
 

 

 شرایط خصوصی قرارداد

 

به دستگاه نظارت  و ماهانه ، هفتگیروزانهگزارش پیشرفت کار پروژه را بصورت  پیمانکار موظف است .1

 ارئه نماید. 

ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و جهیز کارگاه از قبیل ز بابت تامین امکانات و تسهیالت تکارفرما ا .2

در صورت استفاده از تسهیالت زیربنائی با نصب کنتور و با احتساب قیمت آزاد با  سوخت تعهدی ندارد.

 هزینه مورد نظر مسترد خواهد گردید. ،هزینه پیمانکار

 نماید.پیمانکار بایستی در روند اجرای موضوع قرارداد از ماشین آالت نو و غیرمستعمل استفاده  .3

بیمه تمام های بیمه معتبر و مورد تائید کارفرما پیمانکار بایستی موضوع پروژه را نزد یکی از شرکت .4

 مول بیمه گردد قبالً بایستی به تائید کارفرما برسد.شنماید. موارد و حوادث که باید م خطر

ر گردند بیین میهزینه کلیه آزمایشاتی که در طول اجرای موضوع قرارداد توسط دستگاه نظارت تع .5

 باشد.میعهده پیمانکار 

وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار و حسن انجام تعهدات قرارداد بر اساس  و آزادسازی دریافت .6

 قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه خواهد بود.

آئین نامه مالی و گاه، در صورت تعارض بین کلیه قوانین و مقررات با آئین نامه مالی و معامالتی دانش .7

 مالک عمل در قرارداد خواهد بود. معامالتی دانشگاه

کلیه اقدامات اجرایی الزم برای بهره برداری و اتمام پروژه بعهده پیمانکار می باشد و هیچگونه مبلغی  .8

در از بابت مواردی که در نقشه و یا برآورد مشخص نشده پرداخت نخواهد شد و پیمانکار تمام موارد را 

 پیشنهاد قیمت خود لحاظ نموده است

به این قرارداد هیچ گونه مبلغی از بابت هیچ گونه عملیات اضافی از قبیل تعدیل، مابه التفاوت مصالح،  .9

ه اینکه قیمت نهایی تعدیل نرخ ارز، جبران حامل های انرژی پرداخت نخواهد شد و پیمانکار با علم ب

 اقدام نموده است و هیچگونه ادعای سبت به پیشنهاد قیمتکارکرد بوده ن قیمت نهایی اعالم شده،

  بعدی مسموع نخواهد بود.

ابالغ گردد، در  ردر صورتیکه حسب دستور کتبی کارفرما قسمتی از کار به عنوان کار جدید به پیمانکا .11

با اعمال  (1399) بهای پایه پیمان ترساحجام کار جدید بر اساس قیمت فه قیمت پرداخت هزینه صرفا

 ضرایب مربوطه قانونی محاسبه و پرداخت خواهد گردید

ئی که در برآورد مشخص شده است به این قرارداد تعلق نخواهد بها بهائی غیر از اضافههیچگونه اضافه .11

 گرفت. 

 

 



 

 

 

 های اجرایی و عوامل کارگاهیتجهیز کارگاه در برآورد قرارداد شامل تامین محل سکونت اکیپ .12

و تامین سایر موارد های اداری و اجرایی پیمانکار و تامین دستگاه پیمانکارو افراد متخصص( )کارمندان 

 باشد. میمورد نیاز جهت کنترل و نظارت دستگاه نظارت 

همچنین حفاظت و مراقبت از کارگاه و مصالح کارگاهی پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما از   .13

 این بابت مسئولیتی نخواهد داشت. 

ای در این قرارداد پیش بینی نشده است از بابت حمل مصالح )فصل بیست و هشتم فهرست بها( هزینه .14

 یمت خود لحاظ نماید.و پیمانکار بایستی هزینه از این بابت را در ق

-پیمانکار بایستی  هنگام پیشنهاد قیمت دارای صالحیت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست از مراجع ذی .15

 ربط بوده و قبل از اجرای قرارداد آن را به دستگاه نظارت تحویل داده باشد.

مینه در زر مشابه )رد کامو 1ابنیه و دارای حداقل  5 پایه حداقلپیمانکار هنگام پیشنهاد قیمت بایستی  .16

 باشد.( و یا استخر آب فاضالب، سد، مخزنآب یا تصفیه خانه 

ل از اجرای کار و حین تحویل کارگاه به پیمانکار بایستی صورتجلسه فصل مشترک این قرارداد با قب .17

 وضع موجود کار )فنداسیون اجرا شده( تنظیم و بین کارفرما و پیمانکار مبادله گردد.

 


