف است كليه وسايل تحويلي غير مصرفي را بعد از اتمام كار به كار فرما مسترد و رسيد اخذنما-١٠-١٣
تميزكاري محوطه و جابجايي وسايل باقي مانده از پيمانكار در حين انجام عمليات و پس از اتمام كار -١٠-١٤

 به منظور رفع موانع ساير فعاليتهاي اجرايي بعهده پيمانكار مي باشد.
پيمانكار موظف است تدابير الزم را جهت رعايت مسائل ايمني اتخاذ نمايد. در صورت بروز هرگونه -١٠-١٥

 مسئوليت آن به عهده پيمانكار است. ,حادثه اي ناشي از عدم رعايت مسايل ايمني 
موظف است  هزينه بيمه كاركنان شاغل در اين پيمان  كالً بعهده پيمانكار مي باشد ، ليكن پيمانكار -١٠-١٦

 ليست بيمه تامين اجتماعي كارگران خود را در پايان هر ماه به كارفرما ارائه نمايد.
همچنين با توجه به اينكه ليست پرسنل پيمانكار در ليست بيمه كارفرما قرار مي گيرد لذا هر گونـه  -١٠-١٧

هزينـه ديگـر بـه عهـده      پاداش و هر ,مسئوليت ,حقوق ,ادعايي از طرف كارگران پيمانكار اعم از مرخصي 
% بـه عنـوان   ١٥مبلغ فـوق بـا اعمـال     ,پيمانكار است در صورتيكه كارفرما مجبور به پرداخت مبلغي گردد

 باالسري به حساب بدهي پيمانكار منظور و از مطالبات پيمانكار به نفع كارفرما كسر مي گردد.
ح وارده به سايت را تهيه و به كارفرمـا  پيمانكار موظف است كه بطور روزانه گزارشي از وضعيت مصال-١٠-١٩

ارائه دهد . در صورتيكه مصالح مورد نظر مورد تاييد كارفرما نباشد جهت مصالح مزبـور بـه پيمانكـار هـيچ     
 پرداختي نخواهد شد.

كارفرما مجاز به ضبط مصالح بدون كيفيت مي باشد و پيمانكار هيچ گونه ادعايي مبني بـر اسـترداد    -١٠-٢٠
 ر را ندارد.مصالح مزبو
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كارفرما مجاز خواهد بود بدون محدوديت زماني به پيمانكار ابالغ نمايد كه از حمل يك يا چند نوع  -١٠-٢١
مصالح خود داري نمايد در صورتيكه پيمانكار بدون توجه به ابالغ كارفرما مصالح به كارگاه حمل نمايد آن 

 صورت نمي گردد. مصالح ضبط و پرداختي بابت تهيه و حمل آن به پيمانكار
پيمانكار موظف به انجام و يا تأمين هزينه كليه آزمايشات الزم كه توسط كارفرما و دستگاه نظارت  -١٠-٢٢

 اعالمـ مي گردد ، مي باشد
مسئول حفظ سازه هاي موجود در مسير و حاشيه خيابان ها از جمله منهول ، درپوش و تك لبه به  -١٠-٢٣

 رت ايجاد خسارت موظف به جبران مي باشدعهده پيمانكار بوده و در صو
تهيه و تأمين كليه ماشين آالت مورد نياز جهت انجام عمليات موضوع قرارداد به عهده پيمانكار   -١٠-٢٤

 مي باشد .
رداخت خسارت به چنانچه پيمانكارطبق مفاد قرارداد نسبت به اتمام كاراقدام ننمايد ملزم به پ -١٠-٢٥

وتوافق بعمل آمده  ر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب كارفرما و پيمانكارشهرداري طبق نظر سه نف
 ريال مي باشد. ٠٠٠/٤/  ٠٠٠روزانه 

 تعهدات كارفرما-١١ماده 
 تعيين مشخصات مصالح مورد نيازجهت انجام عمليات موضوع قرارداد . -١١-١

 تحويل و حسن انجام كار -١٢ماده
اد را به نحو احسن و طبق مشخصات و شرايطي كه از طرف كارفرما پيمانكار موظف است موضع قرارد-١٢-١

 اعالم مي گردد و جزء الينفك اين قرارداد مي باشد انجام و تحويل كارفرما نمايد.
قرارداد مي باشد و پيمانكار حق هيچگونه  ٢كارفرما مجاز به كاهش مقدار مصالح مندرج در پيوست  -١٢-٢

 ادعايي ندارد. 
 تضميندوره -١٣ماده 

 ماه بعد از تحويل موقت عمليات موضوع قرارداد مي باشد . ١٢مدت زمان دوره تضمين حداقل 
 اختيارات كارفرما و شرايط فسخ قرارداد -١٤ماده 

چنانچه پيمانكار به هر دليلي كار را بدون سرپرست رها كند و يا كار موضوع قرارداد بدون دليل موجه -١٤-١
به منزله عدم توانايي اتمام كار از طرف وي خواهد بود و بنا براين كارفرما  ,ود به تشخيص كارفرما متوقف ش

محق است به طور يك طرفه قرارداد را فسخ نموده و خسارت وارده را به تشخيص خود از محل تضمين يا 
 مطالبات پيمانكار كسر كند و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

ارد با استناد به هر يك از موارد زير قرارداد فيمابين را يكطرفه فسخ نمايد. در اين كار فرما اختيار د-١٤-٢
 صورت پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد:

 در صورتيكه براي كارفرما روشن شود كه پيمانكار ورشكسته شده است. -
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 يمانكار انتقال قرارداد يا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر از طرف پ -
 % مدت پيمان تاخير غير مجاز داشته باشد.٣٠چنانچه بر اساس برنامه زمان بندي بيش از  -
 ناتواني در رعايت مشخصات فني بر اساس نظرات مسئوالن كارگاه  -
كارفرما مجاز است در صورت تحقق هر يك از شرايط فوق با ضبط و مبالغ حسن انجام كار ذخيره -١٤-٣

نواقص كار را برطرف كرده و پس از كسر خسارت هاي احتمالي با پيمانكار  ,ات پيمانكارشده و ديگر مطالب
پيمانكار ديگر واگذار كند. در اين رابطه پيمانكار حق  تسويه حساب نمايد و باقيمانده كار را به صورت

 هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
 فورس ماژور -١٥ماده 

پيمانكار موظف است حداكثر كوشش خود را براي  ,و اراده قرارداد در وقوع حوادث قهري خارج از كنترل 
 حفاظت كار به كار گيرد.

جبران خسارت احتمالي وارده به كارهاي اجرا شده موضوع قرارداد در آن قسمت كه مشمول بيمه نسبت به 
آن به پيمانكار ابالغ عهده كارفرما است. چنانچه كارفرما اعاده كارها رابه حالت پيش از وقوع در مورد هزينه 

 ,ماه  ٦مي گردد اجرا نمايد. در صورت عدم تمايل كارفرما به اعاده كار و يا تداوم وضعيت قهري بيش از 
 پيمان خاتمه مي يابد.

 -١٦ماده 
درصورتيكه براي هريك ازپرسنل پيمانكارحادثه اي رخ دهد كه منجربه پرداخت هزينه هاي پزشكي وياغرامت  -١٦-١

صورتي كه اين هزينه ها ازطريق پوششهاي بيمه اي شركت قابل پرداخت نباشد. خودپيمانكارمي بايد شخصا گردد. در 
 هزينه هاي فوق را متقبل شده و پرداخت نمايد.

 
درصورتيكه دراثراحكام صادره از سوي مراجع قضايي ناشي ازشكايات پرسنل پيمانكار شركت مجبور به  -١٦-٢

%درصد (ماده هشت همين قرارداد)ازحساب ١٥.اين وجوه با احتساب هزينه باالسري پرداخت هرگونه وجوهي گردد
 پيمانكار كسر ميگردد.

 ١٧-ماده
رعايت نكات ايمني بر عهده پيمانكار است و پيمانكار موظف است مسائل ايمني را رعايت نمايد در صورت وجود -

ده و يا خودرو و ... مسئوليت و عواقب آن بر عهده هرگونه مشكل براي كارگران و يا ساير اشخاص اعم از عابر پيا
 پيمانكار مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئوليتي ندارد. 

 شرايط عمومي پيمان در اين قرارداد نافذ و جاري است. -١٨ماده 
 د. پيمانكار متعهد و موظف است نسبت به اخذ بيمه مسئوليت مدني بابت حوادث ناشي از كار اقدام نماي -١٩ماده 
 نسخ قرارداد -٢٠ماده 

تبصره تنظيم گرديده كه هر پنج نسخه تماما ٥ماده و  ٢٠اين قرارداد در پنج نسخه و هر نسخه در هفت صفحه شامل 
 د مورد تاييد و قبول قرار دادند.داراي اعتبار واحد است و طرفين قرارداد در كمال اهليت و رضايت آن را با امضاي خو
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 زمان بندي -دو پيوست                                                              
 برنامه زمان بندي بصورت هفتگي از سوي كارفرما ابالغ و پيمانكار موظف به اجراي آن مي باشد .           

 مشخصات فني خصوصي – سهپيوست 
 انكار مشخصات فني را  قبل از امضاء قرارداد رويت و ملزم به رعايت آن مي باشد .پيم

 زهره محمدي                            رضا نوذري          نوراله مرادي كله لو             محسن يزداني  
 رئيس اداره مالي              مسئول واحد عمران            معاون فني و شهرسازي  امور قراردادها    

 محمدمهدي بخرد                                                     اصغر قاسمي
 مسئول حقوقي و امالك                                  معاون توسعه مديريت و منابع

 قيمت ( ريال)  واحد شرح عمليات رديف
 

تهيه و اجراي آسفالت گرم توپكا  ١
سانتيمتر با  ٥به ضخامت  ٠-١٩

پريمكت به مقدار MCاحتساب قير 
كيلوگرم در هر متر مربع با  ٢٠٠/١

توجه به مشخصات فني و دانه بندي 
مناسب و تاييد آزمايشگاه مكانيك 

 متر مربع  ٠٠٠/١٥خاك در حدود 
 

 ٠٠٠/٤٠٠ متر مربع  

و اجراي اجراي آسفالت گرم  تهيه ٢
سانتيمتر  ٥به ضخامت  ٠-١٢توپكا 

پريمكت به MCبا احتساب قير 
كيلوگرم در هر متر  ٢٠٠/١مقدار 

مربع با توجه به مشخصات فني و 
دانه بندي مناسب و تاييد آزمايشگاه 

متر  ٠٠٠/٤٠مكانيك خاك در حدود 
 مربع

 ٠٠٠/٤٢٥ متر مربع  

توپكا  تهيه و اجراي آسفالت گرم ٣
سانتيمتر با  ٤به ضخامت  ٠-١٢

تك كت به مقدار   MCاحتساب قير
گرم در هر متر مربع با توجه به  ٢٥٠

مشخصات فني و دانه بندي مناسب 
و تاييد آزمايشگاه مكانيك خاك در 

 متر مربع ٥٠٠٠حدود 

 ٠٠٠/٣٧٠ متر مربع  


