
 یزیبتن ر یمانکاری قرارداد پ

 ن یطرف  نیقرارداد ب  نیا 

 شود و   یم  دهیقرارداد  کارفرما نام  نیپس اختصاراً در ا  نی/ ثبت ................... که از ا  ی/ شرکت .............................. به شماره مل  یآقا   /خانم

 لیذ  طیشود، با شرا  یم  دهی نام  مانکاریپس پ  نیکه از ا  گری/ ثبت .................. از طرف د  ی/ شرکت ............................... به شماره مل  یآقا   /خانم

 .گردد  یمنعقد م

 

 ـ موضوع قرارداد   کی  ماده

 . در متر مکعب   مانیس  لوگرمیک  150شکسته با    ای  یعیبتن مگر با شن و ماسه شسته طب  یو اجرا   هیته .1.1

 . در مترمکعب  مانیس  لوگرمیک  350شکسته با    ای  یعیبتن با شن و ماسه دو شور طب  یو اجرا  هیته.1.2

 . کردن ) متراکم کردن ( بتن  برهیحمل و پمپاژ و و.1.3

 . الزم  یو محل ها  تیپل  سی ربیز  یگروت برا  یو اجرا  هیته.1.4

 

 دو ـ اسناد و مدارک قرارداد   ماده

 قرارداد حاضر .2.1

 . گردد  یکه بنا به مورد توسط کارفرما ابالغ م  یو خصوص  یعموم  ینقشه و مشخصات فن.2.2

 . گردد  یدستگاه نظارت ابالغ م  ایاجراء توسط کارفرما    نیکه در ح  ییدستور کارها  هیکل.2.3

 

 سه ـ مبلغ قرارداد   ماده

  تیباشد که براساس صورت وضع  یکاهش م  ای  شیدرصد قابل افزا  25گردد که تا    یم  ینیب  شیپ  الی..................... ر کل قرارداد حدوداً    مبلغ

 : لیدستگاه نظارت قابل پرداخت بود براساس نرخ نامه ذ  دییکار طبق تأ  شرفتیپ

 . الی..................... ر  یدر مترمکعب از قرار متر مکعب  مانیس   لوگرمیک  150  اری بتن مگر با ع.3.1

 . الی........................... ر  یدر متر معکب از قرار متر مکعب  مان یس  لوگرمیک  350  اریبتن با ع.3.2

 . الی.... رمکعب .....................................................  متریگروت از قرار هر دس  یو اجرا  هیته.3.3

 . الی........................... ر  یرامپ ها و موارد مشابه متر مربع  یراهراه کردن سطوح بتن  ایمضرس کردن , آجدار کردن  .3.4

 . ال ی...................................................... ر  یمتر مربع  یکردن و پرداخت سطوح بتن  یا  سهیل.3.5



عالوه بر    ییاضافه بها  چگونهیانجام شود ه  کسری , ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک م  یق مشخصات فن: اگر طب  کی  تبصره

 . شود  یقرارداد , پرداخت نم  نیشده در ا  ینیب  شیپ  یها  متیق

اقالم    هیبراساس دستورالعمل ته  ازیباشد , با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد ن  یبتن ضرور  یها  یدو : چنانچه استفاده از افزودن   تبصره

 . گردد  یو پرداخت م  هیواحد مورد نظر ته  یشرح و بها   یفاکتور

 . ابالغ شود  یبوده و توسط مهندس مشاور به صورت کتب  ازیمورد ن  یقابل پرداخت است که کرم بند  یزمان  یکرم بند  نهیسه : هز  تبصره

 . ردیگ  یمعادل ............... درصد تعلق م  ییاضافه بها  وارهایدر ستون ها و د  یزیچهار : بابت بتن ر  تبصره

 . ردیگ  یمعادل ............... درصد تعلق م  ییپله ها و پاگردها اضافه بها  یزیپنج : بابت بتن ر  تبصره

 . ردیگ  یمعادل ............. درصد تعلق م  ییدر بتن مسلح اضافه بها  یز یشش : بابت بتن ر  تبصره

 

 چهار ـ نحوه پرداخت   ماده

کارفرما باتوجه به مفاد    ندهینما  دییانجام شده اقدام و پس از تأ  یکارها  تیصورت وضع  هیموظف است نسبت به ته  مانکاریپس از اتمام کار پ 

 .اقدام خواهد شد  اتیدرصد مال  5درصد حسن انجام کار و10قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس ازکسر

کارفرما پرداخت    دییو تأ  مانکاری پ  یبا درخواست کتب  یقطع  لیدرصد پس از تحو  5موقت و    لیدرصد حسن انجام کار پس از تحو  5:    کی  تبصره

 . گردد  یم

  . گردد  یپرداخت م  مانکاریکارفرما به پ  یپرداخت از سو  شی درصد کل قرارداد به عنوان پ  10دو :    تبصره

 

 پنج ـ مدت قرارداد   ماده

 باشد   ی................ م  تی............... لغا  خیاز تار  یمدت قرارداد جمعاً .............. روز / ماه شمس 

 

 ی شش ـ مشخصات فن  ماده

تحت عنوان ) مصالح و    رانیا  یساختمان  یشده در مبحث پنجم مقررات مل  نییبا مشخصات تع  دیدر ساخت بتن با  یمصرف  یسنگدانه ها .6.1

 . مطابقت داشته باشد  رانینامه بتن ا  نییشده در آ  نییبا ضوابط تع  ن ی( و همچن  یساختمان  یفرآورده ها 

و مواد    ی, گچ  یرس  یجذب شده , پوشش ها   ییایمیاز مواد ش  یو عار  ای, سخت , پا  زیتم  دیدر بتن با  یمصرفو درشت    زیر  یسنگدانه ها .6.2

حداکثر مجاز    ریاز مقاد  دیآور موجود در سنگدانه ها نبا  انیگذارند . مقدار مواد ز  یاثر م  مانیس  ری آنها با خم  یباشند که به چسبندگ  یگرید  زیر

 . ساختمان تجاوز کنند  یمقررات مل  9شده در مبحث    دیق

  ایاز هر نوع ماده قادر به صدمه زدن به بتن   ادیز  یمقدار   یاز مصرف آب حاو  دیو صاف باشد . با  زیتم  دیدر ساخت بتن با  یآب مصرف.6.3

 . کرد  یخوددار   یو مواد آل   یها , امالح , مواد قند   ییای, قل  دهایروغن ها , اس  لیآرماتور از قب

 : د یدر بتن با  یدر مورد مواد افزودن.6.4



 .ردیقرار گ  دییمخلوط و بتن مورد کنترل و تأ  یشیآزما  یقبل از مصرف و به کمک نمونه ها   دیبا  ی( مؤثر بودن مواد افزودنالف

 . ردیقرار گ  یبررسمورد    گریکدی, با    یمواد مصرف  یسازگار   دیبکار رود , با  ینوع ماده افزودن   کیاز    شتری( اگر بب

از آنها بطور جداگانه    کیهر  یریبکار رود اندازه گ  ینوع ماده افزودن  کیاز    شی. اگر ب  ردیبه دقت انجام پذ  دیبا  یمواد افزودن  یر ی( اندازه گج

 . ردیصورت گ

مربوط به مواد    یها  یاز ناخالص  ریبه غ  دیکلر  یحاو   یهر ماده افزودن  ای  میاز کلرور کلس  دیمصرف در بتن آرمه نبا  یدر ساخت بتن برا .6.5

 . استفاده شود  یدهنده ماده افزودن  لیتشک

 . باشند   زیتم  دیروند , با  یمخلوط کردن و انتقال بتن بکار م  یکه برا  یلیوسا  هیکل.6.6

 . زدوده شوند  یزیمورد بتن ر  یاز محل ها  دیبا   خیطور    نیو هم  دیمواد زا  هیکل.6.7

 . مناسب اندود شوند  یبه نحو  دی قالب ها با.6.8

 . شوند  سیخ  یبه خوب   دیکه در تماس با بتن خواهند بود با  یپرکننده ا   ییمصالح بنا.6.9

(   یدر آب ) ترم  یزیو لوله مخصوص بتن ر  فیخارج شود مگر آنکه استفاده از ق  یزیآب اضافه از محل بتن ر  دیبتن با  ختنیقبل از ر.6.10

 . دستگاه نظارت آن را مجاز بداند   ایمورد نظر باشد  

 . زدوده شوند   گریسطح بتن و هر نوع ماده ناسالم د  فیضع   هیال  دیبا  یبتن سخت شده قبل  یرو  دیبتن جد  ختنیقبل از ر.6.11

دهنده آن به صورت همگن و در   لیمواد تشک  هیمخلوط شود که کل  یطور  رانینامه بتن ا  نییضوابط مندرج در آ  تیبا رعا  دیبتن با.6.12

 . کرد هیمخلوط کن را بطور کامل تخل  دیمخلوط کن پخش شود . قبل از پر کردن مجدد , با

  ایباشد که از جدا شدن    ییو مطابق روش ها  رانینامه بتن ا  نییضوابط آ  تیبا رعا  دیبا  یزیبتن ر  ییانتقال بتن از مخلوط کن تا محل نها.6.13

  یبطور مداوم و به نحو   یو با هر روش  یطی قادر باشند بتن را در هر شرا  دیانتقال و حمل بتن با  لیشود . وسا  یر یفتن مصالح جلوگر  نیاز ب

  یبتن پاش  یها  ستمیاستفاده از پمپ , تسمه نقاله , س  لیاز قب  یزیبتن ر  یروش ها  هیکل  یضوابط برا   نیبرسانند . ا  یزیبه محل بتن ر  طمئنم

 . از اعتبار برخوردارند   یو ترم   لی, جام و جرثق  ی, چرخ دست

 . گردد  یریمجدد جلوگ  ییدانه ها در اثر جابجا  ییشود تا از جدا  ختهیخود ر  ییبه محل نها  کیتا حد امکان نزد  دیبتن با.6.14

 . ابد یراه    لگردهایم  نیب  یبه فضاها  یبماند و بتواند به راحت  یباق  ی ری بتن همواره در حالت خم  باشد که  یطور   دیبا  یزیآهنگ بتن ر.6.15

 . ردیمورد استفاده قرار گ  دیدوباره مخلوط شود نبا  هیاول  رشیبعد از گ  ایکه پس از افزودن آب به آن ,    یبتن .6.16

 . تراز باشد  دی با  یمتوال  یافق  ییدو درز اجرا  نیشده ب  ختهیبتن ر  یسطح فوقان.6.17

و اقالم مدفون را    لگردهایکه کامالً م  یمناسب بطور کامل متراکم شود طور  لیبا استفاده از وسا  یزیبتن ر  اتیدر طول عمل  دیبتن با.6.18

 . پرکند  یقالب ها را به خوب  یو بخصوص  گوشه ها  یداخل  یو قسمت ها  ردیگ  یدربرم

 . داشته باشد   وسیدرجه سلس  30از    شتریب  ییدما  دیقسمت از بتن نبا  چی, ه  یزیهنگام بتن ر.6.19

که بتن با آنها تماس خواهد داشت مشتمل بر    یسطوح  هیکل  زیو ن  لگردهایمصالح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها , آب اختالط , م  هیکل.6.20

 . باشند  یعار  یزدگ  خیاز هرگونه    دیبا  یو بتن سخت شده قبل  نیقالب ها , زم



 . کمتر نباشد  ون یدرجه سلس  10قسمت از بتن تازه از    چیه  یدما   یزیهنگام بتن ر.6.21

 . مگا پاسگال در دست باشد  5به    یمقاومت قطع بتن  دنیاز رس  یحاک  یمجاز است که شواهد   یعمل آوردن با آب فقط زمان.6.22

 . ختیرا ر  یبعد  هیرا خشن ساخت و سپس ال  یسطح بتن قبل  دیبا  ییاجرا  یبتن در محل درزها  یها هیال  نیب  یوستگیپ  نیتأم  یبرا.6.23

 . آن زدود  یکرد و دوغاب خشک شده را از رو   زیسطح بتن را تم  دیبا  ییاجرا  یدر درزها.6.24

 . شود  هیتخل  دیآب اضافه با  یمرطوب کرد ول  دی جد  یزیرا قبل از بتن ر   ییاجرا  یسطوح درزها  هیکل  دیبا.6.25

 

 مانکار یهفت ـ تعهدات پ  ماده

نموده    تیکار را رو  یمربوط به اجرا   ینقشه ها و مشخصات فن  هیباشد و کل  یآن کامالً مطلع م  فیو از کم و ک  دی از محل کار بازد  مانکاریپ.7.1

 . و نقص انجام دهد  بینظر دستگاه نظارت بدون ع  ریکارها را طبق نقشه و دستورکارها ز  هیاست و کل

که   ازیمورد ن  یبا اطالعات فن  صالحیذ  اریتام االخت   ندهیخود نما  ابی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غ  یستیبا  یم  مانکاریپ.7.2

 . باشد حضور داشته باشد   زیکارفرما ن  دییمورد تأ

  لیتحو  دی در قبال اخذ رس  ی شده بانک  نیبه صورت چک تضم  الیحسن انجام تعهدات خود مبلغ ...................... ر  یجهت اجرا  مانکاریپ.7.3

 . گردد  یمسترد م  مانکاریپ  ی. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضا   دی نما  یکارفرما م

به    ازیبدون ن  نیمابیبه نفع کارفرما ضبط و قرارداد ف  مانکاری, سپرده پ  دی نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننما  مانکاریچنانچه پ.7.4

 . گردد  ی م  یلغو شده تلق  فاتیتشر  چگونهیه

و    ییقضا  یاز دستگاه ها   لیدل  نیبه تأم  ازیتواند بدون ن  یکارفرما م  دیپس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نما  مانکاریچنانچه پ.7.5

 . د ینما  مانکاریپ  لینسخه از آن راتحو  کیاقدام و    دهیدستگاه نظارت رس  دییصورتجلسه کارکرد که به تأ  مینسبت به تنظ  صالحیمراجع ذ

 هیباشد کل  مانکاریاز کار پ  یکه ناش   ریباشد و در صورت هرگونه تأخ  یم  اتیاجراء عمل  یبرنامه زمان بند   قیدق  تیمتعهد به رعا  مانکاریپ7.6

 . خواهد بود   یخسارات وارده متوجه و

  اری, کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام االخت  یسند  نیرا ندارد و در صورت اثبات چن  ر یکار به غ  یحق واگذار   مانکاریپ.7.7

 . خواهد داشت

 . و جبران است  ییمسئول پاسخگو  مانکاریپ  یو کاست  یدر حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کم  مانکاریپ.7.8

از حق کار    یکه به نحو  یافراد  ای   یخارج  گانهیو اتباع ب  فهیکار کردن افراد مشمول نظام وظ  یاز منع قانون  یکامل ناش  تیمسئول  مانکاریپ.7.9

 . کار کردن ندارند  یبرا   ینوع منع قانون  چیه  مانکاریقرار داده که افراد پ  نیکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر ا

کارگاه محرز گردد ,    نیمسئول  صیبنا به تشخ  یچند تن از پرسنل و ای کی  یفن  ایو    یاخالق  تی گردد هرگاه عدم صالح  یملزم م  مانکاریپ.7.10

 . را بکار گمارد  دییآنها افراد مورد تأ  یو به جا   ضیحساب و تعو  هیکارکنان مذکور را تسو  نیساعت از اعالم مسئول  48حداکثر ظرف مدت  

 هی کل  نیهمچنو امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و    لی, تکم  هیته  تیمسئول  مانکاریپ  مانکار،یپرسنل پ  یدر صورت وقوع حادثه برا .7.11

 . آن را به عهده خواهد داشت   یو حقوق  یمال  یجنبه ها



پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل    یمنیکامل ا  تیمسئول  مانکاریپ.7.12

 . باشد  یم  یاجبار   ز یساختمان ن  یمقررات مل  12مبحث    تیاز کار نگردند . ضمناً رعا  یتا پرسنل دچار حادثه ناش  دی نما  یاستحفاظ

 . دینما  لیمربوطه به دفتر کارگاه تحو  فهیکارگران خود را با مشخص نمودن وظ  ستیهر روز ل  انیکه در پا  دینما  یتعهد م  مانکاریپ.7.13

 . باشد  یم  مانکاریابزارآالت و لوازم به عهده پ  هیکل  هیته.7.14

 

 هشت ـ تعهدات کارفرما   ماده

 . کار  ازیآب و برق مورد ن  نیتأم.8.1

به عنوان خسارت را نخواهد داشت و    یمطالبه مبلغ  زی نخواهد پرداخت و ن  یا  مهیجر  مانکاریبواسطه کار کارفرما باشد پ  یریچنانچه تأخ.8.2

 . باشد  یموضوع به عهده کارفرما م  نیا  صیتشخ

 

 نه ـ موارد فسخ قرارداد   ماده

 . مانکاریاز طرف پ  گرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  ات یعمل  یواگذار   ایانتقال قرارداد  .9.1

 . شده  ینیب  شی از موارد قرارداد در موعد پ  یقسمت  ایتمام    یعدم اجرا .9.2

 . ابالغ قرارداد  خیهفته از تار  کیاز    شیدر شروع به کار ب  ریتأخ.9.3

 . دیبنما  مانکاریپ  تیسوء ن  ایو    یو فن  یمال  تیکه داللت بر عدم صالح  یکار بطور   یرادر اج  ریتأخ.9.4

 . از کارفرما  یکردن کار بدون کسب اجازه کتب  لیتعط  ایو    مانکاریبدون اجازه پ  بتیغ.9.5

 . انجام شود   یمطابق برنامه زمان بند  یستیکه با  یکار متناسب با مقدار کار  شرفتیعدم پ.9.6

 . مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت  تیفیاز مواد قرارداد و عدم ک  کیهرنقص  .9.7

 . دارد  تیو نظر کارفرما مالک عمل بوده و قاطع  صیموارد مذکور تشخ  ه ی: در کل  تبصره

 

 : نیده :اقامتگاه و اطالعات تماس طرف  ماده

 : کارفرما  اقامتگاه

 : مانکاریپ  اقامتگاه

  ریبرسانند ، در غ  گریکدیخود را کتباً به اطالع    دی جد  یآدرس حداکثر ظرف ده روز نشان  رییقرارداد ملزم هستند در صورت تغ  نی: طرف1  تبصره

 .به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود  یقانون   یها و اخطارها   یمراسالت ، آگه  هیکل  نصورتیا

 

 قرارداد   ینسخه ها:  11  ماده



و    کسانیاعتبار    یآن دارا   ینسخه ها   ه یو کل  دهیگرد  میو در  .....  نسخه تنظ  یبه زبان فارس  وست،یقرارداد در  ......... ماده،  تعداد ...... پ  نیا 

قرارداد ، خود را    نیا  یمضا و آنها با ا  دهیرس  نی...........           امضاء طرف    خیآن در تار  لیذ  یقرارداد و تبصره ها  نینسخ ا  هیباشد. کل  یبرابر م

 .دانند  یمربوطه م  یها   وستیمفاد آن و پ  هیکل  یمتعهد و ملزم به اجرا 

 

                   مانکار یو سمت پ  ینام خانوادگو سمت  کارفرما                                       نام و    ینام ونام خانوادگ                                  

 

 مهروامضاء                                                                مهر و امضاء                                                         


