
 آسفالت  یاجرا  یمانکاری قرارداد پ

 نیطرف  نیقرارداد ب  نیا

 شود و   یم  دهی قرارداد  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

 : لیو آسفالت ( پروژه .................. به شرح ذ  یرساز یو اساس ) ز  راساسیز  یمصالح و اجرا   هیته

 : مصالح  هیته.1.1

 ( اساس ) مخلوط   ریمصالح ز  هی( تهالف

 (  سیمصالح اساس ) ب  هی( تهب

 : یرساز یز  یجرا.1.2

 . درصد  85تا تراکم    دنیو کوب  ی, آب پاش  حیشامل تسط  یعی( بستر طبالف

 . درصد  95تا تراکم    دنیوکوب  ی, رگالژ , آب پاش  حیشامل تسط   راساسیز  هیال  ی( اجرا   ب

 . درصد به باال  95با تراکم    دنیو کوب  ی, رگالژ , آبپاش  حیاساس شامل تسط  هیال  ی( اجرا ج

 : یروساز   یاجرا .1.3

 MC2 ی نفوذ  ریبا ق  مکتیاندود پر  یو اجرا  هی( تهالف

 . متر آسفالت توپکا  یسانت  3ندرویآسفالت ب  متر  یسانت  4متر شامل    یسانت  7آسفالت به ضخامت    یو اجرا   هی( تهب

 

 دو ـ مبلغ قرارداد   ماده

  35ناخالص جهت .......... مترمربع به ضخامت    الی) مخلوط ( از قرار هر تن ...................... ر  راساسیمصالح ز  هیمبلغ مورد توافق جهت ته .2.1

 . باشد  یم  الیمتر برآورد شده کالً ............ ر  یسانت

  یناخالص جهت .................. متر مربع به ضخامت .............. سانت  الی( از قرار هر تن .......... ر  سیمصالح اساس ) ب  هیمبلغ مورد توافق جهت ته.2.2

 . باشد  یم  الیمتر برآورد شده کالً .......................... ر

  یم  الیبصورت ناخالص جهت ............. مترمربع برآورد شده کالً به مبلغ ............. ر  الیاز قرار هر متر مربع .................. ر  یعیجهت بستر طب.2.3

 . باشد



....... مترمربع برآورد شده کالً به مبلغ ....................  به صورت ناخالص جهت ......  الیاز قرار هرمتر مربع .......................... ر  راساسیز  هیال  یاجرا .2.4

 . باشد  یم  الیر

  یم  الیبصورت ناخالص جهت ........... مترمربع برآورد شده کالً به مبلغ ............... ر  الیاساس از قرار هر متر مربع ............... ر  هیال  یاجرا .2.5

 . باشد

  یم  الی............... ر  لوگرمی................. ک  یناخالص و برآورد کل  الی.............از قرار هر تن .................. ر  ینفوذ   ریبا ق  مکتیاندود پر  یو اجرا   هیته.2.6

 . باشد

برآورد شده جهت .......... مترمربع به مبلغ    الی( .......... ر  1* متر  1*متر1متر    یمتر ضخامت ) سانت  یآسفالت از قرار هر سانت  یو اجرا  هیته.2.7

 . بطور ناخالص  الی................ ر

 

 سه ـ نحوه پرداخت   ماده

پس از اتمام کار صورت    تاًینموده و نها  هیموقت ته  تیتواند در سه مرحله صورت وضع  یم  مانکاریباشد . پ  یم   الیکل قرارداد .................... ر  جمع

 . دیرا ارائه نما  یقطع  تیوضع

  هیته  تیقرارداد صورت وضع  نیشده در ا  نییمبلغ تع  ایطبق جداول و    کباریانجام شده هر .............. روز    یموظف است جهت کارها   مانکاریپ

, مبلغ   تیصورت وضع  میتوسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت ................ روز پس از تسل  یدگیمربوطه دهد و پس از رس  نیمسئول  لیو تحو  دینما

 . شدبا   یشده قابل پرداخت م  دییتأ

 

 مانکار یبه پ یمیچهار ـ اسناد و مدارک تسل  ماده

 قرارداد حاضر .4.1

 اتیو دفترچه جزئ   ییاجرا  ینقشه ها.4.2

 . گردد  یدستگاه نظارت ابالغ م  ایکار توسط کارفرما    یاجرا  نیکه در ح  ییدستور کارها  هیکل.4.3

 

 ی پنج ـ مشخصات فن  ماده

استفاده    ریق  لوگرمیها به ازاء هر متر مربع .................. ک  یآسفالت( در محوطه ساز   ریز  ی) اندود نفوذ  مکتیپر  یریاندود ق  یو اجرا  هیته.5.1

 . شود

 . باشد  یقابل مصرف ................. م  ریق .5.2

 . ممنوع است  داًیاک  یبارندگ  نیح  ایو    سیسطوح خ  یرو  مکتیپر  ریاندود ق  یجرا.5.3

 . باشد  ی............... ساعت م  مکتینفوذ اندود پر  یبراحداقل زمان الزم   .5.4

 . باشد   ی...................................... م  یمصرف  رینوع ق.5.5



 باشد   یم  گرادی................. درجه سانت  نیب  ریدرجه حرارت پخش ق .5.6

گراد    یدرجه سانت  135تا    130جه حرارت آسفالت در زمان اجرا  ممنوع بوده و حداقل در  داًیاک  یو باران  سیآسفالت در سطوح خ  یاجرا .5.7

 . باشد

 . است  یالزام   یتن  8با غلطک حداقل    یدگیآسفالت محوطه کوب  یپس از اجرا .8..5

 . است  یسطح آسفالت ( الزام  ریز  یپوشاندن حفره ها  یکار ) برا  انیپودر سنگ و غلطک مجدد در پا  ختنیر.5.9

 

 شش ـ مدت انجام کار   ماده

ضمناً چنانچه    باشدیخاتمه قرارداد ............... م  خیشروع قرارداد ............ و تار  خیبوده و تار  یقرارداد ........... روز کار  نیانجام کار در ا  مدت

قرارداد روزانه    خیاتمام تار  زپس ا  ریهر روز تأخ  یا بر  دیاجراء کار نما  ر یکارفرما مبادرت به تأخ  یقرارداد از سو   خیتار  دیبدون مجوز تمد  مانکاریپ

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

قرارداد افزوده    یسرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرا   دییشود با تأ  ییاجرا  اتیعمل  ریموجب تأخ  ی: هرگاه کارفرما به نحو  تبصره

 . خواهد شد

 

 انجام شده   یاز کارها  یهفت ـ نگهدار   ماده

  رهیدر خارج از آن در انبارها و غ  ایشود اعم از آنچه که در کارگاه و    یمنظور م  تیکه در صورت وضع  یمصالح   نیانجام شده و همچن  یکارها

 . د یو در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نما  دینما  یموظف است آنها را به صورت مطلوب نگهدار   مانکاریباشد متعلق به کارفرما بوده و پ

 

 مانکار یهشت ـ تعهدات پ  ماده

نموده و    تیکار را رؤ  یمربوط به اجرا   ینقشه ها و مشخصات فن  هیو کل  باشد  یآن کامالً مطلع م  فیو از کم و ک  دی از محل کار بازد  مانکاریپ.8.1

موارد جزء قرارداد    نگونهیا  نهیدستگاه نظارت مالک عمل خواهد بود و هز  ی, دستورکارها   دهیکه در نقشه ها مشخص نگرد  یاست موارد  یهیبد

  خواهد شد  منظور

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.8.2

 . باشد حضور داشته باشد   زیکارفرما ن  دییمورد تأ

  لیتحو  دیدر قبال اخذ رس  یشده بانک  نیبه صورت چک تضم  ال یحسن انجام تعهدات خود مبلغ .................... ر  یجهت اجرا  مانکاریپ.8.3

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

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.8.4

 . 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.8.5

 . دینما  مانکاریپ  لینسخه از آن را تحو  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  مانکاریپ .8.6

 . خواهد بود   یخسارات وارده متوجه و

, کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام    یسند  نیندارد و در صورت اثبات چن  ریکار را به غ   یحق واگذار   مانکاریپ.8.7

 . خواهد داشت  اریاالخت

  یر یتواند آمارگ  یم  یآالت , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطع  نی در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماش  مانکاریپ.8.8

  . و جبران است   ییمسئول پاسخگو  مانکاریپ  یو کاست  یو ..... نموه در صورت وجود کم  لیاز ابزار و وسا  یو بررس

  یرا که به نحو  یافراد   ای(  ی)افغان  یخارج  گانهیو اتباع ب  فهیکار کردن افراد مشمول نظام وظ  یاز منع قانون  یکامل ناش  تیمسئول  مانکاریپ .8.9

 . دکار کردن ندار  یبرا  ینوع منع قانون   چیه  مانکاریقرار داده که افراد پ  نیاز حق کار کردن 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  تیگردد هرگاه عدم صالح  یملزم م  مانکاریپ .8.10

 . درا بکار گمار  دییآنها افراد مورد تأ  یو به جا   ضیحساب و تعو  هیکارکنان مذکور را تسو  نی داکثر ظرف مدت ............. ساعت از اعالم مسئول. ح

 نیو امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچن  لی, تکم  هیته   تیمسئول  مانکاری, پ  مانکاریپرسنل پ  یدر صورت وقوع حادثه برا .8.11

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

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.8.12

 . باشد  یم   یاجبار   زیساختمان ن  یمقررات مل  تیاز کار نگردند . ضمناً رعا  یار حادثه ناشتا پرسنل دچ   دی نما  یاستحفاظ

کار و دستورات کارفرما    شرفتیموضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده مطابق برنامه پ   یکه کارها  دی نما  یتعهد م  مانکاریپ 8.13

 . دی دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کارآزموده و با تجربه در کار استفاده نما  دییبا تأ

 . پاسخگو خواهد بود  زیو افراد ثالث ن  نیریاز کار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده به سا  یحوادث ناش  هیکل  تی مسئول  مانکاریپ .8.14

 . ) پخش آسفالت ( استفاده کند  شرینیالت از دستگاه فآسف   یموظف ا ست جهت اجرا   مانکاریپ.8.15

 

 نه ـ موارد فسخ قرارداد   ماده

 . مانکار یاز طرف پ  گرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  اتیعمل  یواگذار   ایانتقال قرارداد   .9.1

 . شده  ینیب  شی از موارد قرارداد در موعد پ  یقسمت  ایعدم اجراء تمام   .9.2

 . ابالغ قرارداد  خیاز ............... روز از تار  شیدر شروع بکار ب  ریتأخ .9.3

 . دیبنما  مانکاریپ  تیو با سوء ن  یو فن  یمال  تیکه داللت بر عدم صالح  یکار به طور  یدر اجرا   ریتأخ .9.4

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

 

 ده ـ موارد متفرقه  ماده

 . قرارداد محفوظ است   نیطرف  یو امثالهم برا  هیجنگ , زلزله , عدم وجود مواد اول  لیاز قب  یموارد اضطرار .10.1



در    نیالطرف  یحکم مرض  نیگردد و آخر  یحل و فصل م  تیحکم  قیقرارداد موضوع از طر   نیا  نیطرف  نیدر صورت بروز هرگونه اختالف ب.10.2

 . باشد  یم  یقانون  صالحیقرارداد مراجع ذ  نیا

 . خواهد بود   نیقرارداد با توافق طرف  نینشده در ا  ینیب  شیموارد پ.10.3

 

 حسن انجام کار   نیـ تضم  ازدهی  ماده

  نیدرصد به عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضم  10مبلغ    مانکاریپ  یها  تیمجاز است که هنگام پرداخت صورت وضع  کارفرما

 . مسترد دارد   مانکاریدستگاه نظارت به پ  دییدر صورت تأ

شده در    نییتع  یبراساس نرخ ها   مانکاریپ  یقطع  تیموضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت وضع  افتنی  انی: هرگاه قبل از پا  تبصره

به عنوان    دهیدرصد کسر گرد  10است    یهیگردد . بد  یدرصد از مبلغ کار انجام شده پرداخت م  10و کسر    دییو پس از تأ  یدگی قرارداد رس

 . خواهد ماند  ینزد کارفرما باق  یبطور قطع  انیجبران ضرر و ز

 

 : نیاقامتگاه و شماره تماس طرف  -دوازده  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  نیطرف:  1  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  یو سمت  کارفرما                                                     نام و نام خانوادگ  ینام ونام خانوادگ               

 مهروامضاء                                                                                    مهر و امضاء                                


