پیش نویس قرارداد احداث زیرگذر باکسی پیش ساخته بتنی
با ابعاد داخلی مقطع  8×5/7متر در شهر صوفیان
قرارداد حاضر مابين شهرداری صوفيان به شماره شناسه ملی  03002820041و کد اقتصادی  300300418118به نمايندگی
آقای احمدرادمهر به عنوان شهردار صوفيان که در اين قرارداد کارفرما ناميده میشود از يک طرف و شرکت *** دارای شماره شناسه
ملی *** و کد اقتصادی *** که تحت شماره *** در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری *** به ثبت رسيده است به
نمايندگی *** به عنوان *** که منبعد در اين قرارداد پيمانکار (راهبر /مجری عمليات) ناميده میشود از طرف ديگر به شرح ذيل
تدوين و تنظيم و منعقد و مفاد آن فی مابين طرفين نافذ بوده و آثار قانونی آن برای طرفين و قائم مقام قانونی آن ها مترتب و الزم
االجراست.
ماده  -1موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارتست از احداث تقاطع غيرهمسطح (زيرگذر) راه آهن تبريز –*** بالک *** در محدوده اداره کل راه آهن
آذربايجان– .با راه دسترسی شهرک *** شهر صوفيان از نوع باکسی بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر به طول  6متر و ديوارهای
بالی به طول  6متر.
بدين منظور ساخت قطعات يک ست باکس پيش ساخته بتنی شامل  8قطعه نری 8 ،قطعه مادگی و  00قطعه بالشتک ،بارگيری
قطعات از محل ساخت ،حمل و تخليه قطعات در محل پروژه و اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته ماشين رو براساس نقشه ها،
مشخصات فنی و شرح خدمات قرارداد توسط پيمانکار انجام می گردد.
تبصره  :1با توجه به ماهيت کار احداث زيرگذرهای پيش ساخته ،انجام کارهای مرتبط که حسب مورد توسط کارفرما به پيمانکار
ابالغ میگردد در تعهد پيمانکار خواهد بود .بهای این گونه کارها براساس تبصره  2قرارداد تعیین و توسط کارفرما پرداخت
میگردد.
ماده  -2اسناد و مدارک قرارداد :
- 1متن قرارداد حاضر.
- 2نقشهها و جزئيات ساخت قطعات زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر
- 3نقشهها و جزئيات اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر
- 4دستورالعمل نصب باکس های پيش ساخته بتنی مصوب  0413/08/23اداره کل خط و سازههای فنی شرکت راه آهن جمهوری
اسالمی ايران
- 5برنامه زمان بندی اجرای مراحل مختلف کار
- 6شرايط عمومی پيمان مطابق نشريه شماره  3400سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و اصالحيههای بعدی آن.
- 7کليه صورتجلسات و توافقات کتبی انجام شده در مدت قرارداد که به امضای صاحبان امضای مجاز يا نمايندگان تاماالختيار طرفين
رسيده باشد.
- 8فهرست بهای راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  0300سازمان برنامه و بودجه (موضوع ابالغيه شماره  11/106110مورخ
) 0411/02/21

- 9فهرست مقادير و بهای انجام کارها
- 11اسناد شرکت در مناقصه و مفاد آن جزو الينفک قراردد حاضر می باشد.
- 11هرگونه دستورالعمل و ابالغيه به پيمانکار در حين کار جزء الينفک اسناد قرارداد تلقی می گردد.
اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوری اسالمی ايران می باشد و در صورت وجود دوگانگی مابين اسناد و مدارک
فوق االشاره اولويت به ترتيب اسناد و مدارک ذکر شده میباشد.
ماده  -3بهای قرارداد :
برآورد قيمت ساخت ،بارگيری ،حمل و تخليه قطعات  0ست پل باکسی پيش ساخته بتنی شامل  8قطعه نری 8 ،قطعه مادگی و
 00قطعه بالشتک و اجرای (جاگذاری و نصب قطعات) زيرگذر باکسی پيش ساخته ماشين رو با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر در شهر
صوفيان به طول  6متر و اجرای ديوارهای بالی سنگی به طول  6متر جمعا معادل  12662361126431ریال( دوازده میلیارد و
ششصدو بیست و سه میلیون و صد و دو هزار و چهار صد و سی ریال) براساس نقشه هاو شرح خدمات قرارداد و آيتمهای
فهرست بهاء راه و باند سال 0300میباشد که براساس شرايط مندرج در ماده  3قرارداد از محل منابع داخلی شهرداری توسط کارفرما
به پيمانکار پرداخت می گردد.
تبصره  :2بهای انجام کليه کارهايی که به غير از کارهای اصلی توسط کارفرما به پيمانکار ابالغ میگردد (موضوع تبصره  0قرارداد) با
توافق طرفين تعيين گرديده و در قالب الحاقيه ای بر قرارداد اصلی که به همين منظور تنظيم میگردد درج و براساس شرايط مندرج
در ماده  3قرارداد توسط کارفرما به پيمانکار پرداخت میگردد .با توجه به ماهيت کار و نوع قيمت گذاری ،تغييرات احجام کار تا سقف
 %21براساس نظر کارفرما براساس فهرست بهاء بوده و آثار ناشی از هرگونه افزايش در مقادير کار يا تعهدات پيمانکار میبايست در
قالب قيمت های فهرست بهاء راه و باند  0300و متمم قرارداد تعيين گردد .رعايت سقف افزايش ريالی مبلغ قرارداد به  % 21مبلغ
اوليه درخصوص کارهای اضافه ابالغ شده به پيمانکار براساس مقادير و بهای تعيين شده براساس فهرست بهاء راه و باند  0300برای
آنها ضرورت دارد.
تبصره  1 :3درصد ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به قرارداد در صورت ارائه مد ارک مثبته و صورتحساب رسمی توسط پيمانکار،
جداگانه محاسبه و توسط کارفرما پرداخت میگردد.
تبصره  :4به مبالغ واحد اين قرارداد هيچ گونه تعديل و مابه التفاوت و افزايشی تحت عنوان ضريب منطقه ،ضريب ارتفاع يا صعوبت
کار و ترافيک و  .....تعلق نمیگيرد.
کارفرما مجاز به افزايش و يا کاهش  %21مبلغ قرارداد می باشد.
ماده  -4نحوه پرداخت بهای قرارداد :
- 1مبلغ  20درصد کل قرارداد پس از ابالغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر از سوی پيمانکار،
توسط کارفرما پرداخت میگردد.
ضمانت پيش پرداخت میبايست ظرف مدت  00روز پس از ابالغ قرارداد و براساس آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی مصوبه
شماره  /123402ت  10611ه مورخ  0413/01/22هيئت محترم وزيران توسط فروشنده تاديه گردد .تضمين دريافت پيش پرداخت
پس از استهالک کامل مبلغ از صورت وضعيتهای کارکرد پيمانکار ،بنا به درخواست کتبی پيمانکار و تاييد کارفرما مسترد میگردد.

- 2پيمانکار در پايان هر ماه ،براساس موارد مندرج در قرارداد ،نسبت به تهيه و ارائه صورت وضعيت به کارفرما اقدام مینمايد .کارفرما
ظرف مدت حداکثر  01روز که از تاريخ ارائه صورت وضعيت توسط پيمانکار محاسبه میشود نسبت به بررسی و پرداخت کارکرد
پيمانکار پس از کسر پرداخت های قبلی و استهالک پيش پرداخت و علی الحسابهای دريافتی اقدام می نمايد.
تبصره  : 5کسورات متعلقه به صورت وضعيت کارکرد پيمانکار عبارت اند از :
- 1پيش پرداخت ساخت قطعات طبق بند  0ماده  ،3متناسبا از کارکرد صورتوضعيتهای ارسالی پيمانکار مستهلک میگردد.
 % 1- 2تحت عنوان سپرده حق بيمه موضوع ماده  48قانون تامين اجتماعی از هر صورت وضعيت کارکرد پيمانکار کسر
می گردد .اين مبلغ پس از اخذ و ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعی توسط پيمانکار به ايشان مسترد میگردد.
در صورتی که در پايان قرارداد پيمانکار بابت حق بيمه کارکنان پيمانکار خود به سازمان تامين اجتماعی بدهکار باشد ،جهت تسريع
در اخذ و ارائه مفاصا حساب بيمه توسط پيمانکار ،کارفرما حداکثر تا سقف مبلغ مکسوره از حساب پيمانکار تحت عنوان سپرده حق
بيمه را در قبال ارائه برگ اعالميه بدهی برآوردی /برگ اعالميه بدهی قطعی از سازمان تامين اجتماعی توسط پيمانکار در وجه آن
سازمان پرداخت مینمايد .مانده سپرده حق بيمه نيز پس از ارائه مفاصا حساب بيمه توسط پيمانکار باز پرداخت میگردد.
 % 00- 3به عنوان سپرده حسن انجام کار از هر صورت وضعيت کارکرد پيمانکار کسر مییگیردد .نيمیی از سیپرده حسین انجیام کیار
مکسوره از صورت وضعيت کارکرد پيمانکار پس از تحويل موقت قرارداد و ارائه مفاصاحساب بيمه از سیازمان تیامين اجتمیاعی و تاييید
صورت وضعيت قطعی کارکرد پيمانکار و مابقی پس از گذشت  02ماه به عنوان دوره تضمين ،بنا به درخواست پيمانکار در وجه ايشیان
باز پرداخت میگردد .استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار براساس آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی مصوبه شماره  /123402ت
 10611ه مورخ  0413/01/22هيئت محترم وزيران بالمانع است.
 4ب-های انجام کارها يا خدماتی که در تعهد پيمانکار بوده ليکن براساس درخواست کتبی ايشان توسط کارفرما انجام يا ارائیه گرديیده
است طبق توافق کتبی طرفين از اولين صورت وضعيت کارکرد با احتساب  %20باالسری پيمانکار کسر میگردد.
- 5علی الحساب های پرداخت شده به پيمانکار براساس تبصره  6قرارداد ،از اولين صورت وضعيت کارکرد پيمانکار کسر میگردد.
- 6جرائم احتمالی ناشی از تاخيرات موضوع ماده  02قرارداد و هزينه خسارتهای وارده توسط پيمانکار به مايملک کارفرما يا اشیخاص
ثالث در صورت اثبات قصور پيمانکار ،از صورت وضعيت قطعی کارکرد پيمانکار کسر میگردد.
- 7جرائم احتمالی مربوط به عدم رعايت مقررات ايمنی در کارگاه که پس از دو بار اخطار کتبی توسط مسیئول ايمنیی کارفرمیا ،عينیا
تکرار شود از کارکرد صورت وضعيت قطعی پيمانکار کسر میگردد.
تبصره  :6در صورت عدم پرداخت کامل مطالبات پيمانکار براساس سررسيدهای مشخص شده در ماده  3قرارداد ،درخواست دريافت
علیالحساب تا سقف مبلغ  3611161116111ریال برای دو مرتبه از محل کارکرد تاييد شده توسط واحد عمران شهرداری پيش از آغاز
مرحله اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته از حقوق پيمانکار و پرداخت آن از تعهدات کارفرما میباشد.
ماده  - 5مدت قرارداد :
مدت اوليه قرارداد  3ماه شمسی میباشد .اين مدت تابع تغييرات موضوع ماده  40شرايط عمومی پيمان میباشد.
تاريخ شروع به کار تاريخ پرداخت پيش پرداخت موضوع بند  0ماده  3قرارداد میباشد .مدت قرارداد از تاريخ ابالغ قرارداد محاسبه
میگردد.پیمانكار مكلف است در اول قرارداد برنامه زمان بندی را اعالم نماید.
پيمانکار متعهد است قطعات پيش ساخته بتنی موضوع قرارداد را حداکثر ظرف مدت حداکثر  2ماه شمسی از تاريخ شروع به کار،
توليد و پس از حصول اطمينان از کسب مقاومت فشاری مورد نياز ،به محل پروژه حمل و تخليه نمايد.

پيمانکار متعهد است ظرف مدت حداکثر  00روز پس از ابالغ تاريخ مسدودی خط از جانب کارفرما ،تجهيز کارگاه و عمليات اجرايی
جانبی را آغاز و طی مدت حداکثر  0ماه شمسی تکميل و تحويل نمايد.
تبصره  :7در صورت ابالغ افزايش يا کاهش کارها و مبلغ قرارداد مدت قرارداد نيز متناسبا تغيير خواهد نمود.
تبصره  :8در صورتی که به علت ب روز فورس ماژور ،موارد پيش بينی نشده و يا بنا به داليلی خارج از حوزه وظايف ،مسئوليتها و
اختيارات طرفين اين قرارداد ،مدت زمان اجرای کار تطويل گردد ،مدت قرارداد توافقا و متناسباً قابل تمديد خواهد بود.
ماده  - 6مشخصات فنی و اجرائی عمومی و خصوصی موضوع قرارداد :
مشخصات فنی و اجرايی عمومی موضوع قرارداد در چارچوب دستورالعمل نصب باکسهای پيش ساخته بتنی مصوب 0413/08/23
اداره کل خط و سازه های فنی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران و با توجه به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آيين نامه بتن
ايران (آبا) و نشريات شماره های  11و  488و  481و  364سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور میباشد .پيمانکار موظف است با
رعايت آن کار احداث زيرگذرهای باکسی را اجرا نمايد.
مشخصات فنی خصوصی و تعاریف مربوط به ساخت قطعات زیرگذرهای باکسی پیش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع
 8×5/7متر براساس نقشه های پیوست قرارداد و به شرح زیر میباشد.
 - 1هر ست باکس پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر شامل  8قطعه نری 8 ،قطعه مادگی و  00قطعه بالشتک پيش
ساخته بتنی (جمعا  26قطعه) طبق نقشه های پيوست قرارداد میباشد.
 - 2ابعاد و شکل قطعات دقيقاً طبق نقشه های پيوست قرارداد میباشد .پيمانکار درخصوص طراحی قطعات مسئوليتی ندارد.
 - 3بتن مصرفی جهت ساخت قطعات با استفاده از مصالح سنگی(شن و ماسه) شسته دانه بندی شده و سيمان تيپ  IIاز رده
مقاومتی  C35میباشد.
 - 4ميلگرد مصرفی در ساخت قطعات از نوع آجدار  AIIIو برای قالب ها از نوع  AIIبراساس نقشه های پيوست قرارداد میباشد.
 - 5کليه قطعات نری و مادگی باکسهای پيش ساخته بتنی  8×1/1متر دارای  3عیدد قیالب تخليیه و  3عیدد قیالب نصیب و کليیه
قطعات بالشتکهای پيش ساخته بتنی دارای  2عدد قالب تخليه و  2عدد قالب نصب به صورت جداگانه میباشند که براسیاس نقشیه
های پيوست قرارداد در قطعات جاگذاری میگردند.
 - 6پليت های مورد نياز جهت برقراری اتصاالت نصب از نوع  ST37به تعداد  02عدد طبق ديتايیل نقشیههیای پيوسیت قیرارداد در
داخل قطعات نری و مادگی جاگذاری میگردند
 - 7با توجه به اينکه زيرگذر موضوع قرارداد حاضر از نوع يک دهانه برای محور ريلی تک خطه می باشد ،کليه قطعات بالشیتک هیای
پيش ساخته بتنی از نوع  Uشکل و به طول  6/10متر (  6متر مفيد) می باشند.
 - 8کليه قطعات پيش ساخته بتنی در محل های اتصال به قطعات مشابه خود فاقد کام و زبانه میباشند .قطعیات نیری و میادگی در
محل استقرار بر روی يکديگر دارای کام و زبانه طبق ابعاد مندرج در نقشههای پيوست قرارداد میباشد.
 - 9رواداری قطعات در دو راستای طول و عرض حداکثر  ± 20 mmو در راستای ارتفاع حداکثر  ± 00 mmمیباشد.
- 11قطعات به رنگ بتن سيمانی و سطوح خارجی قطعات بدون پرداخت (ساب ،سند بالست ،رنگ آميزی يا  )...میباشد .سطح نمیای
قطعات میبايست صاف ،بدون ترک غير استاندارد و کرموشدگی بيش از حد متعارف باشد.

- 11آزمايشات کنترل کيفيت ساخت قطعات شامل نمونه گيری از بتن مصرفی در ساخت کليه قطعیات بیه صیورت يیک مجموعیه 1
تايی از آزمونههای مکعبی  01×01×01سانتی متر برای کل قطعات توليد شده در هیر روز و آزمیايش کشیش ميلگیرد بیرای هیر سیايز
ميلگرد خريداری شده در هر نوبت میباشد.
- 12قطعات پيش ساخته بتنی میبايست با استفاده از قالب های فلزی دارای شاسی ،بدنه و نگهدارندههای مناسب توليد گردند.
- 13قطعات پيش ساخته بتنی می بايست به روش تسريع شده و با استفاده از سيستم بخیاردهی عمیل آوری گردنید .دوره نگهیداری
قطعات حداقل  1روز پس از توليد میباشد.
- 14نشان سازنده و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران میبايست بر روی کليه قطعات نری و مادگی درج گردد .بدين منظور میی
بايست شابلون مناسب تهيه و به نحو مقتضی به قالبهای ساخت قطعات متصل گرديده و نشانهیا بیر روی بیتن قطعیات بیه صیورت
فرورفته درج گردند.
مشخصات فنی و تعاریف اختصاصی مربوط به اجرای زیرگذرهای باکسی پیش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع
 8×5/7متر به شرح زیر میباشد.
 - 1منظور از عمليات اجرايی اصلی احداث هر دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر عملياتی است که
طی آن پل زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی احداث و امکان تردد قطار از محور ريلی ميسر میگردد.
 - 2منظور از عمليات اجرايی جانبی احداث هر دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر عمليات آماده
سازی شرايط الزم جهت انجام عمليات اصلی می باشد.
 - 3منظور از عمليات اجرايی تکميلی احداث هر دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر عمليات تکميل
زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی با توجه به دستورالعمل نصب باکس های پيش ساخته بتنی مصوب  0413/08/23اداره کل خط و
سازه های فنی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران و بهره برداری کامل از تقاطع غيرهمسطح احداث شده جهت تردد ريلی و
ماشين رو می باشد.
 - 4بر مبنای پالن اوليه انجام کار و برنامه زمان بندی که می بايست مورد توافق اداره کل راه آهن تهران نيز قرار گيرد کليه عمليات
اجرايی مرحله نهايی نصب جهت احداث يک دستگاه زير گذر باکسی پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر طی مدت
حدود  23ساعت روز برنامهريزی و اجرا گردد.
 - 5بستر اجرای هر ست باکس پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر میبايست با استفاده از ماسه ريزدانه و  3عدد
ريل فرسوده به طول حدود  1متر جهت تراز نمودن بستر استقرار قطعات پيش ساخته بتنی رگالژ و برای نصب قطعات آماده گردد.
 - 6حدفاصل ترانشه حفاری شده با قطعات پل باکسی نصب شده می بايست با استفاده از روش سنگ چين پر شود .مانع الزم جهت
جلوگيری از ريزش سنگ ها میبايست با استفاده از گابيون های فلزی تامين گردد .ريختن سنگ ها با استفاده از ماشين آالتی نظير
لودر و بيل مکانيکی در صورتی که سبب وارد آمدن آسيب به قطعات باکسهای پيش ساخته بتنی نگردد بالمانع است.
 - 7ماشين آالت مورد نياز جهت انجام عمليات جمع آوری مصالح روسازی خط (باالست) ،خاکبرداری ،اجرای بلوکاژ حدفاصل پل
باکسی اجرا شده با ترانشه حفاری شده و نيز پخش مجدد مصالح روسازی خط (باالست) حداقل شامل دو دستگاه بيل مکانيکی چرخ
زنجيری کوماتسو  2 ،P- 220دستگاه لودر کوماتسو  W470يا دستگاه با ظرفيت مشابه 4-1 ،عدد کمپرسی مايلر يا دستگاه مشابه
میباشد .با توجه به حساسيت کار و ضرورت انجام آن در بازه زمانی مشخص شده جهت جلوگيری از بروز اختالل در سيستم حمل و
نقل ريلی کشور ،الزم است از ظرفيت و توانايی دستگاه ها و نيز تخصص و تجربه کافی اپراتورها اطمينان الزم کسب شود.

 - 8ماشين آالت مورد نياز جهت تخليه ،جابه جايی و نصب قطعات باکسهای پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر
شامل جرثقيلهای سنگين و نيمه سنگين به تعداد سه دستگاه با ظرفيت های  010،10،41تن و نيز حداقل يک دستگاه تريلر برای
طول مدت اجرای عمليات جانبی میباشد.
 - 9ابزار آالت و ادوات مورد نياز جهت اجرای زيرگذر باکسی ماشين رو با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر شامل باالبر يا داربست،
دستگاه جوش ،دستگاه خم و برش ميلگرد ،قالب و ادوات قالب بندی ،دستگاه هوا برش و متعلقات ،بيل ،ماله ،شمشه ،تراز ،متر،
دوربين نقشه برداری و متعلقات و  ...میباشد.
- 11مواد اوليه و مصالح مورد نياز جهت اجرای هر دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر شامل ميلگرد،
ورق های فلزی جهت اتصال قطعات به يکديگر ،ريل فرسوده ،ماسه ريزدانه ،سنگ بلوکاژ ،مالتهای ترميمی جهت ترميم سطوح آسيب
ديده قطعات ،توری گابيونی ،باالست ،ايزوگام و  ....میباشد.
- 11مواد و مصالح مصرفی شامل انواع الکترود ،سيم آرماتوربندی ،سيم قالب بندی ،سنگ برش ،کپسول هوا ،کپسول گاز ،گوه چوبی
و ...میباشد.
- 12با توجه به شرايط و زمان انجام کار ،گروه اجرايی می بايست حداقل از  2اکيپ کامال مجزا که دارای کليه نيروهای مورد نياز
باشد تشکيل شده باشد به گونه ای که فعاليت  23ساعته امکانپذير باشد.
- 13راهبر نصب به عنوان سرپرست عمليات و گروههای کاری می بايست دارای سابقه کافی در اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته
بتنی مشابه بوده و در تمام مدت اجرای عمليات اصلی و جانبی در محل پروژه حضور داشته باشد.
- 14مالت ترميمی مورد استفاده جهت ترميم جزيی قطعات پيش ساخته بتنی آسيب ديده در پروسه ساخت ،حمل ،تخليه و نصب از
ميان توليدات داخلی با کيفيت که دارای نشان استاندارد معتبر باشند انتخاب گردد.
- 15درزبندی فواصل قطعات پيش ساخته بتنی با يکديگر و نيز آب بندی قطعات نصب شده مورد نظر نمیباشد و ايزوالسيون صرفا
به صورت يک اليه ايزوگام بر روی سطوح خارجی قطعات نصب شده مورد نظر میباشد .جهت حفاظت از ايزوالسيون يک اليه ماسه
نرم با ضخامت حداقل  1سانتیمتر بر روی ايزوالسيون اجرا میگردد.
- 16جوشکاری پليت های اتصال قطعات نری و مادگی به يکديگر شامل سه خط جوش در محل اتصال هر دو پليت به يکديگر جمعا
به طول  20سانتی متر و بعد جوش  6ميلیمتر میباشد.
- 17گابيون ها با ابعاد مناسب با استفاده از ميلگرد سايز  08و توری فلزی با ضخامت  4ميلی متر يا بيشتر تهيه میگردد.
ماده  -7تعهدات پیمانكار:
 - 1پيمانکار متعهد است کليه مصالح ،ابزارآالت ،ادوات ،تجهيزات و ماشين آالت و نيروی انسانی مورد نياز جهت ساخت ،عمیل آوری
و بارگيری قطعات را تامين و اصول فنی و استاندارد های معمول در توليد قطعات پيش ساخته بتنی را رعايت نمايد.
 - 2کنترل کيفيت ساخت قطعات کامالً بعهده پيمانکار می باشد و نظارت عوامل کارفرما از تعهدات و مسئوليتهای پيمانکار در حفظ
کيفيت قطعات نمیکاهد.
 - 3کنترل کيفيت ساخت قطعات کامالً بعهده پيمانکار میباشد و نظارت عوامل کارفرما از تعهدات و مسئوليتهای پيمانکار در حفظ
کيفيت قطعات نمیکاهد.
تعميرات جزيی سطح نما يا ساير سطوح قطعات توليد شده با استفاده از مصالح مناسب در محل کارخانه توليد مجاز بوده و سبب عیدم
تاييد کيفيت قطعات و يا عدم صدور مجوز ارسال نمیگردد.

 - 4قالبهای مورد استفاده جهت ساخت قطعات توسط پيمانکار تامين و پس از پايان پروژه نيز تحت اختيیار و در مالکيیت پيمانکیار
خواهند بود .بهره برداری صحيح از قالب ها در طول دوره انجام کار و جلوگيری از وارد آمدن آسيب های نامتعارف به قالب به خصوص
در حين جابه جايی يا نظاير آن در تعهد پيمانکار میباشد .پيمانکار موظف است تميزکاری (فرچیه زنیی) قالیبهیا ،تعميیرات دوره ای
قالبها طی دوره بهره برداری به خصوص رفع ناشاقولیها ،نا ترازیها و ناگونيايیهای محدود ناشی از بهره برداری مستمر از قالبهیا را
با استفاده از ماشين آالت ،ابزارآالت و نيروی انسانی متخصص را به گونه ای به انجام رساند که قالبهای مورد اسیتفاده جهیت سیاخت
قطعات همواره از نظر ظاهری در وضعيت مناسبی قرار داشته باشند.
 - 5پيمانکار متعهد است تغييرات ضروری را در جزييات ساخت قطعات پيش از انجام با کارفرمیا هماهنیگ و نظیر مسیاعد ايشیان را
جلب نمايد.
 - 6پيمانکار متعهد است قطعات خاص مورد نياز پروژه را براساس سفارش کتبی کارفرما تامين نمايد.
 - 7پيمانکار موظف است شرايط و امکانات الزم جهت نظارت مستمر يا موردی نمايندگان کارفرمیا /مشیاور پیروژه بیر رونید سیاخت
قطعات در کارخانه را فراهم نمايد.
 - 8نمونه برداری از بتن مصرفی در قطعات ( 1آزمونه برای هر قطعه) و انجام آزمايش مقاومت فشاری بر روی کليه آزمونههیای اخیذ
شده از بتن مصرفی در ساخت کليه قطعات در محل آزمايشگاه کارخانه و آزمايش کشش ميلگردهای مصرف شده در سیاخت قطعیات
توسط آزمايشگاه ذیصالح و ارائه نتايج به کارفرما در تعهد پيمانکار میباشد .نتايج آزمايش مقاومت فشاری آزمونیههیای اخیذ شیده از
بتن مصرفی در ساخت قطعات در سن  28روز (مقاومت مشخصه قطعات) پس از سررسيد آزمايش کليه قطعات ،توسط پيمانکیار تهيیه
و به کارفرما تحويل میگردد.
 - 9پيمانکار متعهد است پس از اتمام توليد و آماده سازی هر بخش از قطعات زيرگیذر باکسیی پیيش سیاخته بتنیی (حیداقل % 10
قطعات) مراتب را به کارفرما اطالع دهد تا کارفرما بنا به صالحديد نسبت به اعزام نماينده جهت بازديد از قطعات آماده تحويل و انجیام
کنترلهای الزم جهت صدور مجوز ارسال قطعات اقدام نمايد.
- 11پيمانکار متعد است يک نسخه از نتايج آزمايش مقاومت فشاری آزمونههای اخذ شده از بتن مصرفی در ساخت قطعیات هیر سیت
باکس پيش ساخته بتنی در سنين  1و  0روز را به انضمام يک نسخه از صورتجلسه بازيد امضا شده توسط نمايندگان طرفين يا مجیوز
کتبی بارگيری و حمل قطعات را به همزمان با بارگيری اولين محموله از قطعات هر ست باکس پيش ساخته بتنی به نماينیده کارفرمیا
تحويل نمايد.
- 11پيمانکار متعهد است پس از صدور مجوز صادره از جانب ناظر کارفرما ظیرف میدت حیداکثر  1روز نسیبت بیه بیارگيری و حمیل
قطعات به محل پروژه اقدام نمايد .برنامه بارگيری قطعات می بايست حداقل دو روز قبل به کارفرما اعالم گردد.
- 12پيمانکار متعهد است از ناوگان مناسب جهت حمل قطعات به محل پروژه اسیتفاده نمیوده و حیداالمکان کیل قطعیات يیک سیت
باکس پيش ساخته بتنی را حداکثر در دو نوبت بارگيری و به محل پروژه حمل و تخليه نمايد .محموله هر تريلیر حامیل قطعیات میی-
بايست حداقل طبق ارزش ريالی قطعات آن محموله تحت پوشش بيمه قرار داشته باشد.
- 13پيمانکار متعهد است از ماشين آالت و نيروی انسانی مناسب جهیت تخليیه قطعیات در محیل پیروژه اسیتفاده نمايید .همچنیين
پيمانکار میبايست از تراورس چوبی /مکعبهای بتنی يا ساير وسايل کمکی مناسب جهت دپو قطعات استفاده نمايد.
- 14تجهيز و برچيدن کارگاه نصب به صورت کامل برعهده پيمانکار میباشد.

- 15انجام عمليات اجرايی اصلی احداث زيرگذر باکسی ماشين رو به صورت کامل برعهده پيمانکار میباشد .بدين منظور تامين کليه
مواد و مصالح ،ماشين آالت و ادوات و نيروی انسانی مورد نياز جهت انجام کامل عمليات بر عهده پيمانکار می باشد.
پيمانکار درخصوص عمليات اجرايی جانبی و تکميلی مسئوليت اجرايی ندارد .مسئوليت پيمانکار درخصوص عمليات جانبی احداث
زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی شامل اقدامات کنترلی و راهبری کلی عمليات میباشد .براين اساس و جهت جلوگيری از بروز
م شکل در اجرای عمليات اصلی احداث زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی ،پيمانکار میبايست محل برانداز و مسيرهای دسترسی به
آن ،معابر پيش بينی شده جهت انتقال قطعات از محل دپو به محل نصب و ساير اقدامات انجام شده و مجوزهای اخذ شده توسط
کارفرما را پيش از تحويل زمين و آغاز عمليات اجرايی کنترل و هرگونه مشکل را به کارفرما منعکس نمايد.
- 16پيمانکار موظف است در انجام عمليات اجرايی احداث زيرگذر باکسی ماشين رو اصول فنی و استانداردهای مربوط را به صورت
کامل رعايت نمايد.
- 17ماشين آالت مورد نياز جهت احداث هر دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو میبايست توسط پيمانکار تهيه و در محل پروژه آماده
به کار باشند.
- 18ابزارآالت و ادوات مورد نياز جهت احداث هر دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو می بايست توسط پيمانکار تهيه و حداقل  4روز
قبل از آغاز عمليات اجرايی نهايی اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی در محل پروژه آماده به کار باشند.
- 19کليه مواد و مصالح مورد نياز جهت احداث هر دو دستگاه زيرگذر باکسی ماشين رو میبايست حداقل  4روز پيش از آغاز عمليات
اجرايی نهايی اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی توسط پيمانکار تهيه و در محل انجام کار تخليه گردند.
- 21پيمانکار موظف است کليه نيروی انسانی (ماهر ،نامه ماهر ،ساده ،متخصص و  )...مورد نياز جهت اجرای عمليات اصلی احداث
زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی را تامين نمايد .کارکنان ايرانی پيمانکار میبايست دارای حداقل سن قانونی و نيز شناسنامه بوده و
کارکنان غير ايرانی پيمانکار می بايست دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند ،در غير اين صورت تمام عواقب آن بر عهده پيمانکار
میباشد و ايشان در مقابل مراجع ذیصالح مسئول و پاسخگو خواهد بود.
با توجه به رديف  02ماده  1قرارداد گروه اجرايی جهت اجرای مرحله نهايی عمليات نصب میبايست متشکل از حداقل از  2گروه
کامال مجزا بوده و هر گروه دارای کليه نيروهای مورد نياز باشد.
- 21پيمانکار موظف يک نفر را به عنوان سرپرست کارگاه به کارفرما معرفی نمايد .همچنين دو نفر به عنوان راهبر مرحله نهايی
عمليات اجرايی که با توجه به رديف  04ماده  1قرارداد میبايست از تجربه و تخصص کافی در اجرای زيرگذرهای باکسی مشابه
برخوردار باشد نيز از جانب پيمانکار تعيين و به کارفرما معرفی میگردد .صالحيت تمامی افراد معرفی شده میبايست به تاييد کارفرما
برسد هر زمان کارفرما درخواست نمايد پيمانکار موظف است نفرات جايگزين را ظرف مدت حداکثر يک هفته کتباً معرفی نمايد.
- 22از آنجا که الزم است قطعات به گونه ای در مجاورت زيرگذر دپو گردند که در حين اجرای عمليات نهايی ،دسترسی به قطعاتی
که به ترتيب ميبايست جاگذاری گردند در کمترين زمان ممکن ميسر باشد در مرحله نخست طی مدت حداکثر  4روز ،کل قطعات
دپو شده میباي ست با استفاده از دو دستگاه جرثقيل و يک دستگاه تريلر به نزديکترين محل مجاور رمپهای دسترسی زيرگذر انتقال
يابند.
- 23در صورت ضرورت تامين برق اضطراری مورد نياز عمليات نصب برای مدت کوتاه (کمتر از  2ساعت) و نيز تامين تجهيزات
روشنايی برای اجرای عمليات نصب در شيفت شب بر عهده پيمانکار میباشد.

- 24کابل کشی و انتقال برق از تابلوی اصلی تا محل تجهيز کارگاه و نيز پای کار نصب در صورتی که فاصله کمتر از  20متر باشد بر
عهده پيمانکار میباشد.
- 25تامين ماشين آالت سبک جهت پشتيبانی عمليات و نقليه بر عهده پيمانکار میباشد.
- 26سوخت کليه ماشين آالت سنگين و سبک توسط پيمانکار تامين میگردد.
- 27تامين تجهيزات ايمنی و حفاظت فردی (کاله ايمنی ،لباس کار مناسب ،دستکش کار ،ماسک ،عينک محافظ و  )...برای کليه
کارکنان کارگاه ،ناظرين و بازديد کنندگان از کارگاه بر عهده پيمانکار میباشد.
 - 28پيمانکار موظف است اصو ل حفاظت و ايمنی را به کارکنان خود آموزش داده همچنين ادوات و تجهيزات ايمنی مورد نياز را
برای ايشان تامين و در قبال اخذ تعهد استفاده در اختيارشان قرار داده و بر استفاده از ادوات ايمنی توسط کارکنان خود نظارت کافی
معمول نمايد.
 - 29رعايت کليه قوانين و مقررات موضوعه و اعالمی از سوی مراجع ذيصالح اداری و انتظامی و دستورالعمل ها و بخشنامه های
وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمين اجتماعی و امثالهم در خصوص پرداخت تمام حق و حقوق و مزايای قانونی منجمله هزينه
بيمه تامين اجتماعی عوامل و کارگران و پرسنل پيمانکار که تحت هر عنوان جهت اجرای قرارداد حاضر مشغول به کار میباشند و
رعايت نکات و اصول ايمنی کارگران و  ، ...مسئوليت مالی  ،حقوقی و جزايی و حفاظت و پاسخگويی در خصوص کليه حوادث احتمالی
و خسارت و بروز هرگونه حادثه و اتفاق ناشی از اجرای اين قرارداد به کارکنان و کارگران و اشخاص ثالث و خسارت ناشی از عمل يا
قصور و تقصير پيمانکار و در هر شرايط خسارتی به اموال يا تأسيسات شرکت ها  ،سازمانها و ارگانهای دولتی و کابل برق  ،مخابرات
،گاز و شبکه آب همچنين کليه هزينه ها و خسارت و آسيب های کلی و جزيی به همسايگان مجاور و ساختمان های آنان جانی و يا
مالی و طرح هرگونه دعاوی حقوقی و کيفری از طرف آن ها به عهده پيمانکار است و شخصاً ملزم به جبرات خسارت وارده بوده و
عوامل و کارگران ايشان جزء عوامل کارفرما محسوب نخواهند شد و هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص حوادث مذکور بر عهده
کارفرما نخواهد بود .و سالب مسئوليت حقوقی و کيفری می باشد.
 - 31تامين وعده های غذايی اصلی کارکنان پيمانکار و در صورت نياز تامين محل اسکان ايشان در طول مدت انجام کار بر عهده
پيمانکار میباشد.
- 31پيمانکار متعهد است تغييرات ضروری در جزييات اجرای کار را پيش از انجام با کارفرما هماهنگ و نظر مساعد ايشان را اخذ
نمايد.
- 32پيمانکار متعهد است کل مراحل انجام کار را به گونه ای مديريت و راهبری نمايد که کل کار طبق برنامه زمان بندی و در
محدوده زمانی تعريف شده به عنوان مدت قرارداد به پايان رسانيده شود .در صورت بروز تاخير ناشی از حوادث و موارد پيش بينی
نشده و فورس ماژور  ،اين مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.
- 33در صورت بروز تاخير در اجرای کار به دليل قصور اثبات شده پيمانکار ،کار در شيفت /شيفتهای اضافی به منظور اتمام کار
طبق برنامه زمان بندی قرارداد در تعهد پيمانکار است و هيچ گونه اضافه بهايی از اين بابت به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.
- 34پيمانکار موظف است در هنگام بازديد نمايندگان و مسئولين منطقه ای و استانی از روند اجرای کار ،بنا به درخواست کارفرما
توضيحات فنی و اجرايی الزم را ارائه نموده و به سواالت ايشان پاسخ دهد.
- 35پيمانکار اجازه ندارد تمام کار را به شخص حقيقی يا حقوقی ديگری واگذار نمايد .جهت واگذاری بخشی از کار به پيمانکاران جز
هماهنگی با کارفرما ضروری نيست.

- 36پيمانکار اذعان مینمايد از کليه قوانين و مقررات مربوط به کار ،بيمههای تأمين اجتماعی ،مالياتها ،عوارض و ديگر قوانين و
مقررات جاری کشور مربوط به قرارداد حاضر ،که تا تاريخ انعقاد قرارداد معمول و جاری بوده است ،کامالً مطلع بوده و متعهد است که
همه آنها را رعايت کند .در هر حال ،مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات مرتبط با قرارداد حاضر بر عهده ايشان است.
- 37پيمانکار اعالم میدارد از محل پروژه ها بازديد نموده و در قيمت پيشنهادی خود تمامی هزينههای ناشی از اجرای قوانين و
مقررات مربوطه ،وضعيت اقليمی ،جغرافيائی ،اقتصادی منطقه ،شرايط جوی و سود مورد نظر خود و نيز تمام هزينههای ناشی از
اجرای مفاد قرارداد در بازه زم انی قرارداد را در نظر گرفته و بعدا از هيچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی را ندارد و نمیتواند به
عذر عدم اطالع تعذير نمايد.
- 38پيمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه در کوتاهترين زمان ممکن نسبت به ارسال گزارش مربوطه به کارفرما و
مراجع ذی صالح اقدام نمايد.
- 39پيمانکار موظف است نهايت همکاری و تعامل را با کارفرما و ساير پيمانکاران و اکيپ های کاری فعال در پروژه معمول نمايد به
گونه ای که از هرگونه تنش و درگيری جلوگيری به عمل آمده و بيشترين بازده کاری حاصل گردد.
- 41پيمانکار موظف است آسيب های جزيی وارده به قطعات پيش سا خته بتنی در پروسه حمل ،تخليه و نصب پس از اتمام عمليات
اجرايی را با استفاده از مصالح مناسب و نيروی انسانی متخصص ترميم نمايد .ترميم جزيی مالک عدم تاييد کيفيت قطعه نمیباشد.
- 41کارکنان پيمانکار و اشخاص ثالث میبايست برای کل طول دوره اجرای عمليات تحت پوشش بيمه کامل مسئوليت مدنی و بيمه
تمام خطر پروژه که توسط پيمانکار تامين میگردد قرار گيرند.
- 42پيمانکار اذعان مینمايد بنا به ضرورت آمادگی الزم جهت کار در شيفت شب را دارا بوده و هزينههای مازاد را نيز در بهای
پيشنهاد لحاظ نموده است.
- 43نقشه برداری جهت کنترل مستمر محور و تراز کار طی مدت اجرای عمليات اصلی بر عهده پيمانکار میباشد.
- 44تهيه نقشه های  As Builtسازه پل باکسی برعهده پيمانکار میباشد.
- 45پيمانکار حق واگذاری کل موضوع قرارداد را به اشخاص حقيقی و حقوقی ندارد و خود شخصا مسئوليت انجام موضوع قرارداد را
بر عهده دارد.در صورت واگذاری و تخلف از مفاد اين بند ضمن فسخ قرارداد از سوی کارفرما  ،رافع مسئوليت پيمانکار نبوده و بر
تمامی جوانب قرارداد و تبعات بعدی آن و هرگونه ادعا از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی و همچنين در قبال مراجع اداری و قضايی
شخصاً پاسخگو خواهد بود و کارفرما سالب هرگونه مسئوليت حقوقی و کيفری است .در خصوص واگذاری بخشی از کار به پيمانکاران
جز هماهنگی با کارفرما ضروری نيست.
- 46طراحی روش پايدارسازی ترانشه حفاری شده جهت استقرار قطعات زيرگذر باکسی و نيز ديواره رمپها و اجرای عمليات مورد
نياز بر عهده پيمانکارا میباشد.
- 47تهيه و نصب عالئم ايمنی و ترافيکی در محل دپوی قطعات ،معابر دسترسی و نيز محل اجرای زيرگذر پيش ساخته بتنی و اعمال
محدوديت تردد به محل پروژه از طريق نصب نوار خطر و حفاظت فيزيکی بر عهده پيمانکارمیباشد.
- 48تامين عالئم ايمنی و استقرار آنها در طول مسير ريلی مربوطه جهت حصول اطمينان از ايمنی کار بر عهده پيمانکار میباشد
- 49چنانچه در اظهارات و تعهدات طرفين خالف و فسادی کشف شود فرد خاطی از نظر قانونی مسئول و پاسخگو بوده و بايستی از
عهده کليه خسارات وارده به طرف مقابل برآيد و رضايت زيان ديده را جلب نمايد.

- 51هرگونه عدول از تعهدات طرفين ک ه منجر به پرداخت ضرر و زيان های قيد شده در اين قرارداد است صورت پذيرد پرداخت وجه
التزام کليه ضرر و زيان ها بر عهده و ذمه شخص عدول کننده می باشد.
- 51پيمانکار مؤظف است پروژه را طبق برنامه زمان بندی شروع و به اتمام برساند.در صورت هرگونه تأخير طبق ماده مربوطه رفتار
خواهد شد.
- 52محل زير گذر و اجرای پروژه و اسناد موضوع قرارداد به رؤيت پيمانکار رسيده و از تمامی شرايط در اين محل اطالع کافی دارند
و هرگونه اظهار بی اطالعی را از خود سلب می نمايند.
- 53مديريت و مسئوليت اجرايی پروژه (اعم از حقوقی ،کيفری و غيره)  ،ايجاد هماهنگی در اجرای دقيق و صحيح موضوع قرارداد ،
تکميل پروژه مطابق با قوانين و مقررات عمومی کشور بر عهده پيمانکار می باشد.
- 54پيمانکار اعالم و اقرار می نمايد توانايی و بودجه کافی مالی  ،امکانات و تجهيزات و اطالعات فنی و قانونی الزم را برای اجرای
پروژه اين قرارداد دارد و از ابتدا الی پايان بدون انقطاع نسبت به اجرای پروژه اقدام نمايد.
- 55پيمانکار متعهد گرديد از انجام هرگونه عمل و يا اقدام غير قانونی يا خالف قرارداد يا سوء نيت که به نحوی از انحاء موجبات
خسارت و ضرر و زيان برای کارفرما و يا هر دوطرف گردد خودداری نمايد  .در صورت تخلف از مفاد اين بند  ،ضامن ضرر و زيان طرف
مقابل حتی در قالب عدم النفع قطعی الحصول طرف زيان ديده می باشد.
- 56پيمانکار مؤظف است پروژه را طبق نقشه های اجرايی مصوب و تأييد شده پيوستی و اسناد قرارداد و مطابق موارد مندرج در
قرارداد با رعايت کليه موارد و ضوابط فنی و شهرداری و آئين نامههای مربوطه و تمامأ با هزينه خود اجرا نمايد .مسئوليت قانونی و
جرايم هرگونه تخطی و عدول و تخلف از نقشه های اجرايی مصوب  ،ضوابط و دستوالعمل های صادره از مراجع ذيصالح و پرداخت
جرائم احتمالی و نيز عواقب ناشی از آن کأل بر عهده پيمانکار است.
- 57رعايت کليه مسائل و اصول فنی و ايمنی وجزئيات اجرايی کار و مقررات و نظامات دولتی بر عهده پيمانکار می باشد و کارفرما با
تفهيم تمام مطالب و مراتب مسئوليتی ندارد .
- 58پيمانکار در چهارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث در محوطه اجرای
موضوع قرارداد می باشد و کارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتی به عهده ندارد.
- 59عمليات اجرايی پيمانکار بايد زير نظر و با اطالع دستگاه نظارت انجام شود و نظارتی که از طرف دستگاه نظارت در اجرای کارها
بعمل می آيد به هيچ روی از ميزان مسئوليت پيمانکار نمی کاهد.
- 61کارفرما صرفاً موضوعی را تحويل خواهد گرفت که بطور صحيح وفنی اجرا شده باشد واگرکار انجام شده و کيفيت اجرای کار به
تأييد دستگاه نظارت نرسد و دارای ايراد باشد پيمانکار موظف و مکلف است با هزينه خود تخريب و مجددا اجرا نمايد.
- 61پيمانکار با امضاء اين قرارد اد به شهرداری وکالت و اختيار تام داده است که کليه مطالبات خويش از بابت موضوع قرارداد و مبلغ
آن و جريمه و خسارات وارده را در هر صورت از محل تضمين وصول و برداشت نمايد.
ماده  -8تعهدات کارفرما:
 - 1اخذ مجوز انجام کار (احداث زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی با ابعاد داخلی مقطع  8×1/1متر) از ادارات مربوطه منجمله راه و
ترابری ،راهنمايی و رانندگی ،استانداری ،محيط زيست ،اداره کل راه آهن آذربايجان ،اداره کل خط و سازههای فنی و اداره سير و
حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران و  ...همچنين انجام هماهنگی الزم با کليه ادارات و سازمانهای مرتبط به صورت کامل
بر عهده کارفرما میباشد و پيمانکار در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتی ندارد.

 - 2کارفرما متعهد است پس از اعالم اتمام توليد هر ست از قطعات باکسهای پيش ساخته بتنی توسط پيمانکار براساس بند  8میاده
 8قرارداد ،بنا به صالحديد ظرف مدت  4روز نسبت به اعزام نماينده و بازرسی قطعات آماده تحويیل اقیدام و مجیوز بیارگيری و حمیل
قطعات را به پيمانکار ارائه نمايد .هرگونه اقدام کنترلی مورد نظر کارفرما میبايست پيش از صدور مجوز ارسال قطعیات انجیام گیردد و
قطعات بارگيری شده از نظر انطباق مشخصات فنی و کيفيت توليد تاييد شده تلقی میگردند.
 - 3تامين فضای مناسب جهت دپوی قطعات پيش ساخته بتنی در مجاورت محل نصب (به گونهای که بارگيری قطعات پيش ساخته
بتنی از محل دپو به محل کار با فاصله کمتر از  10متر باشد و جابجايی مجدد قطعات به سهولت ممکن گردد) بر عهده کارفرما می-
باشد.
 - 4آماده سازی و تسطيح مسيرهای دسترسی و معابر مورد نياز جهت تردد ماشين آالت به محل دپوی اصلی قطعات ،انبار مصالح و
محل نصب قطعات بر عهده کارفرما میباشد.
 - 5تهيه مجوزهای الزم جهت تردد ماشين آالت حمل و نصب پيمانکار به محل سايت پروژه با هماهنگی کارفرما بر عهده پيمانکار
میباشد.
 - 6تامين محل مناسب جهت برپايی تجهيز کارگاه و استقرار  2دستگاه کانکس پيمانکار و نيز تامين برق جهت روشنايی و سرمايش
کانکسها و آب مصرفی برعهده کارفرما میباشد .انشعاب برق و آب مورد نياز در فاصله حداکثر  00متر از محل تجهيز کارگاه و محل
نصب قطعات زيرگذر بر عهده کارفرما میباشد.
 - 7پاکسازی محل کار از هر گونه ضايعات و نخالههای انباشته شده بر عهده پيمانکار بوده و ضايعات حاصل از کار نصب نيز توسط
پيمانکار از محوطه کارگاه جمع آوری میگردد.
 - 8انجام مطالعات ژئوتکنيکی و هيدرولوژيکی محل اجرای زيرگذر به خصوص بررسی ظرفيت باربری خاک محل و وضعيت تراز آب
زيرزمينی جهت بررسی ضرورت آب بندی بستر نصب و قطعات پيش ساخته بتنی با استفاده از روشهای مناسب و تدوين روش
مناسب جهت جلوگيری از ورود آب به محل اجرای کار يا تخليه آن از محل اجرای کار برعهده کارفرما میباشد.
کارفرما متعهد است کل يه اطالعات مورد نظر باالخص گزارش مطالعات ژئوتکنيک و ترافيک مربوط به پروژه و نيز هرگونه اطالعات
مورد درخواست توسط پيمانکار در حوزه اجرای زيرگذر باکسی را به ايشان ارائه نموده و تغييرات مورد نظر در جزييات يا روش اجرای
کار را پيش از ابالغ با پيمانکار هماهنگ نمايد.
تبصره  :9در صورت ی که تغيير جزييات يا روش کار اجرا توسط کارفرما دربردارنده هزينه اضافی برای پيمانکار باشد اين هزينه
براساس توافق کتبی طرفين تعيين و توسط کارفرما در قالب تبصره  2قرارداد پرداخت میگردد.
 - 9رفع کليه موانع و معارض احتمالی اعم از زير سطحی ،سطحی و هوايی نظير جمع آوری راه بند ،کابلهای برق يا فيبر نوری يا
لوله های گاز و آب و درختان بلند موجود در محل اجرای زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی و مجاور آن به صورت موقت يا دائم بر
عهده کارفرما میباشد.
- 11با توجه به بند  7ماده  7قرارداد ،انجام هماهنگی های الزم و تامين ملزومات مورد نياز جهت بازديد نمايندگان کارفرما از
مراحل مختلف ساخت قطعات و پرداخت هزينهها ی کنترل ،بازرسی و نظارت بر توليد قطعات در محل کارخانه پيمانکار به صورت
کامل بر عهده کارفرما میباشد.
- 11با توجه به بند  8ماده  7قرارداد ،پرداخت هزينههای ساير آزمايشات کنترل کيفيت مورد نظر کارفرما  /مشاور پروژه در صورت
مثبت بودن نتيجه آزمايش بر عهده کارفرما خواهد بود.

- 12انجام هماهنگی های الزم و تامين ملزومات مورد نياز جهت بازديد نمايندگان کارفرما از مراحل مختلف کار اجرا و پرداخت کليه
هزينهها ی مربوط به کنترل ،بازرسی و نظارت به صورت کامل بر عهده کارفرما میباشد .همچنين تامين غذا و محل اسکان کارکنان
کارفرما و ناظرين پروژه از جانب شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران در طول دوره اجرای کار بر عهده کارفرما میباشد.
- 13پرداخت هزينه های هرگونه آزمايش کنترل کيفيت مصالح مورد مصرف و عمليات اجرا شده در صورت مثبت بودن آزمايش و
تأييد نتايج آن بر عهده کارفرما و عدم تأييد نتايج هزينه آزمايش مجدد تا حصول نتيجه برعهده پيمانکار میباشد.
- 14تامين کليه مصالح ،تجهيزات ،ابزارآالت ،ماشينآالت و نيروی انسانی مورد نياز جهت اجرای عمليات تکميلی و نيز ساير تعهدات
کارفرما نسبت به اشخاص ثالث بر عهده ايشان میباشد و پيمانکار در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتی ندارد.
- 15کليه عمليات جانبی و تکميلی میبايست به گونه ای اجرا گردد که از وارد آمدن هرگونه آسيب به قطعات پيش ساخته بتنی
نصب شده جلوگيری به عمل آيد .پيمانکار در خصوص آسيبهای وارده به قطعات ناشی از سهل انگاری ديگر گروههای کاری فعال در
پروژه هيچ گونه مسئوليتی ندارد.
- 16در صورتی که بنا به عللی خارج از حوزه مسئوليت ها و اختيارات پيمانکار نظير عدم رفع معارض يا تاخير در رفع آن ،عدم صدور
مجوز مسدودی و  ، ...پس از تجهيز کارگاه پيمانکار در محل پروژه ،عمليات اجرايی تطويل يا برای مدتی متوقف گردد کليه هزينههای
تحميل شده به پيمانکار توسط کارفرما پرداخت میگردد.
- 17تامين محل مناسب جهت انتقال و تخليه خاک و نخاله های حاصل از خاکبرداری محل احداث زيرگذر و رمپ های مربوطه به
فاصله حداکثر  000متر از محل احداث زيرگذر و راههای دسترسی به آن بر عهده کارفرما می باشد.
- 18يک نفر به عنوان مسئول ايمنی در روز اجرای عمليات اصلی احداث زيرگذر توسط کارفرما به اداره کل راه آهن آذربايجان معرفی
و مسئوليت رعايت موازين ايمنی را برعهده میگيرد.
- 19پرداخت هزينه نگهداری قطعات توليد شده در انبار پيمانکار برای مدت بيش از سه ماه که ماهانه معادل  % 4بهای فروش
قطعات محاسبه می گردد در تعهد کارفرما است.
- 21تامين باالست جهت ترميم روسازی و ريلهای فرسوده مورد نياز جهت تسطيح بستر کار برعهده کارفرما میباشد.
- 21انجام هماهنگی های الزم و تامين ملزومات مورد نياز جهت بازديد نمايندگان کارفرما از مراحل مختلف کار از توليد تا اجرا و
پرداخت کليه هزينههای مربوط به کنترل ،بازرسی و نظارت به صورت کامل بر عهده کارفرما میباشد.
- 22تامين غذا و محل اسکان کارکنان کارفرما و ناظرين پروژه از جانب شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران در طول دوره اجرای
کار بر عهده کارفرما میباشد.
- 23کارفرما حق خواهد داشت که از روند اجرای پروژه و حسن انجام موضوع قرارداد و رعايت کامل مشخصات فنی مورد توافق اطالع
و آگاهی پيدا کند و پيمانکار الزم است که در اين زمينه با کارفرما همکاری نمايد.
ماده  -9دستگاه نظارت :
نظارت بر حسن اجرا پروژه و انجام مفاد قرارداد به عهده واحد عمران شهرداری بوده و ناظر مربوطه کتباً اعالم خواهد شد .در هر
صورت اين نظارت به هيچ وجه از مسئوليت پيمانکار نمی کاهد.پيمانکار موظف است کليه موارد فنی و اجرايی را با هماهنگی ايشان
به انجام رسانيده و در صورت نياز موافقت کتبی ايشان را اخذ نمايد .کليه مکاتبات فنی و اجرايی و قراردادی نيز میبايست به اطالع
ايشان رسانيده شود .تعيين ناظر از جانب کارفرما در اين قرارداد ،نافی مسئوليت پيمانکار نبوده و تعهدات و مسئوليت های پيمانکار
همچنان محفوظ و به قوت خود باقی خواهد بود.

دستگاه نظارت وظيفه نظارت بر اجرای صحيح پروژه طبق الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی میباشد.
ماده  -11سپرده حسن انجام تعهدات :
پيمانکار ،متعهد است جهت تضمين انجام تعهداتی که به موجب قرارداد حاضر برعهده دارد معادل  % 1مبلغ کل قرارداد ضمانت نامیه
بانکی به کارفرما ارائه نمايد .اين ضمانت پس از تحويل موقت قرارداد بنا به درخواست کتبی پيمانکار و تاييد کارفرما مسترد میگیردد.
ضمانت مورد قبول براساس ماده  3آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی مصوبه شیماره  /123402ت  10611ه میورخ 0413/01/22
هيئت محترم وزيران تعيين میگردد .در صورت و وجود عيب و نقص  ،پيمانکار ملزم به رفع آن هیا میی باشید در صیورت امتنیاع  ،از
محل تضمين يا سپرده و مطالبات پيمانکار موارد مذکور جبران خواهد شد و در اين خصوص پيمانکار هرگونه ادعا و اعتراض را از خیود
سلب و ساقط نمود.
ماده  -11سپرده حسن انجام کار :
عالوه بر تضمين انجام تعهدات  % 00 ،به عنوان سپرده حسن انجام کار از هر صورت وضعيت کارکرد پيمانکار کسر میگیردد .نيمیی از
سپرده حسن انجام کار مکسوره از صورت وضعيت کارکرد پيمانکار پس از تحويل موقت قرارداد و ارائیه مفاصاحسیاب بيمیه از سیازمان
تامين اجتماعی و تاييد صورت وضعيت قطعی کارکرد پيمانکار و مابقی پس از گذشت  02ماه به عنوان دوره تضمين ،بنا به درخواسیت
پيمانکار در وجه ايشان باز پرداخت میگردد .استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار براساس آيين نامه تضمين بیرای معیامالت دولتیی
مصوبه شماره  /123402ت  10611ه مورخ  0413/01/22هيئت محترم وزيران بالمانع است.
ماده -12تحویل موقت /دوره تضمین /تحویل قطعی :
تحویل موقت  :پس از اتمام عمليات اجرايی جاگذاری و نصب کل قطعات زيرگذر باکسی ماشين رو با ابعاد دخلی مقطع  8×1/1متر
به طول  6متر طبق ماده  0قرارداد و اجرای ديوارهای بالی سنگی به طول حداقل  6متر ،موضوع قرارداد تحويل موقت شده تلقی
میگردد و پس از درخواست کتبی پيمانکار صورتجلسه تحويل موقت تنظيم و مبادله میگردد .پس از تحويل موقت رسيدگی به
صورت وضعيت قطعی پيمانکار و نيز استرداد  10درصد سپرده حسن انجام کار مکسوره بعد از ارائه گواهی مفاصاحساب از بيمه از
کارکرد وی بالمانع میباشد .نمايندگان طرفين قرارداد در روز عبور اولين قطار از روی زيرگذر متفقا از عمليات اجرا شده بازديد به
عمل آورده و صورت کارهای باقی مانده را تهيه می نمايند که جهت انجام ،توسط کارفرما به پيمانکار ابالغ میگردد .پيمانکار موظف
است ظرف مدت متناسبی که توسط کارفرما اعالم شده نسبت به تکميل کارها اقدام نمايد .در غير اين صورت کارفرما مجاز است راساً
نسبت به رفع نواقص اقدام و هزينه تمام شده را به اضافه  % 40باال سری از مطالبات يا سپرده حسن انجام کار پيمانکار کسر نمايد.
دوره تضمین  :پيمانکار کليه عمليات اجرا شده به موجب قرارداد حاضر را از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگری که براساس ماده 41
شرايط عمومی پيمان تعيين میگردد برای مدت  02ماه تضمين می نمايد و طی اين دوره به شرح ماده  32شرايط عمومی پيمان
عمل میشود.
تحویل قطعی  :پس از گذشت  6ماه از تحويل موقت به عنوان دوره تضمين ،پيمانکار درخواست تحويل قطعی نموده و کارفرما
موظف است ظرف مدت حداکثر  1روز نسبت به بازديد مجدد از کار اقدام و در صورت عدم وجود نواقص ،تحويل قطعی را به پيمانکار
ابالغ نمايد .بديهی است رفع هرگونه ايرادی که ناشی از عملکرد پيمانکار و در طول دوره تضمين حادث گرديده باشد بر عهده ايشان
بوده و میبايست طی مدت زمان متناسبی که توسط کارفرما اعالم میگردد مرتفع گردد .در صورت استنکاف پيمانکار از رفع نواقص
اعالم شده ،کارفرما مجاز است راساً نسبت به رفع نواقص اقدام و هزينه تمام شده را به اضافه  % 40از محل مطالبات يا باقی مانده
سپرده حسن انجام کار پيمانکار کسر نمايد .پس از طی اين مراحل نيز صورتجلسه تحويل قطعی تنظيم و بين طرفين مبادله میگردد.

پس از ابالغ تحويل قطعی استرداد  10درصد باقیمانده سپرده حسن انجام کار پيمانکار به شرط ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين
اجتماعی بالمانع خواهد بود.
تبصره  : 11حداکثر مدت تشکيل کميسيون تحويیل قطعیی  20روز از تیاريخ اولیين درخواسیت پيمانکیار مییباشید .در صیورتی کیه
درخواست پيمانکار به علت عدم اتمام کار در مرحله تحويل موقت يا عدم پايان دوره تضمين در مرحله تحويل قطعی مردود تشیخيص
داده نشود ،چنانچه به هر علت کارفرما طی مدت مشخص شده نسبت به معرفی نماينده و فیراهم نمیودن شیرايط تشیکيل کميسیيون
تحويل قطعی اهتمام ننمايد درخواست پيمانکار پذيرفته شده تلقی و موضوع قیرارداد تحويیل موقیت  /قطعیی شیده تلقیی گرديیده و
طرفين نسبت به تکاليف پس از تحويل موقت  /قطعی متعهد و از حقوق قانونی مربوطه نيز برخوردار خواهند بود.
تبصره  : 11در صورت استنکاف پيمانکار از رفع نواقص احتمالی در مرحله تحويل موقت  /قطعی ،کارفرما میبايست طی مدت حیدکثر
 2برابر مدت تعيين شده برای رفع نواقص توسط پيمانکار ،نسبت به تعيين تکليف نواقص و برآورد هزينههای آن اقیدام و نتيجیه را بیه
پيمانکار ابالغ نمايد .در تاريخ پايان مدت تعيين شده موضوع قرارداد تحويل موقت /قطعیی شیده تلقیی گرديیده و طیرفين نسیبت بیه
تکاليف پس از تحويل موقت  /قطعی متعهد و از حقوق قانونی مربوطه نيز برخوردار خواهند بود.
ماده  -13جریمه تأخیر و خسارت(وجه التزام) :
 در صورت وجود هرگونه عيب و نقص در کار (کمی يا کيفی ) و يا گزارش آن ازسوی مهنیدس نیاظر  ،نیه تنهیا دسیتمزد آن مقیدارپرداخت نخواهد شد بلکه خسارت وارده نيز از کارکرد پيمانکار کسر خواهد شد و پيمانکار مکلف به رفع آن در اسرع وقت می باشد .در
غير اين صورت کارفرما مجاز می باشد رأسأ اقدام کرده و  40درصد باالسری و همچنين خسارت وارده را با نظر ناظر فنی يا کارشیناس
رسمی دادگستری از محل تضمين و سپرده پيمانکار وصول نمايد.
در صورت تأخير در انجام تعهدات موضوع قیرارداد توسط پيمانکار که غير مجاز تشخيص داده شود کارفرما مجاز میباشد مبلغ دو درهزار ارزش ريالی مبلغ کل قرارداد از مبلغ باقيمانده کارکرد به ازای هر روز تأخير غيرمجاز براساس زمان بندی ارائیه شیده از مطالبیات
پيمانکار کسر نمايد .سقف جرائم تاخيرات  % 00کل کارکرد پيمانکار می باشید و پیس از آن کارفرمیا صیرفا مجیاز بیه خاتمیه قیرارداد
پيمانکار خواهد بود.
مدت تاخير در پرداختهای کارفرما جز تاخيرات مجاز پيمانکار منظور میگردد .تاخيرات با حضور نمايندگان طرفين قرارداد و با توجه
به اسناد و مدارک ثبت شده قابل بررسی خواهد بود.
چنانچه در اثر عملکرد و قصور يا سهل انگاری پيمانکار يا عوامل و پرسنل وی  ،نقص يا خسارتی (جزئی يا کلی) به اموال و تجهيیزاتو تأسيسات يا دستگاه های کارفرما و يا به اشخاص ثالث و اموال آن ها وارد آيد  ،پيمانکار متعهد به جبیران آن خسیارت میی باشید و
موظف است با هزينه خود و دراسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارت وارده اقدام کند .در غير اينصورت کارفرما مجیاز اسیت
خسارت وارده را از محل مطالبه  ،ضمانت نامه  ،سپرده حسن انجام کار و يا اموال پيمانکار وصول نمايد.
ماده  - 14قصور و مسامحه :
در صورتيکه پيمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و يا مسامحه نمايد و يا تحت هر عنوان سبب وارد آمدن خسارتی بیه کارفرمیا
شود کارفرما حق دارد مبلغ خسارت وارده را باضافه  %40از محل تضامين پيمانکار و يا هر نوع مطالبات و سپرده ی که پيمانکار نزد او
دارد برداشت نمايد.
ماده  -15حوادث قهری و غیرمترقبه :

در صورت بروز حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بينی از قبيل جنگ ،آتش سوزی ،زلزله ،طوفان ،شيوع بيماریهای واگيردار و
همه گير ،اعتصاب سراسری و اعمال محدوديت از جانب دولت برای فعاليتهای عادی و نظاير آن در حين اجرای موضوع قرارداد که
به عنوان فورس ماژور شناخته میشود اجرای قرارداد به حالت تعليق در آمده و پس از بازگشت شرايط به حالت عادی ،قرارداد به
اعتبار خود باقی است .در صورت عدم بازگشت شرايط به حالت عادی ظرف مدت سه ماه ،قرارداد کان لم يکن تلقی میشود.
ماده -16قانون منع مداخله :
بنا به اظهار و اقرار پيمانکار  ،وی مشمول اليحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نبوده و متعهد میشود
مشمولين اليحه قانونی موصوف را بکارگيری ننمايد .تبعات ناشی از هرگونه تخلف در اين خصوص متوجه پيمانکار خواهد بود .بنابراين
اليحه قانونی مذکور بر اين قرارداد حکم فرما بوده  ،چنانچه خالف آن اثبات گردد قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و
کارکرد پيمانکار به نفع شهرداری ضبط و وصول خواهد شد.
ماده  -17تغییر اوضاع و احوال و تعدیل :
پيمانکار در تهيه پيشنهاد قيمت تمام هزينه های ناشی از مفاد بند های قرارداد و هزينه های احتمالی را در نظر گرفته و بعدأ از هيچ
بابت حق درخواست اضافی پرداخت را ندارد .هم چنین به قیمت های پیشنهادی تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نخواهد گرفت.
هرگونه افزايش و يا کاهش در قيمت ها و هزينه های اجرای پروژه شامل قيمت مصالح و نرخ بهره و تجهيزات و مواد اوليه و دستمزد
کارگر و امثالهم در طول مدت اين قرارداد هيچگونه تأثيری در موضوع و مفا د قرارداد نخواهد داشت و قرارداد مذکور بدون تعديل می
باشد و به اين قرارداد هيچگونه تعديل و يا مابه التفاوتی تعلق نمیگيرد.و مالک عمل همان قيمت گذاری های اوليه اين قرارداد
خواهد بود .و طرفين حق هرگونه اعتراض و ادعايی را از خود سلب و ساقط می نمايند و هرگونه ادعايی در اين خصوص از سوی
طرفين قرارداد منتفی و غير قابل استماع می باشد.
ماده  -18سایر موارد :
تمامی وجه التزام های مذکور د ر اين قرارداد رافع لزوم ايفای اصل تعهد از جانب متعهد نبوده و تا زمان انجام تعهد يا اعمال حقفسخ از جانب زيان ديده پرداخت وجه التزام های روزانه بايد ادامه پيدا کند.
 هر گونه اصالحيه يا تغيير مندرجات اين قرارداد صرفاً در قالب تنظيم و امضاء قرارداد الحاقيه عليحده با طی مراحل قانونی و امضاءباالترين مقام دارای حق امضاء مقدور خواهد بود و توسل هر گونه مکاتبات و اوراق و نامه های اداری بمنظور اثبات الغاء يا تغيير هر
يک از مندرجات و مفاد قرارداد ممنوع و غير قابل استماع است.
کليه ضوابط و مواد شرايط عمومی پيمان به استثناء بند تعديل مشمول اين قرارداد می باشد.ماده  -19حل اختالف:
در صورت بروز هرگونه اختالف احتمالی طرفين ابتدا از طريق مذاکره و در قالب کميته حل اختالف مرکب از يک نفر نماينده از
جانب هر يک از طرفين نسبت به حل و فصل اختالف اقدام مینمايند .بديهی است نظر کميته حل اختالف برای طرفين قرارداد
قطعی و الزماالجرا خواهد بود .چنانچه به علت عدم تشکيل کميته حل اختالف ظرف مدت  01روز از اولين درخواست هر يک از
طرفين از طرف ديگر يا عدم صدور رای ظرف مدت  1روز از برگزاری آخرين جلسه يا هر علت ديگری ،اختالف از اين طريق حل نشود
هر يک از طرفين مجاز به پيگيری موضوع از طريق مراجع ذی صالح قضايی می باشد .روند حل و فصل اختالف مانع انجام تعهدات
طرفين قرارداد نسبت به يکديگر نمیباشد.

پیماانكار مكلف است در مدت زمان فوق و تا حصول نتیجه از هیئت حل اختالف ،پروژه را بدون تعطیلی و مطابق برنامه
زمانبندی ادامه دهد.
ماده  -21قانون حاکم :
قوانين و مقررات حاکم بر قرارداد شامل ماده  00و  201قانون مدنی و قوانين جاری و حقوقی و جزايی جمهوری اسالمی ايران و
قانون شهرداری می باشد.
ماده  -21خاتمه و فسخ قرارداد :
الف-قرارداد حاضر در موارد ذيل خاتمه خواهد يافت:
انقضای مدّت قرارداد و اتمام کامل پروژه و تحويل آن.اعالم کتبی قصد خاتمه توسط هر يک از طرفين براساس شرايط مندرج در قراردادب-اين قرارداد قبل از انقضای مدّت يا خاتمه آن در شرايط زير بدون مراجعه به محاکم قضايی راساً قابل فسخ می باشد :
 در صورت عدم امکان دريافت مجوزهای الزم درخصوص موضوع قرارداد و تخلف يا قصور پيمانکار از تعهدات و شرايط قرارداد و ياعمل پيمان کار مخالف قانون و مقررات جاريه کشور باشد يا در مهلت اعطايی نسبت به اجرای تعهدات اقدامی ننمايند ودر صورت غيبت
و تعطيلی پروژه که مواجه با تأخير گردد و يا موضوع قرارداد را نيمه کاره رها نمايد و همچنين در صورت عدم صالحيت الزم اخالقی
و کاری و فنی و مالی و عدم ر ضايت از عملکرد پيمانکار  ،کارفرما حق فسخ قرارداد و ارجاع کار به طرف مشارکت ديگر را داشته و
کارفرما از محل ضمانت نامه خسارات وارده را ضمن فسخ قرارداد محاسبه و برداشت خواهد نمود.
 در صورت واگذاری قرارداد به اشخاص ديگر و در صورت فوت و محجوريت و انحالل يا ورشکستگی يا ممنوعيت های قانونی واعالمی دستگاه های قضايی و نظارتی تحت هر عنوان نسبت به پيمانکار در طول مدت قرارداد قرارداد فسخ و کارفرما می تواند موضوع
قرارداد را با طی روال قانونی و آيين نامه شهرداری به غير انتقال دهد و هزينه های انجام شده پيمانکار را در صورت تأييد توسط
دستگاه نظارت به پيمانکار پرداخت می کنند.
در صورت عدم اجرای ماده  0موضوع قرارداد در مدت زمان قرارداد از تاريخ ابالغ قرارداد.در صورتيکه پيمانکار به هر دليلی و در هر زمان از مدت قرارداد طی درخواست کتبی از ادامه قرارداد انصراف و تقاضای فسخ نمايد باتوجه به اينکه درخواست فسخ قرارداد از سوی پيمانکار می باشد تمامی تضمينات پيمانکار به نفع شهرداری ضبط و وصول خواهد شد
و در اين خصوص پيمانکار هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود و قابليت استماع در نزد هيچگونه مراجع اداری و
قضايی را نخواهد داشت.
 عدم ارائه به موقع تضمينات موضوع ماده  00و  00قرارداد.بر اساس رأی مرجع حل اختالف و مراجع قضايی موضوع ماده  01قرارداد.تبصره :1تشخيص کارفرما مبنی بر احراز خسارتها و تخلف يا تخلّفات پيمانکار با يک يا تعدادی از موارد مذکور در اين ماده کافی
برای فسخ قرارداد خواهد بود و در صورت فسخ  ،تضمين حسن انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط می گردد و خسارات و ...از آن
محل وصول و جبران خواهد گرديد.
تبصره :2فسخ قرارداد موجب رفع مسئوليتهای پيمانکار و ناظر مربوطه در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و نظارت شده
 ،نمیگردد.

تبصره : 2الزم به توضيح است در خصوص مفاد قرارداد و بندهای مربوط به فسخ قرارداد حاضر بصورت يک طرفه از سیوی کارفرمیا ،
نيازی به اخذ تأئيديه فسخ از مراجع قضائی و اداری نخواهد بود.
ماده -22نشانی طرفین قرارداد:
کد پستی 1486031114 :

نشانی کارفرما  :شهرداری صوفيان

نمابر 03032122126 :

تلفن تماس03032120610 :
پست الکترونيک soofian@imo.org.ir :

کد پستی :

نشانی پیمانكار :
تلفن تماس :

نمابر :

پست الکترونيک :
کليه مکاتبات با توجه به نشانی ،تلفن تماس ،نمابر و يا پست الکترونيک فوق انجام میگردد و هر يک از طرفين میبايست هرگونه
تغيير در نشانی ،تلفن تماس و يا نمابر خود را ظرف مدت حداکثر يک هفته کتبا به طرف مقابل اطالع دهد.در غير اين صورت
مکاتبات ارسال شده به نشانی و يا نمابر فوق ابالغ شده تلقی میگردد.
ماده -23مواد و نسخ و مبادله قـرارداد:
قرارداد حاضر با آگاهی و اختيار و اراده و رضايت کامل طرفين در  3نسخه و  24ماده با بند و تبصره هیای آن کیه هیر کیدام حکیم
واحدی دارد تهيه و تنظيم و پس از امضاء طرفين و انعقاد آن عالوه بر تبادل اثر اجرايی داشته و آثار حقوقی بر آن مترتب است.ترتيب
و توالی مواد قرارداد هيچگونه تعبير وحقی برای طرفين ايجاد نمايد .تمام مسائلی که در قرارداد صراحتا مورد اشیاره قیرار نگرفتیه انید
تابع شرايط عمومی و شرايط خصوصی پيمان ها و مقررات آن ها خواهد بود.
کارفرما

پیمانكار

شهرداری صوفیان

***

***

***

عملیات اجرایی اصلی احداث زیرگذر باکسی پیش ساخته بتنی
زیرگذر شهر صوفیان
 - 1ساخت قطعات پيش ساخته بتنی در محل کارخانه
 - 2عملآوری قطعات به روش تسريع شده
- 3تامين ناوگان حمل و بارگيری قطعات پيش ساخته بتنی از محل کارخانه
- 4حمل قطعات پيش ساخته بتنی از محل کارخانه به محل پروژه
- 5تخليه قطعات پيش ساخته بتنی در محل پروژه
 - 6تجهيز کارگاه نصب
- 7کنترل کيفيت و صحت عمليات جانبی اجرا شده توسط کارفرما و پيگيری رفع مشکالت احتمالی
- 8انتقال ماشين آالت و ادوات به محل پروژه
 - 9انتقال قطعات از محل دپو به محل احداث پلهای باکسی
- 11نقشه برداری و پياده سازی مسير رمپها و محل احداث زيرگذر باکسی
- 11آماده سازی محل استقرار جرثقيلهای نصب در مجاورت محل اجرای زيرگذر باکسی
- 12انتقال کوپالژ به مجاورت محل نصب
- 13جمع آوری روسازی خط
- 14خاکبرداری محل احداث زيرگذر باکسی و انتقال نخاله ها به خارج از محدوده کار
- 15رگالژ بستر حفاری شده
- 16اجرای بتن مگر يا تثبيت بستر با استفاده از روشهای معمول
- 17جاگذاری قطعات بالشتک ،مادگی و نری در محلهای تعيين شده و مهار موقت قطعات
- 18برش قالبهای اضافی (قالبهای تخليه)
- 19ايزوالسيون سطح فوقانی و بخش فوقانی سطوح جانبی قطعات زيرگذر باکسی
- 21گابيون بندی و بلوکاژ حدفاصل زيرگذر باکسی اجرا شده با ترانشه حفاری شده
- 21استقرار کوپالژ در محل اوليه و اتصال موقت ريلها
- 22انتقال ماشين آالت و ادوات از محل پروژه
- 23اجرای اتصاالت جوشی قطعات به يکديگر با استفاده از پليتهای پيش بينی شده در جداره خارجی  /داخلی قطعات
- 24ترميم قطعات پيش ساخته بتنی که طی مراحل اجرای کار به صورت جزيی آسيب ديدهاند.
- 25اجرای قرنيز پل
- 26جمع آوری کارگاه نصب

- 27تهيه و ارائه نقشه های  As Builtپل باکسی و مستندات کنترل کيفيت ساخت قطعات به کارفرما
- 28اجرای ديوارهای بالی (سنگی  /بتنی) در طرفين زيرگذر باکسی

عملیات اجرایی جانبی احداث زیرگذر باکسی پیش ساخته بتنی
زیرگذر شهر صوفیان
 - 1آماده سازی محل بارانداز و معابر مورد نياز جهت دسترسی به محل تخليه قطعات
 - 2اخذ کليه مجوزهای الزم جهت انجام کار از مراجع مربوطه و انجام هماهنگی الزم با کليه ادارات و سازمانهای مرتبط
- 3انجام هماهنگی الزم با اداره کل ناحيه مربوطه و اخذ مجوز مسدودی خط
 - 4رفع کليه معارض و موانع موجود اعم از سطحی ،زيرسطحی و هوايی باالخص تاسيسات و فيبرنوری موجود در محل
- 5آماده سازی معابر مورد نياز جهت تردد ماشين آالت از محل دپوی قطعات به محل اجرای زيرگذر باکسی
 - 6برش ريلها و جداسازی کوپالژ جهت انتقال به مجاورت محل نصب (راه آهن)
- 7خاکبرداری رمپهای دسترسی به محل احداث زيرگذر باکسی پيش ساخته بتنی و انتقال نخالهها به خارج از محدوده
کار

عملیات اجرایی تكمیلی احداث زیرگذر باکسی پیش ساخته بتنی
زیرگذر شهر صوفیان

 - 1تامين و انتقال باالست مورد نياز به محل احداث زيرگذر باکسی و ترميم روسازی خط
 - 2اجرای نردههای حفاظ روی قرنيز زيرگذر باکسی
- 3اجرای چاه جذبی  /سپتيک جهت جمع آوری آبهای سطحی
- 4اجرای ديوار رمپها
- 5زيرسازی و روسازی رمپهای مسير ورودی و خروجی زيرگذر باکسی

