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پيوست:

(پیمان)
انجام عملیات ساخت و تکمیل ساختمان پردیس سینمایی امید شهر میناب واقع در میناب  ،بلوار ابن سینا – جنب پارک ملت
اين پيمان به همراه شرايط عمومی و ديگرمدارک الحاقی آن که يک مجموعه غير قابل تفکيک است وپيمان ناميده می شوود بوه اسود اد
موافقت نامه شماره  .......................مورخ  ......................شورای اسالمی شهر مي اب و صورتجلسه شوماره  .................موورخ 99/......./.....
کميسيون عالی معامالت شهر مي اب فی مابين شهرداری مي اب به نماي دگی آقای سجاد سلطانی (شهردار مي اب ) به آدرس مي اب غرب
بلوار امام (ره) ساخدمان شهرداری مي اب که در اين قرارداد کارفرما ناميده ميشود از يک سو و از سوی ديگرشورکت ................................
به شماره ثبت  ...................و ش اسه ملوی  ..................و شوماره اقداوادی  ......................بوه نماي ودگی آقوای  ..........................فرزنود
 .....................به ش اس امه شماره  ......................صادره از  .................مدولد  ....................کد ملی ( .......................موديرعامل ) بوه نشوانی
 – ............................................................................................................................................................کوود پسوودی – ....................................
شماره تماس .................................... :که در اين قرارداد پيمانکار ناميده می شود طبق مقررات وشرايطی که در اس اد ومدارک ايون پيموان
درج شده است م عقد ميگردد.
** تبصره(: )1نشانيهای مذکور در پيمان،اقامدگاه قانونی طرفين بوده وهرگونه اعالن واخطار بوه نشوانيهای موذکور قوانونی محسووب
ميشود .در صورت تغيير نشانی هر طرف وعدم اعالم به طرف مقابل نشانی تعريف شده قبل همچ ان مالک عمل خواهد بود.
ماده -1موضوع پیمان:

موضوع پيمان عبارتست از انجام عمليات ساخت و تکميل ساخدمان پرديس سي مايی اميد شهر مي اب واقع در مي اب  ،بلوار ابن سوي ا –
ج ب پارک ملت  ،شامل :
 -)1اب يه
 -)2تأسيسات مکانيکی
 -)3تأسيسات برقی

کليه کارها و اقداماتی که می بايست انجام پذيرد درفهرست برآورد ريالی پروژه که پيوست اين قرارداد می باشد درج گرديده است .
** تبصره ( : )2ترتيب اجرای آيدم های پروژه با هماه گی ناظر اندخابی از سوی شهرداری می باشد و همچ ين اندخاب کليه ماالح بايد به تأئيد ناظر
برسد.

مکان اجراء  :مي اب  -بلوار ابن سي ا – ج ب پارک ملت
ماده  -2اسناد مدارک:
اين پيمان شامل اس اد و مدارک زير است:
الف :پيمان حاضر
ب :شرايط عمومی پيمان (موضوع بخش امه شماره  182/1822-44/242مورخ  1332/3/3سازمان برنامه و بودجه )
ج :دفدر مشخاات عمومی
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د :دفدر مشخاات خاوصی
ه :نقشه های کلی و تفايلی اجرايی
و :برنامه زمانی کلی
ر :برآورد (فهرست بها و مقاديرکار)
ز :مشخاات ف ی ( مشخاات ف ی عمومی  ،مشخاات ف ی خاوصی )  ،دسدورالعمل ها و اسدانداردهای ف ی
ح :صورتجلسه کميسيون عالی معامالت شهرداری
ط  :شرايط خاوصی پيوسدی
س  :بخش امه شماره  184/4113-44/1343مورخ  1328/4/23سازمان برنامه و بودجه (مد اسب با موضوع پيمان )
ش  :اس اد تکميلی که حين اجرای کار و به م ظور اجرای پيمان  ،به پيمانکار ابالغ می شود و يا بين طرفين مبادله می گردد نيز جزو اس اد و مدارک
پيمان به شمار می آيد  .اين اس اد  ،ممکن است به صورت مشخاات ف ی  ،نقشه  ،دسدورکار و صورتمجلس و هر نوع س د ديگری که در مورد کارهاو
قيمدهای جديد يا امر ديگر پيمان ت ظيم گرددو به امضاء طرفين برسد باشد .
** تبصره ( : )3نقشه های تفايلی اجرايی اين کار طبق ب د ب از ماده  22شرايط عمومی پيمان از طرف کارفرما تحويل پيمانکار می گردد .
** تبصره ( : )4در صورت وجود دو گانگی بين اس اد و مدارک پيمان  ،در خاوص مشخاات ف ی  ،اولويت به ترتيب با مشخاات ف ی خاوصی ،
نقشه های اجرايی و مشخاات ف ی عمومی و در خاوص بهای کار  ،اولويت به ترتيب با برآورد اوليه فهرست بها م ضم به پيمان خواهد بود .
ماده -3مبلغ پیمان:

-)3-1مبلغ اوليه اين پيموان  ............................................ريوا

( )....................................................................................................................

است و با توجه به اس اد و مدارک پيمان  ،تا ميزان  24درصد قابل تغيير می باشد .
** تبصره ( : )5مبلغ برآورد هزي ه اجرای کار (برآورد اوليه )  .................................................................ريا و ضوريب ايون پيموان طبوق
صورتجلسه کميده ف ی بازرگانی به شماره  ..........................مورخ  ، 99/....../ .......برابر است با . .....................
مب ا فهرست بهای اب يه سا  1399می باشد.
** تبصره ( : )6کليه مبالغ واريزی از طرف شهرداری به حساب جاری  ..........................................ب وام شورکت  ................................نوزد
بانک  .........................شعبه  ....................................واريز می گردد.
ماده  -4مدت پیمان :
مدت اين پيمان  4ماه می باشد که شامل دو قسمت می باشد:
 – 1مدت تهيه و تجهيز کارگاه  18روز .
 – 2مدت اجرای عمليات  148روز پس از پايان مدت تجهيز و تشکيل کارگاه می باشد .
شروع مدت پيمان عبارت است از تاريخ اولين صورت مجلس تحويل زمين که پس از مبادله پيمان طبق ماده  22شرايط عمومی پيمان ت ظيم می
شود که همان تاريخ فوق می باشد.
پيمانکارمدعهد است درمدت پيمان با توجه به مواد 31و  39شرايط عمومی پيمان الاقل 188درصد کارها ی موضوع پيمان را انجام داده و از کارفرما
تقاضای تحويل موقت ک د.
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اين مدت تابع تغييرات موضوع ماده  38شرايط عمومی پيمان ( موضوع ب د ج ماده  2اين قرارداد ) می باشد .
ماده  – 5دوره تضمین کارها :
حسن انجام کليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت برای مدت يکسا شمسی از طرف پيمانکار تضمين می گردد .و اين مدت ب ام دوره
تضمين ناميده می شود.اگر در دوره تضمين معايب و نواقای در کارها مشهود گرددکه ناشی از عدم رعايت مشخاات و يا بکار بردن ماالح بد يا
نامرغوب باشد کارفرما مکلف است که معايب و نواقص ومحل آنها را کدبا به پيمانکار ابالغ ک د و پيمانکار می بايست حداکثر  14روز بعد از ابالغ شروع
به رفع معايب و نقايص ک د و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معين می شود رفع نمايد .هر گاه پيمانکار در انجام اين تعهد خود قاور ورزد يا
مسامحه ک د کارفرما حق دارد آن معايب و نواقص را رآسا يا به هر ترتيب که مقدضی بداند رفع ک د و هزي ه آن را باضافه 14درصد از محل تضمين
پيمانکار و يا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پيمانکار او دارد برداشت ک د.
** تبصره ( : )7در صورت تأخير در اجرای پروژه طبق ماده  48شرايط عمومی پيمان اقدام خواهد شد .
ماده  -6نظارت در اجرا :
نظارت بر اجرای تعهداتی که پيمانکار بر طبق مفاد اين پيمان و اس اد و مدارک پيوست تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده مسئولين واحدهای
عمرانی شهرداری  ،واحد ف ی و شهرسازی شهرداری به نشانی شهرداری مي اب که در اين پيمان(دسدگاه نظارت) ناميده می شود واگذار گرديده است
و پيمانکار موظف است کا رها را طبق پيمان و اصل ف ی و همچ ين دسدورات و تعليماتی که دسدگاه نظارت يا نماي ده آن در حدود مشخاات اس اد و
مدارک پيوست پيمان می دهد اجراء ک د
ماده  -7کسورات قانونی :
کليه کسورات قانونی اين قرارداد اعم از بيمه  ،ماليات و يا هر نوع کسورات ديگر به عهده پيمانکار می باشد .
ماده  -8تعدیل آحاد بها :
به اين پيمان بر اساس بخش امه شماره 181/133833مورخ 22/9/14و شاخص مب ای سه ماهه چهارم سا  1392تعديل تعلق ..............
ماده  -9شهرداری می تواند تا حداکثر 24درصد مبلغ پيمان از ميزان کار موضوع پيمان را کسر يا اضافه نمايد.
ماده  -11نیروی انسانی  ،مصالح و تدارکات :
تأمين نيروی انسانی  ،تهيه و تدارک کليه ماالح  ،ابزار کار  ،ماشين آالت و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عمليات موضوع پيمان و هزي ه
های مسدقيم و غير مسدقيم مربوط  ،به عهده پيمانکار است  .پيمانکار مدعهد است ماالح را از م ابعی تهيه ک د که از حيث مرغوبيت طبق مشخاات
ف ی م درج در اس اد و مدارک اين پيمان باشد و مورد تأييد کارفرما و يا دسدگاه نظارت قرار گيرد  .کارفرما در صورت درخواست پيمانکار  ،حواله های
الزم را در مورد ماالح و تدارکات مورد نياز موضوع پيمان صادر خواهد نمود ولی هيچگونه تکليف و تعهدی را در قبا وصو و يا عدم وصو آن
ندارد .
** تبصره ( : )8تأمين آب و برق موقت و هزي ه مارف آن به عهده پيمانکار است .
ماده  -11پیش پرداخت :
کارفرما موافقت دارد که ب ا بر تقاضای پيمانکار  ،پيش پرداخت اين پيمان را بر اساس مفاد آخرين دسدورالعمل ابالغی در مورد طرح های عمرانی ،
پرداخت نمايد.
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ماده  -12مقررات مالی :
 – 12-1مالک عمل در خاوص حسن انجام تعهدات  ،پيش پرداخت  ،حسن انجام کار و حل اخدالف  ،ضوابط و مقررات آيين نامه مالی شهرداری ها
(ماوب  )1341/84/12و اصالحات بعدی آن خواهد بود .
 -12-2کليه کسورات مربوط به پيمان از جمله بيمه  ،دارائی  ،مطابق ضوابط و مقررات جاری در شهرداری مي اب محاسبه و م ظور خواهد شد .
 -12-3در خاوص م واردی که در اين قرارداد مسکوت مانده و يا پيش بي ی نشده است مالک عمل مفاد شرايط عمومی پيمان (موضوع ب د ج ماده 2
اين قرارداد) خواهد بود .
-12-4پرداخت ماليات بر ارزش افزوده م وط به ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی پيمانکار ميباشد.
ماده  -13تضمین حسن انجام تعهدات :
ه گام امضای اين پيمان  ،پيمانکار برای تضمين حسن انجام تعهدات خود ضمانت نامه شماره سپام  .................به تاريخ  1399/..... /....عهده بانک
 .............شعبه  ........... ..................به ميزان  4درصد مبلغ اوليه پيمان (  ...............................ريا )  ،را در وجه کارفرما صادر و تحويل داده است.
ضماند امه ياد شده پس از خاتمه کار و تحويل موقت موضوع پيمان طبق ماده  34شرايط عمومی پيمان  ،به پيمانکار مسدرد خواهد شد.
ماده  -14فسخ یا خاتمه پیمان :
در صورتی که پيمان مشمو ماده  41و يا  42شرايط عمومی پيمان گردد و کار به صورت نيمه کاره تحويل گرفده شود  ،صورت وضعيت قطعی کار بر
اساس کارهای انجام شده محاسبه و قطعی می گردد.
ماده  -15تجهیز و برچیدن کارگاه :
هزي ه های مربوط به تجهيز و برچيدن کارگاه کال به عهده پيمانکار است  .پيمانکار بايد کارگاه را به نحوی م اسب تجهيز نمايد که شروع و ادامه کار تا
تحويل موقت  ،بدون وقفه و با کيفيت الزم انجام پذيرد.
ماده  -16قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان :
قوانين و مقررات حاکم بر اين پيمان  ،قوانين و مقررات جمهوری اسالمی ايران با اولويت قوانين شهرداری ها می باشد .
ماده  -17سایر شرایط :
در خاوص مواردی که در اين پيمان نيامده است  ،مفاد م درج در مدارک م ضم به اين پيمان و بخش امه های ابالغی مربوط از سوی سازمان مديريت
و برنامه ريزی کشور مالک عمل خواهد بود .
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ماده  -18مواد و نسخ قرارداد :
اين قرارداد شامل  12ماده و  2تباره در  4نسخه که هرکدام در حکم واحد می باشد ت ظيم که بعد از امضاء طرفين الزماالجرا است و فی مابين
طرفين مبادله می گردد.
کارفرما

ناظر قرارداد

پیمانکار

سجاد سلطانی

محمد رسولی

..............

شهردار میناب

مدیرعامل شرکت ...................

سرپرست واحد فنی و عمرانی شهرداری میناب

ناظر قرارداد

ناظر قرارداد
سید احمد احراری

داریوش ذاکری

سرپرست واحد فنی شهرداری

کارشناس واحد فنی شهرداری
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شرایط خصوصی پیمان
 -)1آخرین مهلت پیمانکار جهت إرائه برنامه زمانی تفصیلی اجررا
تاریخ مبادله پیمان است اردن آن به شرح ذیل است :

ارار  11روز از

..................................................................
 -)3به طور الی مسئولیت اجرا صحیح اار با پیمانکار بوده و چنانچه مغرایرتی در
ً به اطرع
ً مراتب را اتبا
نقشه ها اجرایی مشاهده شود  ،پیمانکار موظف است سریعا
اارفرما رسانده تا نسبت به رفع آن اقدام نماید .
 -)4بکار گیر

اتبا

خارجی در پروژه ممنو

می باشد .

 -)5اارفرما امکان تحویل آب و برق را در اختیار پیمانکار قرار خواهرد داد ولری
تأمین و برقرار انشعاب اصلی و فرعی و هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد .
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