
 گاز پروژه  ینمونه قرارداد لوله کش 

  که..…………………………تلفن  به.  ………………نشانی   به  ……………  ملی  کد  به.  ………  یآقا   نیمابیقرارداد ف  نیا

  به..  ……………………………  ملی  کد  به.   ………………  یطرف و آقا  کیشود از    یم  دهیقرارداد کارفرما نام  نای  در

  لفنبه ت  ……………………………………………………………………………………………………نشانی

 .باشدیمنعقد شده و الزم االجرا م  ریز  طیشود مطابق با شرا  یم  دهی نام  مانکاریکه پ  گردی  طرف  از  …………………………

 

 موضوع قرارداد :    ۱  ماده

  یرها ی گاز داخل پروژه فوق طبق مس  یشلوله ک  اتیعمل  یو اجرا  ییاجرا  ینقشه ها  هیمحاسبات، ته  ،یقرارداد عبارت است از طراح   موضوع

تا اتمام مرحله نصب    رانیگاز ا  یاستان تهران و شرکت مل  یدر سازمان نظام مهندس  یادار   یکارها   یر یگیتوافق شده با کارفرما به همراه پ

  ،یالزم از جمله نشت  یها  شی استان تهران و انجام آزما  یو سازمان نظام مهندس  رانیگاز ا  یشرکت مل  ی و استانداردها   ضوابطکنتور براساس  

 .رانیگاز ا  یمطابق ضوابط شرکت مل

 

 مبلغ قرارداد :  ۲  ماده

و کارفرما بصورت مقطوع از قرار هر واحد به مبلغ    مانکاریشده توسط پ  نییو مصارف تع  رهایپروژه فوق طبق مس  یگاز داخل  یلوله کش  دستمزد

 .باشد  یم  الیر  ۱۴،۰۰۰،۰۰۰

 .باشدیو چهارصد هزار تومان( م  ونیلی)هشت م  الیر  ۸۴،۰۰۰،۰۰۰کل قرارداد معادل    بلغم

 .ردیگ  یآحاد بها تعلق نم  لیتعد  چگونهیقرارداد ه  نیا  متیق  به

 .گردد  یپرداخت نم  ییاضافه بها  چگونههی  …و    مرینوار پرا  یاجرا   زیضد زنگ و ن  یلوله ها و اجرا  ییبابت زنگ زدا  از

  ی ها  یمصرف کننده ها )شامل لوله کش  نی( تا آخرابان یگاز از انشعاب شرکت گاز )محل رگالتور در خ  یکامل لوله کش  یفوق شامل اجرا  متیق

کودکان و پشت بام، تست، اخذ    یو اتاق باز   یمستقر در بالکن ها و کباب پزها در پشت بام( در طبقات مسکون  یها  جیگاز به آشپزخانه ها، پک

عوارض از طرف    ایو    نهیهز  چگونهیباشد و ه  یاستان تهران تا مرحله نصب کنتور م  یو سازمان نظام مهندس  رانیگاز ا  یاز شرکت مل  هیدییتا

 .دیپرداخت نخواهد گرد  مانکاریکارفرما به پ

 مدت قرارداد :    ۳  ماده

 :خواهد بود  لیموضوع قرارداد به شرح ذ  یاجرا  مدت

 .روز  ۱۵به مدت حداکثر    یشده، توسط مهندس ناظر نظام مهندس  هیاجناس و اقالم ته  تیفیک  دیی ات  خیاز تار  یداخل  یلوله کش  یاجرا 

 

 نحوه پرداخت :    ۴  ماده

 .تست به ناظر  لیگاز و تحو  یکل مبلغ برآورد شده پس از اتمام لوله کش % ۷۰



 .رانیگاز ا  یتوسط شرکت مل  یاز مهندس ناظر و اتصال دائم گاز شهر   یینها  هیدییپس از اخذ تا ۳۰%

 

 تعهدات کارفرما :    ۵  ماده

 .باشدیو اداره گاز به عهده کارفرما م  ینظام مهندس  یها  نهیهز  هیکل  پرداخت

 .باشد  یبه عهده کارفرما م  یاحتمال  یلوله کش  ییو جابجا  رییتغ  نهیهز

 .مانکاریپرسنل پ  ازیآب و برق مورد ن  نیو تام  هیته

 .بر عهده کارفرما است  یباب انبار  کی  نیتام  یباشد ول  یم  مانکاریآالت به عهده پ  نیاز ابزار و ماش  حفاظت

 .مانکاریپ  یارائه شده از سو   ستیگاز طبق ل  یاجناس لوله کش  دیخر

 

 مانکار یتعهدات پ:    ۶  ماده

نموده است و    تیکار را رو  یمربوط به اجرا   ینقشه ها و مشخصات فن  هیباشد و کل  یآن مطلع م  فیو از کم و ک  دیاز محل کار بازد  مانکاریپ

 .و نقص انجام دهد  بینظر کارفرما بدون ع  ریکارها را طبق نقشه و دستورکارها ز  هیکل

خسارات    هیباشد، کل  مانکاریاز کار پ  یکه ناش  ریبوده و درصورت هرگونه تاخ  اتیعمل  یاجرا   یبرنامه زمان بند  قیدق  تیمتعهد به رعا  مانکاریپ

 .خواهد شد  یوارده متوجه و 

را به هر شکل و به صورت تام    یکارفرما حق هرگونه اقدام قانون  ،ی مورد  نیرا ندارد و در صورت اثبات چن  ریکار به غ  یحق واگذار   مانکاریپ

 .خواهد داشت  اریاالخت

  یالزام  مانکاریساختمان از طرف پ  یموارد مبحث هفدهم مقررات مل  نیو همچن  یساختمان  یکارگاه ها  ی نامه حفاظت  نییل آاصو  هیکل  تیرعا

 .باشد  یم

  یری تاخ  ایو    یدوباره کار  چگونهیانجام دهد که ه  یبنحو   رانیگاز ا  یشرکت مل  یرا براساس استانداردها   ییاجرا  اتیموظف است عمل  مانکاریپ

  یگاز تا وصل شدن گاز شهر   یشرکت مل   زیو ن  یاز ناظر سازمان نظام مهندس  هیدییو در آخر، نسبت به اخذ تا  دی ایپروژه بوجود ن  یدر زمانبند

 .دیاقدام نما

 .باشد  یکار بدون اجازه کارفرما نم  یلیمجاز به تعط  مانکاریپ

به کار    یاست که از طرف و   یو مسئول حفظ جان و سالمت خود و افراد   دینما  یکار فراهم م  یمنیالزم را جهت ا  داتیتمه  هیکل  مانکاریپ

افتد ندارد. چنانچه در    یاتفاق م  یافراد و   ای  مانکاریپ  یکه برا   یو مال  یجان  یدر قبال حوادث احتمال  یتی مسئول  چیشود. کارفرما ه  یگمارده م

  هیدچار سانحه شوند، جبران کل  گرانید  ایو    مانکاریافراد پ  ایخود    ،ی قصور کارکنان و  ای  و  مانکاریکار توسط پ  یمنیا  طیشرا  تیرعا  ماثر عد 

 .رابطه نخواهد داشت   نیدر ا  یتیمسئول  چیباشد و کارفرما ه  یم  مانکاریبر عهده پ  ییو جزا  یحقوق  ،ی عواقب مال

  ،یمنیکمربند ا  ،یمنیچانه دار، کفش ا  یمنیکامل شامل کاله ا  یمن یا  زاتیدر هنگام کار از تجه  ستیبا  یم  مانکاریپ  ییاجرا  یروها ین  یتمام

 باشد(   یم  مانکاریپ  نهیبرعهده و به هز  یعموم  یفرد  یمنیا  زاتیتجه  هیکل  نی. )تامندنمای  استفاده  …کار، دستکش مناسب و   میلباس ضخ



  تیفعال  انیانجام کار و بخصوص در پا  نیبرق را در ح  یاز تابلوها   یمربوط به استفاده و نگهدار   یمنیموظفند نکات ا  مانکاریپ  ییاجرا  یروها ین

 .گردد  یر یدر کارگاه جلوگ  یو برق گرفتگ  یتا از بروز هرگونه انفجار، آتش سوز  ندینما  تیروزانه رعا

 .سئول و در هرحال پاسخگو خواهد بودپرسنل و کارکنان خود م   یاحتمال   یدرقبال هرگونه ادعا  مانکاریپ

کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت دستمزد هر    مانکار،یباشد و در صورت قصور پ  یپرسنل خود م  یایملزم به پرداخت حقوق و مزا   مانکاریپ

  ستیاز پرداخت حقوق پرسنل خود، کارفرما محق خواهد بود راسا براساس ل  مانکاری. در صورت استنکاف پدی نظارت نما  مانکاریاز پرسنل پ  کی

ها،    تیاز صورت وضع  یباالسر   نهیهز  %۱۵پرسنل نسبت به پرداخت حقوق آنها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را به اضافه    تمزدحقوق و دس

 .دیبرداشت نما  مانکاریپ  نی مطالبات و تضام

 .مجموعه  یوارها ید  یو سوراخکار   یارزنیکف و ش  ایسقف    یکندن بتن ها  لیباز ق  یساختمان  یکارها  هیکل  یاجرا 

 .دیو پرداخت نما  نیموارد مربوط به کارکنان و کارگران خود را تام  ریغذا و سا  ا،یذهاب، حقوق و مزا  اب یا  یها  نهیمتعهد است هز  مانکاریپ

 نهیبرعهده و به هز  یاسکان کارگر  نیتام  ،یبوم  ریاز کارگران غ  یدر صورت استفاده مورد  رد،یرا به کار گ  یموظف است کارگران بوم  مانکاریپ

 .باشد  یم  مانکاریپ

  ایاز کارگران و    کیکارفرما هر  کهیو درصورت  دی جهت انجام کارها استفاده نما  یفن  تیصالح  یماهر و دارا  ی انسان  یرویموظف است از ن  مانکاریپ

 .کند  نیگزیجا  صالحیافراد را با افراد ذ  ایآن فرد    دیبا  مانکاریبداند، پ  تیفاقد صالح  یلیرا به هر دل  مانکاریکارکنان پ

 .سال را ندارد  ۱۸و کارگران با سن کمتر از    یکارگران خارج  یر یبه کارگ  ایحق استخدام و    مانکاریپ

ابزارآالت و اموال کارفرما،    ل،یوسا  زات،یآالت، تجه  نیموجب وارد آوردن خسارت به ماش  مانکاریکارکنان پ  ایاز کارگران    کیهر  کهیصورت  در

 .مسئول و جبران کننده خسارت خواهد بود  مانکاریسواره شوند، پ  ای  ادهیپ  نیو عابر  گانیهمسا

خصوص را به عهده خواهد    نیدر ا  یو حقوق  یمال  یجنبه ها  هیکل  ت یمسئول  یو  مانکار،یکارکنان پ  یوقوع هرگونه اتفاق و حادثه برا   درصورت

 .داشت

 .دیشده توسط کارفرما را از طبقه همکف به طبقات باال منتقل نما  هیاجناس و اتصاالت ته  هیخود کل   نهیموظف است با هز  مانکاریپ

 

 یمشخصات فن:    ۷  ماده

  ،یعیبه هنگام استفاده از گاز طب  یرگونه سوانح احتمالاز ه  یریشگ یپ  زیکامل مجموعه و ن  یمنیاز گاز و بمنظور ا  یتوجه به خطرات ناش  با

شرکت    ایرا توسط شخص ثالث و    مانکاریگاز اجرا شده پ  یدر شبکه ها  یکل  ایو    ییجز  راتییتغ  ،یطیشرا  چیتحت ه  گرددیکارفرما متعهد م

 .محول کند  مانکاریاجرا شده را به خود پ  یدر شبکه ها   یاحتمال  ی کل  ایو    ییجز  راتیینداده و هرگونه تغ  یگرید

  هنگام  که  آورد  عمل  به  …و    یکی و مکان  یبرق  ساتیتاس  ،یساختمان  یگروه ها  لیاز قب  یکار   یگروه ها  ریالزم را به سا  داتیضمن، تاک  در

 .اورندیگاز انجام شده به عمل ن  یها  یرا در لوله کش  یراتییتغ  ای  ییوجه جابجا  چیخود به ه  یکارها   اجرای

 

 

 



 حل اختالفات :    ۸  ماده

  ریسا  ایاز موارد قرارداد و    کیهر   ریو تعب  ریتفس  ایموضوع قرارداد و    یمربوط به اجرا   نکهیاعم از ا  مانکاریکارفرما و پ  نیصورت بروز اختالف ب  در

مراجعه به محاکم و مراجع    قی از طر  ند،ینتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نما  نیقرارداد باشد، چنانچه طرف  وستیاسناد و مدارک پ

را که بموجب قرارداد به    یملزم است تا زمان حل اختالف، تعهدات  مانکار یحل و فصل خواهد شد. پ  رانیا   یاسالم  یجمهور  یصالحه دادگستر 

 .انجام خواهد داد  مانکاری در طول مدت حل اختالف، تعهدات خود را براساس اسناد قرارداد نسبت به پ  زیفرما ن. کاردیعهده دارد اجرا نما

 

 مکاتبات :    ۹ماده

 یرا بالفاصله بصورت کتب  دیمحل جد  ینشان  نیطرف  ر،ییو در صورت تغ  دهیگرد  نییقرارداد همان است که در مقدمه قرارداد تع  نیطرف  ینشان

 .گردد  یارسال شود، ابالغ شده محسوب م  یکه با پست سفارش  ییها  هیصورت، نامه و ابالغ  نیا  ریخواهند رساند. در غ   گریکدیبه اطالع  

 .باشد  یو هر نسخه حکم واحد را دارا م  دهیگرد  مینسخه تنظ  ۲ماده و    ۹قرارداد در    نیا *

 

 مانکار یپ                                                                                                             کارفرما


