
 کیلو ولت  02قرارداد اجرای خط هوایی                                                          

 

ارفرما کاین قرارداد  به استناد صورتجلسه کمیسیون معاملات در تاریخ .............................. بین دانشگاه یزد  که در این قرارداد 

میده می شود به نمایندگی آقای.............................. از یک طرف و شرکت.............................. به شماره شناسه ملی نا

آقای .............................. یندگی .............................. و شماره ثبت ..............................  و کد اقتصادی .............................. به نما

کد ملی .............................. به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره دارای امضای مجاز و تعهدآور به آدرس قانونی 

 یل منعقد می گردد.نامیده می شود از طرف دیگر، با رعایت جمیع شرایط ذپیمانکار .............................. که از این به بعد 

 

 : موضوع قرارداد1ماده

متر به همراه نصب 112کیلو وات از پست پاساژمحوطه به طول تقریبی 02موضوع قرارداد عبارت است از اجرای خط هوایی 

تجهیزات ترانس وتابلو وکابلهای مربوطه وبرق رسانی تا محل ساختمان موجود مطابق مشخصات وبرآورد پیوست براساس 

شخصات فنی و نقشه های منضم به این قرارداد  که کلاً به رویت، مهر و امضاء پیمانکار  رسیده است و جزء لاینفک مدارک، م

 آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها قبول تعهد نموده است.

 اسناد و مدارك قرارداد :2ماده

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

 قرارداد حاضر. -الف

 مشخصات فنی پیوست قرارداد. -ب

 مبلغ قرارداد :3ماده

 قیمت پیشنهادی پیمانکار می باشد. برابر  .......................... ریال )  .......................... ریال( است که بر اساسمبلغ قرارداد  -الف

 یل تعلق نمی گیرد به قیمت های این قرارداد هیچگونه مابه التفاوت  وتعد -ب

ارزش حجم کل کار شامل کلیه هزینه های اجرای خط هوایی ، تجهیزات جانبی و قطعات یدکی به شرح پیشنهاد پیوست  -ج

ه مالیات برارزش افزودو هزینه نصب و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار بدون احتساب 

 باشد.می

 کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد . تبصره : کلیه

 مدت قرارداد :4ماده

 /ده روز  خواهد بود. 12مدت قرارداد  از تاریخ ابلاغ قرارداد برابر با  

الذکر مربوط به اجرای خط هوایی  بوده و تعهد پیمانکارمبنی بر ارائه گارانتی همواره تا پایان تعهدات به قوت تبصره: مدت فوق

 خواهد بود.خود باقی 

 دستگاه نظارت :5ماده

موظف است کیفیت و مرغوبیت  پیمانکار باشد، رحهای عمرانی دانشگاه میدفتر طنظارت بر اجرای موضوع قرارداد به عهده 

 اقلام موضوع قرارداد و مراحل مختلف کار را به تائید دستگاه نظارت برساند.

 دوره تضمين:6ماده

و مدارک مربوط به گارانتی و وارانتی اقلام و تجهیزات را به هنگام تحویل آنها به خریدار ارائه باشد اسناد موظف می پیمانکار 

ماه پس از نصب و راه اندازی و تائید دفتر فنی دانشگاه  به 10نموده و رسید دریافت دارد. گارانتی قطعات موضوع قرارداد تا 

 انکار پیمدت زمان گارانتی اختلالی در انجام موضوع قرارداد پیش آید، می باشد. لازم به ذکر است چنانچه در م پیمانکار عهده 

 ملزم به رفع اختلال پیش آمده خواهد بود.

نتواند بلافاصله موضوع قرارداد را به بهره برداری رسانده و مورد آزمایش قرار دهد  کارفرما تبصره : در صورتی که به هر دلیل 

ردد، مسترد میگپیمانکار نجش موضوع قرارداد پایان پذیرد و تضمین انجام تعهدات به و دوره تضمین نیز بدون ارزیابی و س



در زمان بهره برداری متوجه عیوب و نقایص ناشی از  کارفرمانخواهد بود و هرگاه  پیمانکاراین موضوع نافی مسئولیت های 

 واهد بود.مسئول جبران کامل خسارات وارده و رفع کامل نقایص خ پیمانکار قصور گردد، 

 تضمين انجام تعهدات :7ماده

عادل م کارفرما به منظور تضمین انجام تعهدات، فروشنده مکلف است همزمان با امضاء قرارداد ضمانتنامه بانکی مورد تائید 

ریز و اتسلیم نموده یا معادل مبلغ مذکور را نقداً به حسابی که تعیین می نماید و کارفرمادرصد( مبلغ قرارداد به  پنج ) 5%

 رسید آنرا ارائه نماید. ضمانتنامه مذکور پس از پایان دوره تضمین با تائید دستگاه نظارت آزاد خواهد شد. 

به تعهدات قانونی خود به هر دلیلی عمل نکند  و هر یک از مفاد قرارداد را بطور صحیح و کامل اجرا پیمانکار تبصره : چنانچه 

 گردد.ضبط گردیده و قرارداد فسخ می کارفرمابه نفع  پیمانکار ننماید، تضمین حسن انجام تعهدات با ابلاغ به 

 پيمانکار تائيدات و تعهدات  :8ماده

 : و متعهد به اجرای آنها می باشدموارد زیر را تائید پیمانکار 

قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزعًا اطلاع  0کلیه اسناد و مدارک و مشخصات فنی موضوع ماده  .1

 حاصل کرده است.

 باشد.می پیمانکاردر صورتی که در اجرای این قرارداد خسارتی وارد شود مسئولیت جبران این خسارت به عهده  .0

موظف است قبل از شروع کار کلیه آئین نامه های موجود حراستی، حفاظتی، ایمنی کار و یا کارکنان را مانکار پی .3

مطالعه و بررسی نموده و ترتیبات لازم را برای رعایت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتیکه به 

خسارتی به ساختمان و یا اشخاص وارد آید و یا انکارپیمعلت عدم رعایت آیین نامه ها و دستورات جاری از طرف 

 میزان و کارفرمااز این بابت هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت و  کارفرمامشمول جرائمی گردد پیمانکار

 .پرداخت گردد پیمانکار  ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پیمانکارمبلغ خسارات را تعیین و کتباً به 

ینه های احتمالی ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین مالیات ها را در قیمت پیشنهادی خود هز .4

 ملحوظ کرده و بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت .

نه هیچگورماکارفتهیه و تامین ابزار، کلیه ماشین آلات، داربست و بالابر را جهت انجام عملیات در اختیار داشته و  .5

 تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

باید تمامی استانداردها، موارد کیفیت وانتخاب اجناس و قطعات مناسب را به گونه ای که در ضمائم قرارداد  پیمانکار .6

 قید گردیده، مد نظر قرار دهد.

را فراهم آورد برطرف سازد.  کارفرماگردد که نقایص را پس از تحویل اولیه به نحوی که رضایت متعهد میپیمانکار  .7

د بر توانمیکارفرمامرتفع نگردد  پیمانکاربدیهی است در صورتی که نقایص مطرح شده ظرف مدت دو هفته توسط 

) دوره تضمین ( نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزینه های انجام شده را از محل ضمانت نامه  6مبنای مفاد ماده 

 از هر طریق دیگری که مقتضی بداند جبران نماید. و یا سایر مطالبات وی و یا

باشد از مواد اولیه مرغوب و سالم متعهد است برابر مشخصات فنی و اجرایی که جزء لاینفک قرارداد می پیمانکار  .8

استفاده نموده و از افراد متخصص و کار آزموده برای اجرای قرارداد کارفرما طبق استانداردهای تعیین شده از طرف 

 ره گیرد.به

 و کارفرماو عوامل وی خسارت جانی و مالی به پیمانکار چنانچه در اثر تسامح، تعلل و بی احتیاطی و بی مبالاتی  .9

اشخاص ثالث در هنگام اجرای مفاد قرارداد وارد شود، مسئولیت کیفری و حقوقی و جبران خسارت کاملاً به عهده 

 این خصوص نخواهد داشت.هیچگونه مسئولیتی در  کارفرمابوده و پیمانکار 

 کارفرما :تعهدات 9ماده

 معرفیپیمانکار های لازم کتبًا به خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی وناظر  یک نفر را به عنوان نماینده کارفرما  .1

 نماید.می

 نحوه پرداخت :11ماده



o  بیست و پنج درصد( مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت  %05حداکثر  کارفرما ،  پیمانکار در صورت درخواست(

 پرداخت می نماید.  پیمانکاربه  کارفرما در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی مورد قبول 

o  مطالبات پیمانکار پس از اجرای کاروتاییددستگاه نظارت ودفتر طرحهای عمرانی دانشگاه  پس از ارائه مفاصاحساب

 ر پرداخت خواهد شد.به پیمانکا

 تأخيرات :11ماده

قرارداد، روزانه مبلغ یک در هزار از کل مبلغ قرارداد به عنوان جریمه  4مطابق ماده  در اجرای خط هوایی به ازاء هر روز تأخیر 

 کسر خواهد شد . پیمانکار از محل مطالبات 

 فسخ قرارداد:12ه ماد

 دانشگاه فسخ می گردد: معاملات پس از تشخیص و تائید کمیسیون  کارفرما در موارد ذیل قرارداد از طرف 

 موضوع قرارداد اجرای مدت قرارداد برای  3/1تأخیر غیر موجه بیش از  .1

 کارفرماواگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی  .0

 انحلال شرکت   .3

 پیمانکار ورشکستگی  .4

 می رساند و بدون احتیاجپیمانکار سخ کند مراتب را کتباً  به اطلاع ، قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فکارفرما هرگاه 

 نکار پیمابه انجام دادن تشریفات قضائی و اداری، مبلغ ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات را به سود خود وصول و ضبط و با 

 خواهد شد. تسویه حساب می نماید، به محض انجام تسویه حساب ضمانتنامه پیش پرداخت فروشنده آزاد

 قانون منع مداخله -13ماده 

شمسی  1337دی ماه  00گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب متعهد می پیمانکار 

 سلب خواهد شد. پیمانکارمحرز شود قرارداد فسخ و حق هر گونه اعتراض از  کارفرماباشد و در صورتی که خلاف آن برای نمی

 : تغيير مقادیر کار 14 ماده

)بیست و  %05مبلغ قرارداد را تا  پیمانکار تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییر مشخصات قرارداد با اعلان به می کارفرما

 پنج درصد( کاهش یا افزایش دهد.

 : انتقال به غير51ماده 
 )اعم از حقیقی یا حقوقی( ندارد. حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزعاً پیمانکار

 : اقامتگاه قانونی طرفين61ماده 
مراتب را کتباً به  اقامتگاه طرفین در مقدمه قید گردیده و هر یک از طرفین قرارداد متعهد است در صورت تغییر اقامتگاه،

 اطلاع طرف دیگر برساند و در غیر این صورت آدرس قبلی از نظر ابلاغ اوراق معتبر است.

 حل اختلاف:  مرجع 71ماده 
در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی، چنانچه طرفین نتوانند 

نظر مرضی الطرفین ارجاع کارشناس آن را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، درغیر این صورت موضوع اختلاف 

 .که صلحاٌ صادر می شود قطعی و نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود  کارشناس رسمی 

 رشا  و ارتشا :18ماده

آئین نامه پیشگیری  1مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده  پیمانکار، کارفرما ، در صورتی که بنا به تشخیص 10در ارتباط با ماده 

ـ هیات وزیران گردد مشمول ماده مذکور 32374/ح 733777اره و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی موضوع مصوبه شم ه

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی، چنانچه  7بوده و قرارداد فسخ خواهد گردید. در اجرای ماده 

مجاز به عقد قرارداد  کارفرماهـ  شود، 32374/ح 733777مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده یک آئین نامه شماره پیمانکار 

 سال نمی باشد. 5جدید با قراردادکار به مدت 

 العاده: حوادث قهري و شرایط فوق19ماده 



جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر 

، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف قرارداد که در منطقه اجرای عادی، آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی

ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آن ها  کارفرماکار وقوع یابد و ادامه کار را برای 

یستی مراتب ظرف یک هفته به طرف نتواند تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این قرارداد را انجام دهد، باپیمانکار

اعلام گردد. مادام که موانع بر طرف نشده تعلیق و عدم انجام قرارداد مزبور تخلف محسوب نمی گردد و طرفین کارفرما دیگر 

 ادعای خاصی را نمی توانند مطرح نمایند. )نوسانات اقتصادی مشمول فورس ماژور نخواهند بود.(

 قرارداداخطار و نشانی طرفين  :12ماده
کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هریک از متعاقدین  به طرف دیگر به وسیله پست سفارشی یا نمابر به 

 گردد.آدرس قید  شده در زیر ارسال می

 نشانی کارفرما :

 نشانی پیمانکار :

 نسخ قرارداد:12ماده

 نسخه حکم واحد را دارد. 3نسخه تنظیم گردیده و هر  3ماده  و  10این قرارداد در 

 

 
 کارفرما                                            پیمانکا  ر                                                                                                                   

              

 


