
و نگهداريشارژ، سرویسرارداد ق
نشانیهاي آتشکپسول

قراردادشماره 
4600000000

بیــنما 

(سهامی خاص)مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس شرکت 
و 

)....................................(....................................شرکت 



شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

نشانیهاي آتشکپسولينگهداروشارژ س،یقرارداد سرو

10از 1صفحه

فهرست
2..........................................................................................................................................................................................................................مقدمه * 

2................................................................................................................................................................................................موضوع قرارداد ) ماده یک
2......................................................................................................................................................................................اسناد و مدارك قرارداد )ماده دو
2......................................................................................................................................................................................................مبلغ قرارداد )ماده سه

2..............................................................................................................................................................................................شرایط پرداخت )ماده چهار
2....................................................................................................................................................................................................مدت قرارداد )ماده پنج

3......................................................................................................................................................................................................عدیل بها ) تماده شش
3...................................................................................................................................................................................................ناظر قرارداد)ماده هفت
3........................................................................................................................................................................................................تضامین )ماده هشت

3. ...............................................................................................................................................................................................تعهدات پیمانکار)ماده نه
4.............................................................................................................................................................................................تغییر مقادیر کارها )ماده ده

5....................................................................................................................................................................................تغییرات مدت قرارداد )ماده یازده
5...............................................................................................................................................................................................کسور قانونی )ماده دوازده
5..............................................................................................................................................................................................دیرکرد جرایم)ماده سیزده

5...................................................................................................................................................حوادث قهریه (پیش بینی نشده) ............) ماده چهارده
6.............................................................................................................................................................................................انتقال به غیر ...)ماده پانزده

6......................................................................................................................................................................................قانون منع مداخله .) ماده شانزده
6.............................................................................................................................................................................................................هدایا .)ماده هفده

6...............................................................................................................................................................................................فسخ قرارداد  )ماده هجده
6..................................................................................................................................................................................................حل اختالف )ماده نوزده

7...............................................................................................................................................................................................کلیت قرارداد )ماده بیست
7..............................................................................................................................................................................................عناوین)ماده بیست و یک
7..................................................................................................................................................................................تأییدات پیمانکار)ماده بیست و دو

7........................................................................................................................................................طرفین قانونی اقامتگاه و نشانی)ماده بیست و سه
7...............................................................................................................................................قرارداد  امضا شده تعداد مواد و نسخ )ماده بیست و چهار

8...........................................................................................................................................................................هاجزییات قیمت)یکپیوست شماره *
9..........................................................................................................................کنندهدستورالعمل بازدید و کنترل ماهانه خاموش)*پیوست شماره دو

HSE(.................................................................................................10دستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ()سهپیوست شماره *



شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

نشانیهاي آتشکپسولينگهداروشارژ س،یقرارداد سرو

10از 2صفحه

باسمه تعالی
مقدمه*

(سهامی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس «بین و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است مااین قرارداد 
(به شماره ......................و به نمایندگی آقاي 4111-1667- 6693، شماره اقتصادي 10100252284، شماره شناسه ملی 175420به شماره ثبت »خاص)

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

با سمت)..............(به شماره ملی ....................و آقاي .............) با سمت ..............(به شماره ملی ................و به نمایندگی ...............شماره اقتصادي 
در محل کارفرما به شرح زیر ودیگرطرفشود از نامیده می"پیمانکار"در این قرارداد  و از این پسکه اختیار امضاي این قرارداد را دارند...................

:گردیدمنعقد 
موضوع قرارداد )کماده ی

جزییات) و طبق 23(به نشانی مندرج در ماده کارفرما موجود در کارخانه نشانیهاي آتشکپسوليشارژ و نگهدارس،یسروموضوع قرارداد عبارت است از 
مندرج در پیوست شماره یک. 

اسناد و مدارك قرارداد)ودماده 
است:ریمجموعه اسناد و مدارك قرارداد حاضر به شرح ز

قرارداد حاضر. )الف
. هاقیمتجزییاتپیوست شماره یک؛ )ب
.کنندهدستورالعمل بازدید و کنترل ماهانه خاموش؛ دوه پیوست شمار)پ
).HSE(بهداشت، ایمنی و محیط زیستدستورالعمل الزامات؛سهپیوست شماره )ت

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 يو مدارك قرارداداسنادگردد نیز جزء طرفین قرارداد مبادله میيو با امضاشدهمیظابالغ و یا بر طبق اسناد و مدارك قرارداد تنپیمانکارکارفرما به 

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

مبلغ قرارداد)هماده س
ریال ) .........................................................(.........................مندرج در پیوست شماره یکهايمطابق جزییات قیمتبه شرح زیر و مبلغ برآوردي قرارداد

.باشدمی
گردد. قرارداد توسط پیمانکار به صورت رایگان انجام میدوبازدید و کنترل ماهانه مطابق دستورالعمل مندرج در پیوست شماره ) 1تبصره

حساب طبق فرمت در سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین ارائه صورتپیمانکارنام ضریب مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون با ارائه گواهینامه ثبت)2تبصره 
گردد.  پرداخت میپیمانکارسازمان امور مالیاتی کشور با شماره سریال چاپی، به 

شرایط پرداخت )رماده چها
بابت هر نوبت شارژ کپسول هاي آتش نشانی نسبت به ارسال صورت حساب هاي خود اقدام می نماید و مبلغ هر صورت حساب با بررسی و تایید پیمانکار )1- 4

ناظر قرارداد و پس از اعمال کسور قراردادي و قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.
باشد. هاي مستقیم میمکرر قانون مالیات169سازمان امور مالیاتی کشور و ماده هاي خود طبق فرمت پیمانکار مکلف به ارائه صورتحساب)تبصره

حساب از نسبت به تعویض اقالم و یا قطعات تجهیزات مرتبط با موضوع قرارداد اقدام نماید، مبلغ آن با ارائه صورت2- 9که پیمانکار وفق بند درصورتی)2- 4
گردد.جداگانه به پیمانکار پرداخت میناظر قراردادیید تأو باشده به همراه داغی قطعه تعویض،سوي پیمانکار

مدت قرارداد )جپنماده 
باشد.میاز تاریخ آغاز یکسال شمسی آنمدت وگرددآغاز میابالغ کتبیقرارداد از تاریخ 

تعدیل بها)شماده ش
.باشدنمیوجه مشمول تعدیل و به هیچاستمبلغ قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد ثابت 
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ناظر قرارداد)تهفماده 
پیمانکار باشد. می) کارفرماHSE(واحد ژهیويهايریگیپتیریمدطبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده پیمانکارنظارت بر اجراي کارهایی که 

نخواهد بود.پیمانکارهاي قراردادي هر حال نظارت کارفرما رافع مسئولیتبه دهد.ارائهناظر قراردادنظر وفقمکلف است خدمات موضوع قرارداد را 
تضامین )ماده هشت

بالفاصله پس از ابالغ قرارداد و براي تحصیل اطمینان خاطر کارفرما جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد مکلف است پیمانکار؛انجام تعهداتتضمین)1- 8
(پنج) درصد مبلغ قرارداد تسلیم کارفرما نماید.5نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید معادل یک فقره ضمانتایيسپرده نقد

معادل مبلغ تضمین انجام تعهدات مطالبات نقدي نزد کارفرما داشته باشد، بنا به درخواست وي و موافقت کارفرما ضبط و نگهداري پیمانکارچنانچه )1تبصره 
پذیر است.ور به عنوان تضمین انجام تعهدات امکانمبلغ مزب

مبنی بر ایفاي کامل تعهدات ناظر قراردادارائه شده از سوي پیمانکار در پایان قرارداد، بنا به درخواست کتبی پیمانکار، تأیید اتتعهدانجام تضمین)2تبصره
گردد. مسترد میآزاد و به پیمانکارارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی پیمانکار و با 

دیگر مطالبات هرگونه خسارت و یا زیان وارده به کارفرما ناشی از عدم اجراي صحیح، کامل و به موقع هر یک از مفاد قرارداد، از محل تضمین یاد شده و )3تبصره 
باشد.به پرداخت آن میملزمپیمانکار، خسارت را ننمایدهايتکافوي میزان هزینهپیمانکارو مطالبات امین مبلغ تضچنانچهپیمانکار کسر و برداشت خواهد شد.

(پانزده) روز قبل از انقضاي مدت اعتبار 15باشد و چنانچه تا مکلف به تمدید آن میمانکاریانجام تعهدات، پنیدر صورت انقضاي مدت اعتبار تضم)4تبصره 
خود نگهدارد.زدمبلغ آن را دریافت و وجه آن را تا زمان آزادسازي به صورت سپرده نانجام تعهدات اقدام به تمدید آن ننماید، کارفرما حق داردنیتضم

(سه) ماه 3مبلغ این سپرده گردد.به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر میپیمانکار(پنج) درصد از هر صورتحساب 5زانیبه م؛ سپرده حسن انجام کار)2- 8
ويآزاد و به از سوي پیمانکار ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی با و ناظر قراردادتأیید پیمانکار، درخواستبنا به حساب، پس از تاریخ تأیید آخرین صورت

گردد.میپرداخت
پیمانکارتعهدات )هماده ن

برداري نسبت به تعویض اقالم یا تجهیزات مرتبط با موضوع قرارداد که ممکن است معیوب یا غیرقابل بهرهناظر قراردادپیمانکار مکلف است با تأیید )1- 9
باشند اقدام نماید.

نشانی به ویژه استفاده از پودر هاي آتشد مرغوب و مناسب شارژ صحیح کپسولیمانکار متعهد است مسائل کیفی و ایمنی کار در خصوص استفاده از مواپ)2- 9
بین المللی و ایرانی اعم از هايآخرین دستورالعمل استانداردبا نشانی پودر و گاز را مطابق هاي آتشکربنات سدیم جهت شارژ کپسولپایه بیBCسیپیکو 

NFPA وISIRIن یا اشخاص ثالث وارد نشود. مسئولیت پیامدهاي قانونی گونه خسارت مالی و جانی به کارفرما و پرسنل آاي که هیچرعایت نماید؛ به گونه
باشد.  عهده پیمانکار میره بنشانی و ایمنی هموارآتشناشی از عدم رعایت استانداردهاي 

و یا قطعات نشانی آتشاطمینان کامل داشته باشد و چنانچه کپسول هاو درست عمل کردن آننشانی آتشهاي پیمانکار مکلف است از سالم بودن کپسول)3- 9
گزارش نماید؛ در غیر اینناظر قراردادبرداري باشد بایستی مراتب را در اسرع وقت و به صورت کتبی با ذکر دالیل به به آن فرسوده و یا غیر قابل بهرهمتعلق 

باشد.عهده پیمانکار میصورت مسئولیت ناشی از قصور در این مورد بر
ها ناشی از شارژ نامناسب و یا حمل و نقل نادرست از جانب پیمانکار باشد، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به جبران چنانچه فرسودگی کپسول)4- 9

خسارات وارده احتمالی اقدام نماید. 
ناظر ه هاي مرتبط با تشخیص ها ناشی از نحوه نگهداري نامطلوب و استفاده ناصحیح از سوي کارکنان کارفرما باشد هزینچنانچه فرسودگی کپسول)5- 9

برعهده کارفرما خواهد بود.قرارداد
ه ممکن است هاي احتمالی کاوم کار و آمادگی مقابله با حریقاي انجام دهد که خللی در امر تدها را به گونهشارژ کپسولپیمانکار متعهد است که همواره)6- 9

.حادث شود ایجاد نگردد
گزارش کتبی بازدید خود را به انجام شود و پیمانکار موظف استماه یکبار توسط پیمانکار سه ها بایستی هر بازدید، کنترل کامل و سرویس کلیه کپسول)7- 9

کارفرما تسلیم نماید. 
د و عمل ننماید، پیمانکار موظف به رفع نقص هنگام استفاده داراي نقص فنی باششده که تاریخ استفاده آن منقضی نشده باشد درچنانچه کپسول شارژ )8- 9

باشد.جبران خسارات ناشی از این امر بر عهده پیمانکار میاسرع وقت و به هزینه خود بوده وو شارژ مجدد آن در
بار به طور عملی و علمی انجام دهد.(چهار) ماه یک4نشانی کارکنانی که از طرف کارفرما معرفی می شوند را هر کار متعهد است آموزش مقدماتی آتشپیمان)9-9
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نشانی در محل کارفرما حضور یابد. هاي آتشجهت شارژ نمودن به موقع کپسولساعت پس از اعالم کارفرما24تا پیمانکار ملزم و متعهد است حداکثر )10- 9
باشد.ها از محل کارفرما میخروج کپسول(هفت) روز از تاریخ 7ها توسط پیمانکار حداکثر به مدت زمان شارژ کپسول،در این رابطه

هاي باشد. محل تحویل کپسولاطفاي حریق بر عهده پیمانکار میهايمسئولیت و هزینه بارگیري، حمل و نقل، بیمه، تخلیه و تحویل کپسول)11- 9
باشد. می23داخل کارخانه کارفرما و به نشانی مندرج در ماده نشانی آتش

ریزي نماید که کارفرما نشانی را به نحوي برنامههاي آتشضمن تکمیل فرم خروج کاال از شرکت کارفرما، زمان خروج کپسولاستملزم پیمانکار )12- 9
هیچگاه با مشکل روبرو نگردد.

پیمانکار بایستی با مسئولین امر در امور ایمنی و پیشگیري از حریق هرگونه همکاري و مشاوره را داشته باشد.)13- 9
نشانی را پس از شارژ همراه با کارت شناسایی و پلمپ، تحویل نماینده کارفرما نماید.هاي آتشپیمانکار موظف است کلیه کپسول)14- 9
باشد.نشانی بر عهده پیمانکار میهاي آتشتهیه شناسنامه براي کلیه کپسول)15- 9
باشد.حداقل یکسال شدن پلمپ آنها از تاریخ شارژ صورت بازنهاي شارژ شده توسط پیمانکار بایستی درضمانت کپسول)16- 9
ها با هماهنگی مسئولین ذیربط کارفرما و با کنندهطعات یدکی مورد نیاز خاموشصورت نیاز نسبت به تعویض، تعمیر و نصب قپیمانکار موظف است در) 17- 9

کارفرما تحویل نماید.المللی اقدام و قطعات فرسوده را به رعایت اصول فنی و استانداردهاي بین
نشانی به هاي آتشماه یکبار یکی از کارشناسان مجرب و کارآزموده خود را براي بازدید، کنترل کامل و سرویس کپسولسه پیمانکار موظف است که هر)18- 9

هاي اولیه جهت رفع نقص آنها اقدام انجام هماهنگیسی قرار دهد و ضمن کارفرما اعزام و در این بازدیدها کلیه موارد و نواقص مشهود را مورد بررHSEواحد 
نماید.

نظر پیمانکار بایستی تحت پوشش بیمه مسئولیت بوده و تأییدیه کتبی آن نیز به اطالع کننده زیرهاي خاموشنشانی و یا دستگاههاي آتشکلیه کپسول)19- 9
کارفرما برسد.

بایند به عهده پیمانکار هاي کارفرما که جهت شارژ به بیرون شرکت انتقال میان یک سوم از کپسولهاي اطفاي حریق جایگزین به میزتحویل کپسول)20- 9
هاي جایگزین تحویل پیمانکار ها و عودت مجدد آنها به کارفرما، کپسولها به صورت امانی نزد کارفرما موجود بوده و پس از شارژ کپسولباشد. این کپسولیم

خواهد شد.
ر ملزم به انجام شارژ هر تعداد کپسولی است که کارفرما به وي تحویل می نماید.پیمانکا)21- 9
مقررات نیقرارداد و همچن3) مندرج در پیوست شماره HSEالزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (کارکنانشخود و است ملزم و متعهدپیمانکار )22- 9

ایکارفرما صیو به تشخپیمانکارتخلف ایقصور لیارائه خدمات موضوع قرارداد به دالنیایمنی و انتظامی کارفرما را بطور کامل رعایت نماید و چنانچه در ح
مسئول جبران آن پیمانکاروارد گردد، یبه هر شخص ثالثایو پیمانکارندگانیکارکنان کارفرما، نماسات،یبه اموال، تأسیبیآسوخسارت صالحیمراجع ذ

مربوطه خواهد بود.يهانهیو پرداخت هز
بر عهده پیمانکار مسئولیت بروز هر گونه حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی، حفاظت فردي و صنعتی و بهداشتی و یا غیره توسط پیمانکار )23- 9
.باشدیم
هاي الزم را نماید که تحت هیچ شرایطی اقدام به واگذاري اطالعات، اسناد و مدارك کارفرما به اشخاص ثالث ننموده و احتیاطپیمانکار اقرار و تأیید می)24- 9

باشد.ي کاغذي آنها میدر ضمن کانال انتقال اطالعات به پیمانکار از طریق نسخهبه منظور عدم افشاي آنها نزد اشخاص ثالث بنماید. 

هاکارتغییر مقادیر ) دهماده 
(بیسـت  25مقـادیر کـار موضـوع قـرارداد را تـا میـزان       پیمانکـار تواند در طول مدت قرارداد با ابالغ کتبی (با امضاي مدیرعامل کارفرما) بـه  کارفرما می)10-1

صورت افزایش یا کاهش مدت قرارداد یا به صورت افـزایش یـا کـاهش    این افزایش یا کاهش ممکن است به .و پنج) درصد مبلغ قرارداد افزایش یا کاهش دهد
هیچگونه تعـدیلی در رابطـه بـا واحـد بهـا صـورت نخواهـد گرفـت         افزایش یا کاهش مقادیر کارها در صورت جزییات مقادیر مورد توافق هر یک از کارها باشد.

باشد.مکلف به پذیرش آن میپیمانکارو 
مقادیر بیش از حد فوق مشمول توافق طرفین خواهد بود.افزایش یا کاهش )1تبصره 

تواند قرارداد را فسخ نماید.  کارفرما میچنانچه پیمانکار به نحوي از انحا از قبول افزایش یا کاهش کار موضوع قرارداد امتناع نماید، )10-2
یابد.تغییر میسقف تضمین انجام تعهدات متناسباً ، هادر صورت تغییر مقادیر کار)2تبصره 
مدت قرارداد اتتغییر)یازدهماده 

در موارد زیر مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود: 
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غییر کند.تهاکه مقادیر کاردر صورتی) 1- 11
.با توافق طرفین تمدید گرددسواي از تغییر مقادیر در صورتی که مدت قرارداد )2- 11
.قهریهدر صورت بروز حوادث )3- 11
.دموثر باشارائه خدماتمدتبر هایی ایجاد شود که که قوانین و مقررات جدیدي وضع و یا محدودیتدر صورتی)4- 11
که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت قرارداد بشناسد تغییر مدت قرارداد فوق کارفرما موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و در صورتیدر موارد

نماید.ابالغ میپیمانکاررا به 
کسور قانونی)دوازدهماده 

کـار و همچنـین قـوانین    و بهداشـت حفاظت فنیومین اجتماعی أهاي مربوط به کار و تنامهاز جمیع قوانین و مقررات و آیینکند کهتأیید میپیمانکار)12-1
که در زمان امضاي قرارداد معتبر و الزم االجرا است کامالً مطلع بـوده و متعهـد اسـت همـه آنهـا را      ب بر قراردادها و عوارض مترتّو مقررات مربوط به مالیات

کارفرما نخواهد بود.متوجه پیمانکاردر هر حال مسئولیت عدم اجراي قوانین و مقررات فوق الذکر توسط؛دنمایرعایت 
قانون تأمین اجتماعی کسر خواهد شد. 38به عنوان بیمه موضوع ماده پیمانکارحساب صورتهر از مبلغ (پنج) درصد 5به میزان )12-2

سـازمان  حساب، آزاد سازي تضمین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار منوط بـه ارائـه مفاصاحسـاب از    (پنج) درصد مذکور، مبلغ آخرین صورت5پرداخت 
باشد.تأمین اجتماعی می

د. در صورت عدم ارائه یمه اقدام نمایحداکثر طی مدت سه ماه پس از خاتمه قرارداد نسبت به اخذ و ارائه مفاصاحساب بملزم و متعهد است پیمانکار)تبصره
(سی) 30اضافه ه هاي آنرا بنهیمه اقدام و هزینسبت به اخذ مفاصاحساب بساًأتواند رمیکارفرما ن شده، ییطی مهلت تعپیمانکارمه توسط یمفاصاحساب ب

د.ینمایحق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مپیمانکاروصول و پیمانکارن یها و تضامباالسري از محل مطالبات، سپردهدرصد 
دیرکردایمجر)هسیزدماده 

ارفرما مأذون و مختار تأخیر نماید، کهرگاه پیمانکار در انجام تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته طبق برنامه زمانی اعالم شده از سوي کارفرما 
می را به شرح زیر و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی و اداري مستقیماً از محل مطالبات و تضامین پیمانکار کسر  و برداشت نماید:یاست که جرا

درصد مبلغ قرارداد به )نیم(5/0معادل شده طبق برنامه زمانی تعییندر محل کارفرما کارشناس / کارشناسان پیمانکار حضور خیر أبه ازاي هر روز ت)1- 13
شود.عنوان وجه التزام تأخیر تعیین می

تواند قرارداد را فسخ نماید. ولـی در صـورت ادامـه،    عالوه بر دریافت جریمه میکارفرما(چهل) روز تجاوز نماید، 40چنانچه تأخیرات مشمول جریمه از ) 13-2
(بیست) درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید و مدت اضافه بدون جریمه تأخیر محسوب خواهد شد.20تواند از نمیپیمانکارجرایم قابل دریافت از 

باشد.هد یا اعمال حق فسخ قرارداد نمیدریافت وجه التزام مقرر مانع از الزام به ایفاي تع)تبصره
بینی نشده) حوادث قهریه (پیش)هچهاردماده 

هاي هاي غیر عادي، خشکسالیدر صورت بروز جنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب عمومی، شیوع بیماري واگیردار، زلزله، سیل و طغیان) 1- 14
نماید. مطلعثگونه حواد(بیست) روز کارفرما را از بروز این20مکلف است حداکثر ظرف مدت پیمانکاردار و مانند آنها، هاي دامنهسوزيسابقه، آتشبی

بر حسب مورد تمدید مناسبی را در نظر گرفته و یا پیمانکارکارفرما پس از حصول اطالع، موضوع را مورد بررسی قرار داده و درصورت احراز صحت ادعاي 
خواهد پیمانکارجه را به اطالع نسبت به خاتمه دادن قرارداد و یا حذف تعهدات انجام نشده در اثر وقوع حوادث قهریه از قرارداد اتخاذ تصمیم نموده و نتی

رساند.
شود. همچنین کارفرما مسئول به دلیل بروز شرایط قهریه به منزله قصور یا نقض قرارداد تلقی نمیپیمانکارعدم انجام تعهدات قراردادي توسط )2- 14

ط قهریه دیده است، نخواهد بود.در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجراي تعهدات خود ناشی از شرایپیمانکارهایی که خسارت
یابد. در صورت بروز حوادث قهریه قرارداد موقتاً معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می) 3- 14

ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد.کیچنانچه مدت حوادث قهریه بیش از )1تبصره
در صورت تعلیق قرارداد بر اساس مفاد این ماده، مبلغ قرارداد مشمول تعدیل نخواهد شد.)2تبصره

انتقال به غیر)پانزدهماده 
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
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قانون منع مداخله  )شانزدهماده 
باشد. هاي بعدي آن نمیو اصالحیه1337دي ماه 22ه مصوب دارد که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخلپیمانکار اعالم می

هدایا)هفدهماده 
اعم از نقدي ییالعمل یا پاداش یا تحفه یا هدایاآنها حقها یا خویشاوندان حق 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  )هجدهماده 

در موارد زیر کارفرما مأذون و مختار است که قرارداد را فسخ نماید:)1- 18
).پیمانکارقراردادي (اعم از فعل یا ترك فعلانجام هر یک از تعهدات در و مسامحه الف) قصور 

.  کار) عدم قبول تغییر مقادیرب
.یا ورشکستگی پیمانکار) انحالل پ
.13بیش از موعد مقرر وفق ماده پیمانکار) دیرکرد ت
.15) انتقال کل یا جزیی از قرارداد به شخص ثالث، بدون اجازه کتبی کارفرما وفق ماده ث
قرارداد گردد.16مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده پیمانکار) ج
. 17وفق ماده پیمانکار) تخلف چ
.پیمانکار) وجود مانع قانونی بر اجازه انجام و ادامه کار براي ح
در اجراي قرارداد.پیمانکار) عدم توانایی خ
که اجراي قرارداد را به مخـاطره افکنـد و یـا عـدم انجـام دسـتورات کارفرمـا بـه منظـور رفـع نـواقص            پیمانکار) عدم اجراي هر یک از مفاد قرارداد توسط د

تعیین شده است.پیمانکارو تجدید یا اصالح کارهاي انجام 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 بود.پیمانکارتشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف )1تبصره 

معادل مبلغ قرارداد به يمکلف به پرداخت وجه التزام نقض تعهدات قراردادپیمانکار، 1-18در صورت فسخ قرارداد به یکی از علل مشروحه در بند )2- 18
.باشدیکارفرما م

گردد. و از تاریخ ابالغ مکاتبه یادشده قرارداد فسخ شده تلقی میدیخواهد رسپیمانکارکارفرما جهت فسخ قرارداد، مراتب کتباً به اطالع میا تصمب)2تبصره
تشخیص مراجعه دمموظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد جهت تسویه حساب به محل کارفرما مراجعه نماید و در صورت عپیمانکار

کارفرما قطعی و مالك عمل خواهد بود.
و وجه التزام را از محل میکارفرما مأذون و مختار است که جرانی. همچنباشدیو 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. 

از پایان شیپماهکیجداي از موارد فوق، کارفرما با استفاده از خیار شرط مأذون و مختار است که قرارداد را بنا به مصلحت و صالحدید خود تا )3- 18
.گرددیآزاد مادقراردنیوجه التزام مقرر تضامافتیفوق) بدون در2(طبق تبصره پیمانکارحساب با هیصورت پس از تسونیقرارداد فسخ نماید. در ا

حل اختالف )نوزدهماده 
و تعبیر هر یک از مواد قرارداد یا اسناد قرارداد یا مربوط به تفسیردر صورت بروز هر گونه اختالف میان طرفین اعم از اینکه مربوط به انجام موضوع )1- 19

گردد. ذیصالح قضایی ارجاع میمحاکم، موضوع اختالف به و مدارك آن باشد
طبق مفاد قرارداد با پیمانکار ملزم است تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما )2- 19

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

کلیت قرارداد)بیستماده 
استفاده تواند به نحوي موردآن نمییک ماده ازیک بخش یااختالفقرارداد راجع به حل 19ماده ازبه غیرمجموعه است ویک کلیت واین قرارداد

.مواد گرددقرارگیرد که موجب نقض سایر
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اوین) عیکماده بیست و 
باشد مواد میی و اطالع یافتن از مفاد به منظور راهنمایهاي این قرارداد نوشته شده استکلمات و عباراتی که درعناوین مواد قرارداد، اسناد و مدارك و پیوست

توان از آنها در تفسیر مواد قرارداد استفاده کرد.و نمی
تأییدات پیمانکار)دوبیست و ماده 

نماید:موارد زیر را پیمانکار تأیید می
را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً آگاه شده است.قرارداد2تمام اسناد و مدارك موضوع ماده )1- 22
خدمات موضوع قرارداد اطمینان حاصل کرده است. اجراي الزم به منظور نسبت به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز و تدارك تجهیزات و ابزار )2- 22
، مجري بودهومعمول امضاي قراردادعوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ ها،هاي اجتماعی، مالیاتاز قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه)3- 22

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 عهده پیمانکار
از هیچ بابت، حق درخواست اضافه هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را در نظر گرفته و بعداً، سود مورد نظر خود و تمام هزینهبه هنگام امضاي قرارداد)4- 22

پرداختی ندارد.
، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردي باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل امضاي قراردادنماید که هنگام به هر حال، پیمانکار تأیید می

خود نماید.
طرفینیاقامتگاه و نشانی قانون)سهو ماده بیست

بلوار گروه مپنا.،منتظر قائمروگاهینشمالیضلع،(جاده مالرد)یمانیسلدشهیبلوار، سیفرد، استان البرز؛کارفرمانشانی *
31676- 43586پستی: کد026-36608606شماره دورنگار: 026-36197000شماره تلفن: 

؛نشانی پیمانکار*
کدپستی: شماره تلفن همراه: شماره تلفن: 

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد موظف است فوراً نشانی جدید را به طرف دیگر اعالم باشد. محل انعقاد قرارداد اقامتگاه کارفرما می
کور توسط پست سفارشی ارسال و یا هاي مذهاي قبلی قانونی تلقی شده و هر گونه نامه و ابالغیه که به نشانینماید. در صورت عدم اعالم نشانی جدید، نشانی

هاي اعالم شده فاکس گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.با اخذ رسید تحویل شود یا به شماره
قراردادامضا شده تعداد مواد و نسخ )چهارماده بیست و 

نسخه تهیه و تنظیم شده است و طرفین در تأیید شرایط و مفاد قرارداد و با اختیار و آگاهی کامل ذیل کلیه نسخ را امضا و گواهی چهارماده و 24این قرارداد در 
به پیمانکار تحویل خواهد شد.قراردادپس از امضا یک نسخه از باشد.اراي آثار قانونی یکسان و اعتبار واحد میهمه نسخ قرارداد داند و نموده

پیمانکاررماکارف
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

(سهامی خاص)
..................آقاي 
)..................(

........................آقاي 
.......................................

..................آقاي 
....................
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نشانیهاي آتشکپسولينگهداروشارژ س،یقرارداد سرو

10از 8صفحه

قیمتجزییات)یوست شماره یکپ

از میزان ذکر شده هاکپسولعداد تنیاز کارفرما و تشخیص. چنانچه بنا به استبرآوردي کارفرماازینبر اساسول فوق ااعالم شده در جدهايکپسولتعداد *
در این خصوص با اطالع و آگاهی کامل حق ونمایدعملکارفرمامطابق نظر اید پیمانکار ب،و به تبع آن مبلغ برآوردي قرارداد کاهش یابدکمتر شود

نموده است.و اسقاط را از خود سلب یهرگونه اعتراض
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10از 9صفحه

دستورالعمل بازدید و کنترل ماهانه خاموش کننده)پیوست شماره دو

زدگی و غیره چک شود.کننده از نظر پوسیدگی، ضربه، زنگبدنه خاموش) 1
شود که پلمپ خاموش کننده شکسته نشده باشد.کنترل ) 2
خوردگی، پوسیدگی و ... کنترل شود.کننده از نظر گرفتگی، تركشیلنگ و سرلوله خاموش) 3
کننده بازدید و کنترل شود.شیرفلکه یا اهرمی خاموش) 4
کننده تعیین وزن شده و با وزن ماه قبل مقایسه گردد.خاموش) 5
کامل نظافت شود.کننده بطور خاموش) 6
کارت بازدید تکمیل و بر روي کپسول نصب گردد.) 7
گزارش بازدید در فرم خام ارائه و در شناسنامه کپسول ثبت شود.) 8
از سالم بودن کنترل گردد.براي اطمینان سنج گیج فشار) 9

شد.(سبز) باکننده کنترل شود که در حد مناسب و قابل استفادهفشار هواي داخل خاموش) 10
نشانی به منظور جابجایی پودر داخل آنها حداقل یکبار سر و ته گردند.هاي آتشکپسول) 11
کننده بازدید و کنترل گردد.تصاالت شیلنگ خاموشا) 12
.کننده ها تخلیه و مجدداً شارژ گرددماه یکبار پودر خاموش6لزوم هر در صورت) 13
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10از 10صفحه

)HSEدستورالعمل الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست ()سهشمارهوستپی

اعم از قانون کار، قوانین تأمین اجتماعی، مقررات وزارت بهداشت، HSEپیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین، مقررات ملی و استانداردهاي مرتبط با )1
نشانی، استانداردهاي مقررات ملی ساختمان، قوانین و الزامات سازمان محیط زیست، سازمان بازیافت و سازمان آتشهاي حفاظت فنی و بهداشت کار،نامهآیین

باشد.قرارداد میملی و سایر استانداردها و قوانین مرتبط با خدمات موضوع 
کارفرما از قبیل استفاده از وسائل حفاظت فردي HSEهاي هاي اجرایی و دستورالعملپیمانکار موظف به رعایت موارد ابالغ شده، قوانین، مقررات، روش)2

ریت ضایعات و ... در حین فعالیت در کفش ایمنی، کمربند ایمنی، کاله ایمنی، ماسک، گوشی حفاظتی، دستکش ، دستورالعمل مدیمتناسب با خطرات شامل 
باشد.محل کارفرما می

باشند.هاي بهداشتی کارفرما میپرسنل پیمانکار در زمان حضور در محل کارفرما، موظف به رعایت کلیه پروتکل)3
مقابله با آن شرایط اقدام نماید.پیمانکار بایستی نسبت به شناسایی شرایط اضطراري مرتبط با فعالیت و انجام تمهیدات براي پیشگیري و یا)4
) باشد.MSDSکلیه مواد مصرفی توسط پیمانکار بایستی داراي برگه اطالعات ایمنی مواد ()5
باشد.پیمانکار متعهد به استفاده از تجهیزات و ابزار کار ایمن و استاندارد در حین کار می) 6
به صورت ایمن و استاندارد انجام شود و از وسائل، ابزار، تجهیزات و قطعات استاندارد و کامالً ایمن گردد کلیه مراحل موضوع قرارداد پیمانکار متعهد می)7

استفاده نماید.
نموده و در زمان حضور کارکنان کارفرما در محل کار پیمانکار، پیمانکار موظف است تمهیدات الزم در زمینه ایمنی و بهداشت را براي ایشان فراهم )8

راههاي کنترل را به ایشان اعالم نماید.خطرات و 
باشد.مسئولیت حفاظت از سالمتی کارکنان کارفرما در زمان حضور در محل پیمانکار به عهده پیمانکار می)9

باشد.کارفرما در اسرع وقت میHSEپیمانکار موظف به اعالم گزارش حوادث، شبه حوادث و شرایط ناایمن به واحد ) 10
ایستی تمهیدات الزم را براي پیشگیري از وقوع رویداد و آلودگی محیط زیست فراهم نماید.پیمانکار ب)11
باشد.مسئولیت کلیه حوادث، آسیب به افراد، خسارت به اموال، تجهیزات و محیط زیست ناشی از فعالیت پیمانکار بر عهده پیمانکار می)12
رانندگی بایستی رعایت گردد.کلیه مقررات راهنمایی ومحدودة کارفرما، درصورت تردد پیمانکار با وسایط نقلیه در داخل )13
باشد.ابزار و قطعات میایمنی در حمل و تخلیه مواد،نکات پیمانکار متعهد به رعایت کامل )14
پیمانکار قبل از استفاده بایستی مجوز اخذ نماید.کارفرما،ستفاده از تجهیزات متعلق به درصورت نیاز به ا)15
و خطرات را به ناظر قرارداد اطالع دهد. موارد ایمنی و ایمنی حریق را رعایت نموده موضوع قرارداد، پیمانکار بایستی در حین فعالیت و ارائه خدمات )16
هاي زیست محیطی مرتبط با فعالیت و اقدامات کنترلی آگاهی داشته باشد.یمانکار بایستی از خطرات و جنبهپ)17
سالمت جسمی و روانی کارکنان خود اطمینان حاصل نماید.ار بایستی ازپیمانک)18
هاي ایمنی الزم را فراگرفته و از صالحیت کافی برخوردار موزشآباشد که پیمانکار موظف به بکارگیري کارکنانی جهت فعالیت در شرکت کارفرما می)19

باشند. 
مین اجتماعی و مسئولیت مدنی قرار دهد.أنمایند تحت پوشش بیمه تارفرما فعالیت میکمحل پیمانکار موظف است کارکنان خود را که در ) 20
HSEپیمانکار با اعالم واحد حسابدرصد از صورت(پنج) 5تا (یک) 1به اعمال جریمه به میزانکارفرما مجاز HSEدر صورت عدم رعایت موارد )21

باشد.کارفرما می
. باشدفنیمعاینهبرچسبدارايبایستمیپیمانکاراستفادهموردآالتماشینوخودروهاکلیۀ )22
. باشدنمیبارگیري،وحملخودروظرفیتازبیشبارگیريبهمجازپیمانکار)23
. باشدمیممنوعاکیداً بارگیريخودروپشتوباررويبریا عوامل تحت امر وي پرسنل ایستادن)24


