
 رآهن یت ،یفوالد  ،یاسکلت فلز یاجرا  یمانکاری قرارداد پ

 قرارداد   نیمشخصات طرف.1

 : مشخصات کارفرما .1.1

  ی........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... م  ی...... به نشان  یشماره ثبت  /ی...... به شماره ملّ  یندگینما  /تیریخانم/ شرکت ......... به مد  /آقا

 .باشد

 : مانکاریمشخصات پ.1.2

  ی........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... م  ی...... به نشان  یشماره ثبت  /ی...... به شماره ملّ  یندگینما  /تیریخانم/ شرکت ......... به مد  /آقا

 .باشد

 

 موضوع قرارداد و محل انجام آن .2

پروژه به نام    رآهنیت  /یفوالد  /یاسکلت فلز   یو ....(، ساخت، نصب و جوشکار   رآهنیقرارداد عبارتند از فراهم نمودن مصالح)از جمله ت  موضوع

کارفرما و    سطکه تو  یباشد، مطابق با نقشه ها و مشخصات فن  ی.../.../.... م  خیبه شماره ..... تار  یمجوز ساختمان  یارا........... که د  ی...... به نشان

 .قرار گرفته است  مانکاریپ  اریمهندس ناظر در اخت

 

 پروژه   یمحاسبات و مشخصات فن .3

پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که    یکارفرما   یره از سوصاد  ینقشه ها و دستورالعمل ها   یپروژه بر مبنا  کالیو تکن  یمشخصات فن  -الف

 .شده انجام خواهد گرفت  یآن را مطابق با برنامه زمان بند   یکیزیف  شرفتیمصالح و پ  تیفیک  دییاخذ کنترل و تأ  فهیوظ

 :است  لیپروژه به قرار ذ  یاز مشخصات فن  یبخش  -ب

برق    ستمیساختمان، س  یها و محاسبات را نسبت به ساختار و معمار  یریاندازه گ  هیکل  ستیبا  ،یساختمان  یاجرائ  اتیاز شروع عمل  شیپ.3.1

 .نمود  یز یهماهنگ و برنامه ر  گریکدیبا    ساتیو تأس  یکش

 .باشد  یآلمان م (DIN)مطابق با استاندارد St37-2 فوالد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع.3.2

 .باشد  یم (AII) سازه از نوع مقاومت باال  یاجرائ  اتیمورد استفاده در عمل  یآنکربولت ها  .3.3

 .باشد  یم (DIN8.8) مرغوب  تیفیو ک  کیمورد استفاده جهت بستن آنکربولت ها از نوع درجه    یمهره ها.3.4

-ASTM) حداقل با مشخصات   ایاستاندارد شده   (AMA-2000) ایو   (AMA-1118) از نوع  یدر ساخت اسکلت فلز   یمصرف  یالکترودها  .3.5

E6013) باشد  یم. 

 .کامالً خشک باشد  دیبا  یمصرف  یالکترودها  .3.6

 .از نوع ..... و در ابعاد ..... و ..... باشد  ستیبا  یبکار گرفته شده در سازه م  رآهنیت .3.7



 .باشد  یگراد مجاز نم  یدرجه سانت  -5  یتر از دما  نییپا  یجوشکار  .3.8

 .گردد  دییکارفرما تأ  ایتوسط مهندس ناظر    یاز اجرا در سازه ساختمان  شیپ  ستیبا  یقطعات م   یجوشکار   یروش ها  .3.9

 .دیبعمل آ  یر یساخت جلوگ  نیشکل در ح  رییگردد تا از هر گونه تغ  ی و خرپاها از شابلون استفاده م  رهایجهت ساخت ستون ها، پل ها، ت.3.10

 .ردیصورت گ  ینامه نظام مهندس  نییبراساس آ  ستیسکلت باساخت و نصب ا  یتلرانس ها  هیکل  تیرعا.3.11

اجتناب    یرهندسی به حالت غ  یشکل قطعات از حالت هندس  رییباشد که از هر گونه تغ  یبه گونه ا  ستیبا  یم  ینوبت جوشکار   میتنظ.3.12

 .شود

 .از هر گونه تخلخل باشد  ی عار   ستیها با  یجوشکار   هیکل.3.13

 .گردد  یها با واشر مناسب نصب و سفت م  چیپ  هیکل.3.14

 

 (یو کل  کیقرارداد) به تفک  نهیهز.4

کار    شرفتیپ  تیکاهش براساس صورت وضع  ای  شیشده است که تا .... درصد قابل افزا  ینیب  شی پ  الیکل قرارداد به ارزش ..... ر  نهیهز.4.1

 .باشد  یمهندس ناظر م  دییمطابق تأ

 :باشد  یم  لیبه شرح ذ  کیبه تفک  نهیهز.4.2

 .گردد  یمحاسبه م  الیبه ارزش ....... ر  لوگرمیهر تُن/ ک  یفوالد در به ازا  هیته  نهیهز.4.2.1

 .گردد  یمحاسبه م  الیهر شاخه به ارزش ...... ر  یدر به ازا  رآهنیت   هیته  نهیهز.4.2.2

 .گردد  یمحاسبه م  الیبه ارزش ..... ر  س یهر سرو  یو انتقال مصالح به محل کارگاه به ازا  ییجابه جا  نهیهز.4.2.3

 .گردد  یم  نییتع  الی( از بابت هر طبقه به ارزش ...... ررآهنیمصالح)فوالد، ت  ینصب، مونتاژ و جوشکار   نهیهز.4.2.4

 یم  نییز بابت هر ..... تعداد تعا  الیها، مهره ها، آنکربولت ها و الکترودها به ارزش .....ر  نیابزار و ملزومات از جمله پ  هیته  یها  نهیهز.4.2.5

 .گردد

 .گردد  یبه ارزش ..... محاسبه م  یسقف و ستون ها از بابت هر روز کار  رآهنیت  یمتخصص جوشکار به منظور جوشکار   یرو یحضور ن.4.2.6

 

 پرداخت   طیشرا .5

به ارزش .......    نیچک تضم  افتیدر  یگردد) در ازا  یدرصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت م  معادل .....  الیمبلغ ...... ر .5.1

 .به شماره ..... (  الیر

 .سرپرست کارگاه  دییکار با تأ  % 50معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام    الیمبلغ ...... ر.5.2

 . (ی)نهاد منتخب نظارت   دییکامل پروژه با تأ  لی.... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکممعادل ..  الیمبلغ ...... ر.5.3

 .باشد(  ی.... م  ی) دوره گارانتیو رفع نواقص احتمال  یمبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانت .5.4



 

 مان یاسناد و مدارک پ.6

 : باشد  یم  لیاسناد و مدارک ذ  هرندیقرارداد در برگ  نیا

 رو(   شیپ  مانیسند قرارداد)پ  -الف

 .گردد  یو ابالغ م  هیکه بنا به مورد توسط کارفرما ته  ییو اجرا  یلی تفص  ،یکل  ینقشه ها  -ب

 .گردد  یدستگاه نظارت)مهندس ناظر( ابالغ م  ایاجرا توسط کارفرما   نیکه در ح  ییدستورکارها  ه یکل  -پ

 

 مدت انجام موضوع قرارداد  .7

 .باشدی خاتمه قرارداد ............... م  خیشروع قرارداد ............ و تار  خیبوده و تار  یکامل انجام پروژه ........... روز کار  مدت

 

 در انجام پروژه   نیطرف  رکردید .8

  خیپس از اتمام تار  ریهر روز تأخ  یبرا   دیاجراء کار نما  ریکارفرما، مبادرت به تأخ  یقرارداد از سو  خیتار  دیبدون مجوز تمد  مانکار،یپ  چنانچه

 .گردد  یکسر م  مانکاریاز مطالبات پ  ریتأخ  مهیبه عنوان جر  الیقرارداد روزانه .............. ر

قرارداد    یسرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرا   دییپروژه شود با تأ  ییاجرا  اتیعمل  ریموجب تأخ  یمقابل هرگاه کارفرما به نحو   در

 .افزوده خواهد شد

 

 نظارت .9

  یو   ندهینما  ایکارفرما/  آن تقبل نموده است، به عهده    وستیقرارداد و اسناد و مدارک پ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات  یدر اجرا   نظارت

  ایو دستورات کارفرما/    یموظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فن  مانکاریکارفرما، خواهد بود. پ  یشده از سو   یدستگاه نظارت معرف  ایو  

 .دیقرارداد اجرا نما  نیا  وست یدستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پ  ای  /شانیا  ندهینما

 

 کارگاه محل پروژه   دنیو برچ  زیتجه .10

که   دی نما  زیمناسب تجه  یکارگاه را به نحو  ستیبا  یم  شانیبه عهده .... است.  ا  نیکارگاه با توافق طرف  دنیو برچ  زیمربوط به تجه  یها  نهیهز

و خارج نمودن مواد    بینسبت به تخر  دیبا  شانیکار، ا  انی. در پارد یالزم انجام پذ  تیفیموقت، بدون وقفه و با ک  لیشروع و ادامه کار تا تحو

 . متعلق به ..... است  بیاز تخر  یافتیمصالح باز  د،یاقدام نما  ب،یحاصل از تخر

 

 پروژه و مصالح کار  شرفتیاز درصد پ  ینگهدار .11



در    ایرگاه و  شود اعم از آنچه که در کا  یمنظور م  تیکه در صورت وضع  یمصالح  نیپروژه و همچن  شرفتیموظف است از درصد پ  مانکاریپ

 . دیو در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نما  دینما  ینگهدار  یباشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتض  رهی خارج از آن در انبارها و غ

 

 مانکار یتعهدات پ .12

  یها  لنگیش  نیو امثالهم و همچن  انیفشار، شدت جر  یریاندازه گ  یابزارها  هیکل  ،یجوشکار   اتیاز آغاز عمل  شی موظف است پ  مانکاریپ.12.1

 .کنترل شوند  دیگاز و هوا با

مجهز    نیکه در مقابل آتش مقاوم است بر تن داشته باشد و همچن  یدر کارگاه، لباس مناسب جوشکار   تیبه هنگام فعال  ستیکارگران با.12.2

و    ینفت  ،یاز مواد روغن  یعار  دیباشند. لباس کار جوشکاران با   یفاظتنقاب، دستکش ساقه دار ح   نک،یاز جمله ع  یحفاظت فرد  لیوسا  ریبه سا

 .مواد قابل احتراق و اشتعال باشد   ریسا

  یقابل اشتعال و قابل انفجار نگهدار   یگازها   ایکه گرد و غبار، بخار    ییدستگاه ها  ایمواد    داًیمواد قابل احتراق و اشتعال اک  یکیدر نزد.12.3

 .نشود

  یکار   تیاز آغاز فعال  شیرا پ یمنیا  یها  هیآموزش ها و توص  یو تمام  ردیبهره گ  یاز افراد خبره در حرفه جوشکار  ستیبا  یم  مانکاری.پ12.4

  ند،مواد قابل اشتعال و انفجار بودده ا  ریو سا  یو روغن  یمواد نفت  یکه قبالً محتو  ییو بشکه ها  لیاز وسا  دی مثال جوشکاران نبا  یبازگو کند؛ برا

 .ندیاستفاده نما  ییرپایگاه و ز  هیبه عنوان تک

 .ردیبسته قرار گ  طیدر خارج از مح  دیبا  یمسدود و مرطوب، دستگاه جوشکار   یدر فضاها  یبرق  یجوشکار  اتیبه هنگام انجام عمل .12.5

از عدم وقوع    نانیو پس از اطم  یمحل بازرس  دیبا  ،ی و برشکار  یجوشکار   اتیهرگونه عمل  انیکه در پا  دیموظف است کنترل نما   مانکاریپ.12.6

 .ندیمحل را ترک نما  ،یو برشکار   یاز جوشکار   یناش  یدر اثر جرقه ها   یآتش سوز 

  یوسائل قابل حمل را در قسمت ها  ریش کننده و ساخامو  یاز جمله آب و ماسه و کپسول ها  قیحر  یاطفا   لیملزم است وسا  مانکاریپ.12.7

 .و دسترس باشند، نصب و آماده استفاده باشند  دیکه در معرض د  یبه نحو   یمختلف کارگاه ساختمان

 .دینما  هیمناسب تهو  یدر محل ها  یبهداشت  هیاول   یابزارها و کمک ها  یملزم است در محل کارگاه ساختمان  مانکاریپ.12.8

هستند،    یجوشکار   ای  تیمتر مشغول به فعال  5/3از    شیکه در ارتفاع ب  شی کارگران خو  یجان  تیامن  نیموظف است به منظور تأم  مانکاریپ.12.9

 .قرار دهد  ارشانیو در اخت  هیو طناب مهار به نسبت تعداد نفرات ته  یمنیکمربند ا

  ریو سا  یمنیا  نیکفش و پوت  ،یمنیکاله ا  ،یمخصوص جوشکار و نقاب    نکیموظف است ع  مانکاریبه تعداد کارگران و جوشکاران پ.12.10

 .دینما  هیدر کار ته  یمنیا  لیوسا

از    دیبا  د،ید  دانی و محدود بودن م  ییبودن روشنا  یدر صورت ناکاف  ا یو    دیشد  یباد، طوفان و بارندگ  لیاز قب  ینامساعد جو   طیدر شرا .12.11

 .دیبعمل آ  یر یجلوگ  یاسکلت فلز   یادامه کار رو 

هر چند    د،ینما  یاطالع رسان  ویبه نح  نیبه عابر  اء،ی و هشداردهنده از جمله پرتاب اش  یمنیموظف است با نصب تابلو ها و عالئم ا  مانکاریپ.12.12

 .شود  ینم  مانکاریپ  تیرافع مسئول  یکارگاه  تیفعال  ینوع اطالع رسان  نیکه در صورت بروز حادثه ا

 .د ینما  یخوددار   داًیاک  یکارگاه ساختمان  طیبه مح  گانهیمرتبط و ب  ری موظف است از ورود افراد غ  مانکاریپ .12.13



 .دیمونتاژ و متصل نما  نیزم  یالمقدور بر رو   یحت  اد،یمرکب در ارتفاع ز  یاز نصب قطعات فوالد  شیپ  ستیبا  مانکاریپ .12.14

  نصورتیا  ریبه حداقل برسد و معقول باشد؛ در غ  یتا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمان  دیموظف است تا حد امکان تالش نما  مانکاریپ.12.15

 .کسر خواهد شد  مانکاریپ  یاز حد متعارف، از حساب بستانکار   شیهدر رفت ب  نهیهز

بر    یتا موجب  دینمودن محل کارگاه اقدام نما   زیسبت به تمن  یهر روز کار  انیدر پا  یاجرائ  تیموظف است پس از اتمام فعال  مانکاریپ.12.16

مهندس ناظر اقدام به خروج آن ها از    ایبا نظارت کارفرما    ستیبا  یو زباله، م   ینشود. در صورت وجود نخاله ساختمان  گانیهمسا  شی سلب آسا

 .دیکارگاه نما   رونیبه محوطه ب  مانساخت

  یمربوطه عمل م  ینسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل ها  یگردد که با علم و اطالع کاف  یمتعهد م  مانکاریپ.12.17

 .نمانده است  یباق  شانیا  ینامفهوم برا  یو به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ا  دینما

 .نموده است  تیپروژه را کامالً رو  یگردد که محل کارگاه و محل اجرا  یمتعهد م  مانکاریپ.12.18

مهندس ناظر    ایکارفرما    دیی از نصب و مونتاژ به تأ  شیشده را پ  ی دار یو فوالد خر  رآهنیمصالح از جمله ت  هیموظف است کل  مانکاریپ.12.19

 .برساند

 .باشد  یم  مانکاریافراد مشغول در کارگاه برعهده پ  یو غذا   مهیو ذهاب، مسکن، ب  ابی ا  یها  نهیپرداخت هز  ه،یته.12.20

به    ازینشود. در صورت ن  گانیهمسا  شیبر سلب آسا  یتا موجب  دینما  تیرعا  داًیکارگاه را اک  تیگردد که ساعات فعال  یمتعهد م  مانکاریپ.12.21

 .وجود ندارد  یشده، با مجوز کارفرما منع  نییخارج از زمان تع  تیفعال

 .دینما  تیضوعه کشور را رعامو   نیقوان  ریمقررات قانون کار و سا  ه یموظف است که کل  مانکاریپ.12.22

 .باشد  یم  مانکاریانعام، پاداش و .... به کارگران کارگاه به عهده پ  ،ید یمانند ع  ییپرداخت ها.12.23

 

 تعهدات کارفرما .13

 .دینما  هیتسو  مانکاری الزم را با پ  یپرداخت ها  هیکارفرما موظف است مطابق با قرارداد کل.13.1

  یدر محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما م  اتیعمل  ی جهت اجرا  مانکاریپ  یمصرف  ازیآب، برق و گاز مورد ن  هیو ته  نهیهز.13.2

 .باشد

پروژه همانطور که سالم و    انیدر پا  ستیبا  یم  مانکاریشود و پ  یقرار داده م  مانکاریپ  اریو در اخت  هیتوسط کارفرما ته  لیذ  لیابزار و وسا.13.3

 لنگیش  ،یو حفاظت  یمنیا  لیاز وسا   یکار، برخ  یبرا  ییرپایدهد: نردبان، طناب، تخت ز  لیتحو  زیگرفته است، همانطور سالم و تم  لیحوت  زیتم

 .به مقدار الزم  یآب، گون

 .را ندارد  یگونه وجه  چیه  افتیدهد، حق در  یقرار م  مانکاریپ  اریکه در اخت  ییو ابزارها   یکارفرما از بابت موارد.13.4

 .دینما  هیکارگران ته  یرا جهت استراحت و غذاخور   یکارفرما موظف است محل .13.5

 .دیکار، احداث نما  یاجرائ  اتیاز شروع عمل  شیرا به تعداد کارگران در محل کارگاه پ  یمناسب  یبهداشت  شیکارفرما موظف است سرو .13.6

 



 مانکار یپ  یتعهدات از سو   یضمانت حسن اجرا .14

  ای  /ینامه بانک  نیتعهدات که به صورت، تضم  یگردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرا   یمتعهد م  مانکاریپ

  کیهر    یاز اجرا  مانکاریکه پ  یو در صورت  دیکارفرما نما  میباشد را تسل  یمبلغ کل موضوع قرارداد م  %5مجاز شرکت که معادل    یسفته به امضا 

 دیخسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نما  زانیرا تا م  ینیاست در چارچوب قرارداد، اسناد تضم  ریکارفرما مخ  دیعهدات خود تخلف نمااز ت

. 

 

 دستگاه نظارت  .15

 .شود خواهد بود  یم  دهی طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نام  مانکار یکه پ  یتعهدات  یبر اجرا   نظارت

 

 پروژه   اتیمال .16

  یکسورات قانون  ری و همراه سا  نییو مقررات تع  نیقرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوان  نیمتعلق به ا  یو کسورات قانون  اتی گونه مال  هر

 .ارائه شده کسر خواهد شد  یها  تیاز صورت وضع

 

 موارد فسخ قرارداد .17

 .مانکاریاز طرف پ  گرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  اتیعمل  یواگذار   ایانتقال قرارداد  .17.1

 .شده  ینیب  شیاز موارد قرارداد در موعد پ  یقسمت  ایعدم اجراء تمام  .17.2

 .ابالغ قرارداد  خیاز ............... روز از تار  ش یدر شروع بکار پروژه ب  ریتأخ.17.3

 .باشد  مانکاریپ  تیو با سوء ن  یو فن  یمال  تیکه داللت بر عدم صالح  یکار به طور   یدر اجرا  ریتأخ.17.4

 .از کارفرما  یکردن کار بدون کسب اجازه کتب  لیتعط  ا یو    مانکاریبدون اجازه پ  بتیغ .17.5

 

 از قرارداد   یفات ناشاختال.18

حل و فصل خواهد شد.    یو در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داور  نیطرف  نیسازش ب  قیقرارداد ابتدا از طر  نیاز ا  یناش  اختالفات

 .دندی برگز  نیالطرف  یمرض  یقرارداد بدواً ............ را به عنوان داور  نیطرف

 

 موارد متفرقه  .19

 . قرارداد محفوظ است   نیطرف  یو امثالهم برا  هیجنگ، زلزله، عدم وجود مواد اول  لیاز قب  یاضطرارموارد   .19.1

در    نیالطرف  یحکم مرض  نیگردد و آخر  یحل و فصل م  تی حکم  قیقرارداد موضوع از طر  نیا  نیطرف  نیدر صورت بروز هرگونه اختالف ب .19.2

 . باشد  یم  یقانون  صالحیقرارداد مراجع ذ  نیا



 . اراده خواهد بود  یبراساس اصل آزاد  نیقرارداد با توافق طرف  نینشده در ا  ینیب  شیموارد پ 19.3

 

 نُسخ قرارداد .20

 .دارد  کسان یاست و هر نسخه حکم واحد و    دهیرس  نیو به  امضاء طرف  هیحاضر در ........ ماده و ....... نسخه ته  قرارداد

 

 شان یا  یقانون  ندهینما  ای  /مانکاریامضاء و اثرانگشت پ         شانیا  یقانون  ندهینما  ایو اثرانگشت کارفرما/    امضاء 

 


