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باسمه تعالی
مقدمه*

بـه  » (سهامی خـاص) شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس« بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مااین قرارداد 
(بــه شــماره ملــی .........................و بــه نماینــدگی 4111-1667-6693، شــماره اقتصــادي 10100252284، شــماره شناســه ملــی 175420شــماره ثبــت 

که اختیار امضاي این قـرارداد را  ...........................) با سمت.............................(به شماره ملی .........................و آقاي ...............) با سمت ..............................
، شماره شناسـه ملـی   ..........به شماره ثبت )»......................(..........................«وشود از یک طرف نامیده می"کارفرما"دارند و از این پس در این قرارداد

از ایـن  وکه اختیـار امضـاي ایـن قـرارداد را دارد     ......................) با سمت ......................(به شماره ملی ...............................و به نمایندگی .............................
:در محل کارفرما منعقد گردیدبه شرح زیر وشود از طرف دیگر نامیده می"پیمانکار"در این قـرارداد سـپ

موضوع قرارداد -ک ماده ی
کاري مطابق بـا مشخصـات فنـی و اسـتانداردهاي ابـالغ شـده از سـوي        مسی، فوالدي و آلومینیومی و قلعنقره کاري قطعاتموضوع قرارداد عبارت است از 

کارفرما.
گیرد.انجام می25به نشانی ذکر شده در ماده و در کارگاه پیمانکار خدمات موضوع قرارداد: 1تبصره 
باشد.نمیاندازي و مونتاژ کاري قطعات بوده و شامل نصب، راه: این قرارداد صرفاً در مورد آب2تبصره

اسناد و مدارك قرارداد-و دماده 
است:ریمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز

قرارداد حاضر.-الف
).HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (؛ پیوست-ب

يکه در طول مدت قرارداد و به منظور اجراي قرارداد از سويگریهر نوع سند دایها، دستورات کار و جلسهصورتها،هیاسناد تکمیلی مانند مکاتبات، الحاق
به شمار ياسناد و مدارك قراردادءگردد نیز جزطرفین قرارداد مبادله میيو با امضاشدهمیابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنظپیمانکاربه کارفرما

خواهند داشت.تینسبت به یکدیگر اولومیبه قددیحسب تاریخ از جدکسانیموضوعات يآید و برامی

مبلغ قرارداد-سه ماده 
باشد:می) ریال .............................................................(...............................به شرح جدول زیر قرارداد برآورديمبلغ 

مبلغ واحد (ریال)واحدمقدار (برآوردي)شرح کارردیف

متر مربعسانتی1ر200ر000میکرون20ضخامت تاکاري قطعات مسی نقره1

متر مربعسانتی30ر000میکرون20ضخامت تاکاري قطعات فوالدي نقره2

متر مربعسانتی60ر000میکرون20ضخامت تاکاري قطعات آلومینیومی نقره3

متر مربعسانتی200ر000میکرون30ضخامت تاکاري قلع4

و نتیجتاً از مبلغ برآوردي برآوردي ذکر شده مقادیرخدمات ارائه شده از سوي پیمانکار از مقادیرتبصره: چنانچه بنا به نیاز کارفرما (در خصوص ارجاع کار) 
عمل خواهد نمود و در این خصوص با آگاهی کامل حق اعتراض را از خود سلب نموده است.کمتر شود، پیمانکار مطابق با نظر کارفرماقرارداد 

شرایط پرداخت -ر ماده چها
پیمانکـار بـه  2-8مطابق شـرایط منـدرج در بنـد    ضمین تپرداخت در قبال اخذ به عنوان پیشقرارداد برآوردي مبلغ درصد )و پنجبیست(25میزانبه -4-1

گردد.  میپرداخت
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کارفرمـا  نمایـد.  اقـدام مـی  ،به وي ابـالغ نمـوده اسـت   حساب کارهایی که کارفرما انجام آنها رانسبت به ارسال صورتپس از تحویل قطعات پیمانکار -4-2
نسـبت  اعمال کسور قراردادي و قـانونی  ،قطعات تحویلیی از سوي پیمانکار را مورد بررسی قرار داده و پس از صدور رسید انبار نهاییهاي ارسالحسابصورت

نماید.به پرداخت آنها اقدام می

مدت قرارداد -ج پنماده 
.باشدیمو به مدت یکسال شمسی .........................آنانیپاخیو تار........................آغاز قرارداد خیتار

تعدیل بها–ماده شش 
.باشدنمیمبلغ قرارداد قطعی بوده و به هیچ عنوان مشمول تعدیل 

ناظر قرارداد–ت هفماده 
برنامه ریزي و کنترل تولید کارگاهی) کارفرما تی(مدیرنظارت بر انجام کارهایی که پیمانکار طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده معاونت تولید 

خود در چارچوب ایندگانباشد. پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین طبق دستوراتی که کارفرما رأساً یا بوسیله نممی
هاي هاي قراردادي پیمانکار نخواهد بود و مسئولیتدهد اجرا نماید. به هر حال نظارت کارفرما رافع مسئولیتمشخصات فنی و اسناد و مدارك قرارداد می

پیمانکار همواره به قوت و اعتبار خود باقی است.
نماید.اي از محل انجام خدمات موضوع قرارداد بازدید میکار به صورت دوره: کارفرما براي حصول اطمینان از نحوه کیفی خدمات پیمانتبصره

تضامین -ماده هشت 
: پیمانکار بالفاصله پس از ابالغ قرارداد و براي تحصیل اطمینان خاطر کارفرما در ایفاي تعهدات موضوع قرارداد مکلف است یک انجام تعهداتتضمین-8-1

قرارداد تسلیم کارفرما نماید.برآوردي(پنج) درصد مبلغ 5نامه بانکی یا سپرده نقدي معادل فقره ضمانت
: چنانچه پیمانکار معادل مبلغ تضمین انجام تعهدات مطالبات نقدي نزد کارفرما داشته باشد، بنا به درخواست وي و موافقت کارفرما ضبط 1تبصره 

پذیر است.جام تعهدات امکانو نگهداري مبلغ مزبور به عنوان تضمین ان
ارائـه مفاصاحسـاب تـأمین اجتمـاعی آزاد و بـه      و با ناظر قرارداددوره تضمین، بنا به تقاضاي کتبی پیمانکار، تأیید طی پس از تضمین انجام تعهدات: 2تبصره 

گردد.  پیمانکار مسترد می
اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضـمین یـاد شـده و دیگـر     : هرگونه خسارت و یا زیان وارده به کارفرما ناشی از عدم 3تبصره 

مکلف به پرداخـت  ، پیمانکارهاي خسارت را ننمایدتکافوي میزان هزینهپیمانکارو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهمطالبات پیمانکار کسر و برداشت خواهد شد.
باشد.آن می
باشد.  پرداخت منوط به تسلیم تضمین انجام تعهدات به کارفرما می: پرداخت مبلغ پیش4تبصره 

نامه بانکی قابل تمدید، بـدون قیـد   فقره ضمانتیک استملزمبینی شده در قراردادپرداخت پیشمنظور دریافت پیشه ب: پیمانکار پرداختتضمین پیش-8-2
تسلیم کارفرما نماید.  پرداختپیشمبلغ ) (یکصد درصد100معادل و شرط 
.مسترد خواهد شدآزاد و به پیمانکارو با تأیید ناظر قرارداد مبلغ پیش پرداخت کامل استهالك پس ازپیش پرداخت تضمین: 5تبصره 
(پـانزده) روز قبـل از   15باشـد و چنانچـه تـا    میهامکلف به تمدید آنپیمانکار، پرداختپیشام تعهدات و انجتضامیندر صورت انقضاي مدت اعتبار : 6تبصره 

مین مربوطـه  اتضرا تا زمان آزادسازي هاآنه ورا دریافت و وجمیناآن تضحق دارد مبلغ کارفرماننماید، هااقدام به تمدید آنمین مربوطه اتضانقضاي مدت اعتبار 
ده نزد خود نگهدارد.به صورت سپر

گردد که پس از طـی دوره  (پنج) درصد از مبلغ هر صورت حساب پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می5سپرده حسن انجام کار : به میزان-8-2
گردد.پیمانکار مسترد میو با ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی آزاد و به ناظر قرارداد تضمین قطعات آبکاري شده، بنا به تقاضاي کتبی پیمانکار، تأیید 

دوره تضمین  -نه  ماده 
(شـش) مـاه شمسـی از تـاریخ     6ا (نه) ماه شمسی از تاریخ تحویل قطعات ی9خدمات موضوع قرارداد را به مدت انجامپیمانکار حسن عملکرد خود در -9-1

شود.بنام دوره تضمین نامیده مین مدت نماید که ایتضمین میبرداري قطعات (هر کدام زودتر اتفاق افتد) بهره
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باشد. در صورتی که در موقـع  برداري مطمئن، تست و آزمایش میتوسط وي از هر لحاظ قادر به بهرهنماید که قطعات آبکاري شده پیمانکار تضمین می-9-2
توانـد آنهـا را قبـول    میفنی ابالغ شده نباشند، کارفرما شوند از لحاظ کیفیت معیوب بوده و یا طبق مشخصات اتی که از طرف پیمانکار تحویل میآزمایش قطع

آن اقـدام  گزینی سریع ننموده و یا اصالح آنها را درخواست نماید و پیمانکار ملزم است که به منظور جلوگیري از تأخیر در کار نسبت به تعویض، اصالح و یا جای
هـاي  عمیرات و هزینـه هاي تعویض قطعات و تاز جمله هزینهنواقصطرف نمودن معایب و هاي مذکور شامل کلیه مخارج ناشی از برنماید. بدیهی است هزینه

دهد و پیمانکار باید در اسرع وقت از تـاریخ ابـالغ شـروع بـه رفـع      را به پیمانکار اطالع مینواقصباشد. براي این منظور کارفرما معایب و حمل، بیمه و ... می
نماید. نموده و آنها را برطرفنواقصمعایب و 

هـاي فنـی باشـد،    در قطعات آبکاري شده مشاهده شود که ناشی از عـدم رعایـت مشخصـات و دسـتورالعمل    نواقصیچنانچه در دوره تضمین معایب و -9-3
را به هزینه خود سریعاً رفع نماید؛ بدین ترتیب هر گونه نقص و ایرادي کـه ناشـی از عملکـرد نامناسـب پیمانکـار در      نواقصپیمانکار مکلف است آن معایب و 

در صورت قصـور و مسـامحه وي کارفرمـا حـق دارد آن معایـب      خدمات موضوع قرارداد باشد مسئولیت رفع آنها و جبران خسارات وارده بر عهده پیمانکار بوده 
(بیسـت) درصـد از پیمانکـار مطالبـه     20هاي به عمل آمده و خسارات وارده را به اضـافه  هزینهرا رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و نواقصو 

ارد بـدون هیچگونـه تشـریفات    اي که پیمانکار نزد او دنماید. به عالوه کارفرما حق دارد مبالغ یاد شده را از محل تضامین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده
قضایی و اداري تأمین و برداشت نماید.

تعهدات پیمانکار-دهماده 
نماید که:پیمانکار تعهد می

کلیه قطعات را در محل مناسب حفظ و نگهداري نماید.-10-1
کلیه مواد اولیه جهت خدمات موضوع قرارداد را تهیه و تأمین نماید.  -10-2
مرغوب مطابق استانداردها را استفاده نماید.ناسب ومواد اولیه م-10-3
هاي شیمیایی و مکانیکی را ارائه دهد.تأیید شده کنترل کیفی و گواهیکلیه مدارك مستند و -10-4
حوادث ناشی از کار خواهـد  در صورتی که در طول مدت اجراي قرارداد براي کارگران و عوامل تحت امر پیمانکار حوادثی ایجاد گردد پیمانکار مسئول -10-5

عنوان مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.چبود و کارفرما به هی
ئولیتی در ایـن  باشد و کارفرمـا هـیچ گونـه مسـ    کارگران و عوامل تحت امر خود میايق و مزایاي جانبی آن و امور بیمهپیمانکار مسئول پرداخت حقو-10-6

. زمینه نخواهد داشت
پیمانکار مکلف بـه جبـران   ،بر اثر قصور و کوتاهی پیمانکار در نگهداري قطعات و یا اشتباه در روش کار خساراتی به قطعات مربوطه وارد شودچنانچه -10-7
باشد.  سارت وارده طبق اعالم کارفرما میخ

.را بطور کامل رعایت نمایند) مندرج در پیوست قرارداد HSE(الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست دستورالعملاند ملزمو کارکنان وي پیمانکار -10-8
پیمانکاراز طرف کارفرما به و در طول مدت قرارداد موضوع قرارداد خدمات انجامکلیه اطالعات، اسناد، مدارك و هرگونه مدرك دیگري که جهت -9- 10

برداري از آنها را ندارد.بدون اخذ مجوز کتبی از کارفرما حق واگذاري به غیر و یا استفاده و بهرهپیمانکارتعلق به کارفرما بوده و متحویل گردد 

حمل و محل تحویل-ماده یازده 
و هزینـه عـودت   باشـد. همچنـین مسـئولیت    وضوع قرارداد بر عهده کارفرما مـی مسئولیت و هزینه انتقال قطعات به کارگاه پیمانکار به منظور اجراي خدمات م

باشد.   میبر عهده کارفرما حل کارفرما قطعات به م

تغییر مقادیر کارها-ه ماده دوازد
(بیسـت  25مقادیر کـار موضـوع قـرارداد را تـا میـزان      مانکاریتواند در طول مدت قرارداد با ابالغ کتبی (با امضاي مدیرعامل کارفرما) به پکارفرما می-12-1

ملزم بـه قبـول آن   مانکاریصورت نخواهد گرفت و پاقرارداد افزایش یا کاهش دهد که در این صورت هیچگونه تعدیلی در رابطه با واحد بهو پنج) درصد مبلغ 
باشد.می

از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.شافزایش مقادیر کار بی:1تبصره 
.قرارداد را فسخ نمایدیا کاهش کار موضوع قرارداد امتناع نماید، کارفرما مأذون و مختار است چنانچه پیمانکار به نحوي از انحا از قبول افزایش -12-2
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ت مقـادیر  چنانچه در طول مدت اجراي قرارداد کارفرما اجراي کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابـالغ نمایـد کـه بـراي آنهـا فهرسـ      -12-3
بینی نشده باشد، پس از توافق طرفین اجراي کار با تنظیم و صدور الحاقیه محقق خواهد شد. و قیمت پیش

: در صورت افزایش یا کاهش مقادیر کار موضوع قرارداد مبلغ قرارداد و سقف تضمین انجام تعهدات متناسباً تغییر خواهد یافت.2تبصره 

مدت قرارداد اتتغییر- سیزده ماده 
وارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود: در م
تغییر کند.هاکه مقادیر کاردر صورتی-1- 13
صـورت مـدت قـرارداد متناسـب بـا موضـوع کـار تعلیـق یافتـه          در ایـن ؛موقتـاً تعلیـق یابـد   کارفرمـا در صورتی که کارهاي موضوع قرارداد از طرف -13-2

تمدید خواهد شد.کارفرماو زمان تعلیق آن طبق نظر 
.قهریهدر صورت بروز حوادث -3- 13
.دموثر باشبر مدت ارائه خدماتهایی ایجاد شود که که قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیتدر صورتی-4- 13

مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت که پیش آمدن این موارد را فوق کارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتیدر موارد
نماید.ابالغ میقرارداد را به پیمانکار

کسور قانونی-چهاردهماده 
و بهداشت کار و همچنین قوانین حفاظت فنیومین اجتماعی أهاي مربوط به کار و تنامهکند که از جمیع قوانین و مقررات و آیینتأیید میپیمانکار-1- 14
که در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را ها و عوارض مترتب بر قراردادمقررات مربوط به مالیاتو 

کارفرما نخواهد بود.متوجه پیمانکاردر هر حال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر توسط؛دنمایرعایت 
قانون تأمین اجتماعی کسر خواهد شد. 38(پنج) درصد به عنوان بیمه موضوع ماده 5پیمانکار حسابصورتهر از-2- 14

ین (پنج) درصد مذکور، مبلغ آخرین مرحله و آزاد سازي تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأم5پرداخت 
باشد.اجتماعی می

د. در یمه اقدام نمایقرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب ب، تعلیق یا فسخملزم و متعهد است حداکثر طی مدت سه ماه پس از خاتمهتبصره: پیمانکار 
ه را بهاي آننهیم و هزمه اقداینسبت به اخذ مفاصاحساب بساًأتواند رمیکارفرما شده، نییطی مهلت تعپیمانکارمه توسط یصورت عدم ارائه مفاصاحساب ب

د.ینمایحق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مپیمانکاروصول و پیمانکارن یها و تضامباالسري از محل مطالبات، سپرده(سی) درصد 30اضافه 
دیرکرد جرایم- پانزدهماده 

را به شرح زیر و بدون نیاز به مییکارفرما مأذون و مختار است که جرا، تأخیر نمایدانجام تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته در هرگاه پیمانکار 
کسر و برداشت نماید:مانکاریانجام تشریفات قضایی و اداري مستقیماً از محل مطالبات و تضامین پ

و تأخیر در تحویـل قطعـات آبکـاري شـده بـه      ابالغ انجام سفارش به پیمانکار (بر اساس تاریخموضوع قرارداد خیر در انجام تعهدات أبه ازاي هر روز ت-15-1
شود.   تعیین میتأخیر به عنوان وجه التزاممبلغ حجم قطعاتی که تحویل آنها با تأخیر مواجه شدهدرصد یکمعادل )کارفرما

(بیسـت) درصـد   20هاي مختلف از یا مجموع تأخیرات پیمانکار در بخشتجاوز نماید(بیست) روز20از در هر بخش خیرات مشمول جریمه أچنانچه ت-15-2
20توانـد از  یتواند قرارداد را فسخ نماید. ولی در صورت ادامه، جرایم قابل دریافت از پیمانکار نمـ کارفرما عالوه بر دریافت جریمه می، مبلغ قرارداد تجاوز نماید

خواهد شد.سوب(بیست) درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید و مدت اضافه بدون جریمه تأخیر مح
. باشدینم20اعمال حق فسخ قرارداد مطابق ماده ایتعهد يفایوجه التزام مقرر مانع از الزام به اافتیتبصره: در

بینی نشده) ه (پیشحوادث قهری-شانزدهماده 
هايخشکسالیعادي،غیرهايطغیانوسیلزلزله،واگیردار،بیماريشیوععمومی،انقالبنشده،یاشدهاعالمازاعمجنگبروزصورتدر-1- 16
. نمایدمطلعحوادثگونهاینبروزازراکارفرماروز) بیست(20مدتظرفحداکثراستمکلفپیمانکارآنها،مانندوداردامنههايسوزيآتشسابقه،بی

یاوگرفتهنظردررامناسبیتمدیدموردحسببرپیمانکارادعايصحتاحرازدرصورتودادهقراربررسیموردراموضوعاطالع،حصولازپسکارفرما
خواهدپیمانکاراطالعبهرانتیجهونمودهتصمیماتخاذقراردادازقهریهحوادثوقوعاثردرنشدهانجامتعهداتحذفیاوقرارداددادنخاتمهبهنسبت
.رساند
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مسئولکارفرماهمچنین. شودنمیتلقیقراردادنقضیاقصورمنزلهبهقهریهشرایطبروزدلیلبهپیمانکارتوسطقرارداديتعهداتانجامعدم-2- 16
.بودنخواهداست،دیدهقهریهشرایطازناشیخودتعهداتاجرايدرتأخیریاواجراعدمنتیجهدرپیمانکارکههاییخسارت

یابد.میادامهقراردادآنرفعازپسومعلقموقتاًقراردادقهریهحوادثبروزصورتدر-3- 16
.شدخواهدانجامطرفینتوافقباقراردادادامهانجامدطولبهماهیکازبیشقهریهحوادثمدتچنانچه: 1تبصره

.شدنخواهدتعدیلمشمولقراردادمبلغماده،اینمفاداساسبرقراردادتعلیقصورتدر: 2تبصره
انتقال به غیر-ه هفدماده 

حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد.کارفرمابدون موافقت و اجازه کتبی پیمانکار

قانون منع مداخله -هجدهماده 
باشد. هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلپیمانکار اعالم می

هدایا -ه نوزدماده 
اعـم از نقـدي   یییـا پـاداش یـا تحفـه یـا هـدایا      العمـل ها یا خویشاوندان آنها حقحق ندارد به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه یا واسطهپیمانکار 

.دیو جنسی عطا نموده و یا آنها را در منافع خود سهیم نما
فسخ قرارداد-ماده بیست 

کارفرما مأذون و مختار است قرارداد را فسخ نماید: زیردر موارد -1- 20
یا ترك فعل).انجام هر یک از تعهدات قراردادي (اعم از فعل در و مسامحه الف) قصور 

. کار) عدم قبول تغییر مقادیرب
) انحالل یا ورشکستگی پیمانکار.ج
.15) تأخیر یا تعلل پیمانکار وفق ماده د
ی از قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.) انتقال کل یا جزیه
قرارداد گردد.18مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده پیمانکار) و
.19وفق ماده پیمانکار ) تخلف ز
.پیمانکار) وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه کار براي ح
در اجراي قرارداد.پیمانکاری ) عدم توانایط
کارهاي نواقصکه اجراي قرارداد را به مخاطره افکند و یا عدم انجام دستورات کارفرما به منظور رفع پیمانکار) عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد توسط ي

شده است. تعیینپیمانکارانجام شده معیوب در مهلت معقولی که براي 
.با یک یا تعدادي از موارد مذکور براي فسخ قرارداد و اجراي تمام مفاد این ماده کافی خواهد بودپیمانکاربر انطباق تخلف مبنی کارفرما: تشخیص 1تبصره

مکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادي معادل مبلغ قرارداد به پیمانکار، 1-20به یکی از علل مشروحه در بند در صورت فسخ قرارداد -2- 20
باشد.کارفرما می

گردد. ده تلقی میو از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شرسیدخواهد پیمانکارمراتب کتباً به اطالع : با تصمیم کارفرما جهت فسخ قرارداد، 2تبصره 
موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل کارفرما مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه تشخیص پیمانکار

کارفرما قطعی و مالك عمل خواهد بود.
و وجه التزام را از محل میکه جرااستکارفرما مأذون و مختار همچنین .باشدیو وجه التزام نممیجراافتیفسخ قرارداد مانع استرداد ثمن، در: 3تبصره 

متعهد به پرداخت پیمانکارنزد او دارد بدون احتیاج به انجام اقدامات اداري یا قضایی وصول نماید. در صورت عدم تکافو، پیمانکارمطالبات و تضامینی که 
الباقی خواهد بود.
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پیش از پایان یک ماهرما با استفاده از خیار شرط مأذون و مختار است که قرارداد را بنا به مصلحت و صالحدید خود تا کارفجداي از موارد فوق،-3- 20
گردد.فوق) بدون دریافت وجه التزام مقرر تضامین قرارداد آزاد می2(طبق تبصره از تسویه حساب با پیمانکار. در این صورت پس قرارداد فسخ نماید

حل اختالف–یکبیست و ماده
داد یا اسناد در صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اینکه مربوط به انجام موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرار-1- 21

گردد. و مدارك آن باشد موضوع اختالف به مراجع ذیصالح قضایی ارجاع می
است تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق مفاد قرارداد با پیمانکار ملزم -2- 21

د.بایستی به تعهدات خود نسبت به پیمانکار اقدام نمایتشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل می نماید. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختالف می

کلیت قرارداد-دوبیست و ماده 
استفاده تواند به نحوي موردآن نمییک ماده ازیک بخش یاقرارداد راجع به حل اختالف21ماده ازبه غیرمجموعه است ویک کلیت واین قرارداد

.مواد گرددقرارگیرد که موجب نقض سایر

عناوین-سهبیست و ماده 
باشد ی و اطالع یافتن از مفاد مواد میبه منظور راهنمایهاي این قرارداد نوشته شده استمواد قرارداد، اسناد و مدارك و پیوستکلمات و عباراتی که درعناوین

توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده کرد.و نمی

تأییدات پیمانکار-چهارماده بیست و 
نماید:تأیید میپیمانکارموارد زیر را 

نماید:تأیید میپیمانکارموارد زیر را -24-1
را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است.قرارداد2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده -24-1-1
معمـول و مجـري   قـرارداد امضـاي  عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ ها،هاي اجتماعی، مالیاتاز قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه-24-1-2

است.پیمانکاره بوده است، کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهد
در نظر گرفتـه و بعـداً از هـیچ بابـت، حـق درخواسـت       هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را ، سود مورد نظر خود و تمام هزینهبه هنگام امضاي قرارداد-24-1-3

اضافه پرداختی ندارد.
، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعداً در مـورد آن اسـتناد بـه جهـل     امضاي قراردادنماید که هنگام تأیید میپیمانکاربه هر حال، 

خود نماید.
.باشدیمآنهاو یا الکترونیکی ي کاغذينسخهارائه نکار از طریق کانال انتقال اطالعات به پیما-24-2

طرفینقانونی نشانیاقامتگاه و -پنجو ماده بیست
.انتهاي بلوار مپنا - ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم - جاده مالرد 7کیلومتر - نشانی کارفرما: کرج*

31676- 43691پستی: دک026-36608606شماره تلفن: 026-36602311شماره تلفن: 
.........................................................نشانی پیمانکار: *

.....................کدپستی: ....................شماره دورنگار: .......................شماره تلفن: 
فوراً نشانی جدید خود را به طـرف دیگـر   استچنانچه هر یک از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند موظف باشد. محل انعقاد قرارداد اقامتگاه کارفرما می

هـاي مـذکور توسـط پسـت     هاي قبلی قانونی تلقی شده و هر گونه نامه و ابالغیـه کـه بـه نشـانی    ورت عدم اطالع نشانی جدید، نشانیکتباً اعالم نماید. در ص
هاي اعالم شده فاکس گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.اخذ رسید تحویل شود یا به شمارهسفارشی ارسال و یا با
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قراردادامضا شده تعداد مواد و نسخ -ششماده بیست و 
کلیه نسخ را امضا قرارداد و با اختیار و آگاهی کامل ذیلو طرفین در تأیید شرایط و مفاد تنظیم شده است تهیه و نسخه چهاروماده 26درقرارداداین
تحویل خواهد شد.پیمانکاربه قراردادپس از امضا یک نسخه از باشد.ر قانونی یکسان و اعتبار واحد میداراي آثاهمه نسخ قرارداداند و واهی نمودهگو 

پیمانکارکارفرما
پارسشرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا
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)HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (–وستپی

باشد.موضوع قرارداد میو خدمات و فعالیت HSE، مقررات ملی و استانداردهاي مرتبط با پیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین-1
HSEآموزش هاي الزم را در خصوص خطرات و مالحظات پیمانکار موظف است، پیمانکارمحل در زمان حضور نمایندگان کارفرما در -2

دهد.ارائه و تجهیزات و وسائل ایمنی مناسب را در اختیار آنها قرارنمایندگان کارفرما به 
.عهده پیمانکار می باشدرب،مانکارپیمحل ان حضور در ان کارفرما در زممسئولیت حفاظت از سالمتی کارکن-3
، ابزار، تجهیزات، مواد و قطعات لیو استاندارد انجام شود و از وساصورت ایمنه کلیه مراحل موضوع قرارداد باست کار متعهد یمانپ-4

ایمن استفاده نماید.استاندارد و کامالً
داد و آلودگی محیط زیست فراهم نماید.ع رویدات الزم را براي پیشگیري از وقوپیمانکار بایستی تمهی-5
باشد.عهده پیمانکار میمسئولیت کلیه حوادث، آسیب به افراد، خسارت به اموال، تجهیزات و محیط زیست ناشی از فعالیت پیمانکار بر-6
باشد.ایمنی در نگهداري، بسته بندي، بارگیري و حمل محصول میموارد و نکات پیمانکار متعهد به رعایت کامل -7
باشد.میانکار موظف به ارائه دستورالعمل ها و مالحظات ایمنی خدمات ارائه شده به کارفرما پیم-8
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