
  قرارداد رنگ آمیزي

  

که کارفرما نامیده می شود از یک طرف ................. به نمایندگی ............... فیمابین شرکت .................... این قرارداد در تاریخ 
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  . که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .................... 
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  رنگ الیه  .5

  ماده دو ـ اسناد و مدارك قرارداد 

  : اسناد و مدارك و مشخصات فنی منضم به قرارداد به شرح زیر می باشد 



  قرارداد حاضر  -2-1

مشخصات فنی خصوصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد و مشخصات فنی عمـومی سـازمان مـدیریت و     -2-2

که پیمانکار از مفاد آن مطلع می باشد بدون ضـمیمه نمـودن جـزء اسـناد     ) ـ تجدید نظر دوم   55نشریه ( برنامه ریزي کشور 

  . پیمان می باشد 

  .ریبی مقادیر کار جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تق -2-3

  .استعالم بهاء  -2-4

برنامه ریزي پیشرفت کار و دستورکارها و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سـند دیگـري کـه در مـورد      -2-5

  کارها و یا امور دیگر که در مدت پیمان تنظیم و به امضاي طرفین برسد 

 تناقضی وجود داشته باشـد در درجـه اول قـرارداد حاضـر بـه انضـمام       هرگاه بین موارد بعضی از اسناد و مدارك باال: تبصره 

شرایط قرارداد و استعالم بها و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و عمومی در درجه سوم جـدول پیشـرفت فیزیکـی و    

ت ها باشد جـدول  و اگر این تناقض مربوط به قیم. برآورد تقریبی مقادیر کارها و برنامه پیشرفت کار مالك عمل خواهد بود 

  . پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار معتبر خواهد بود 

  ماده سه ـ مبلغ قرارداد 

ریال مطابق مشخصات پیوست و استعالم بهاي ................ مبلغ اولیه قرارداد براساس استعالم بهاي پیشنهادي پیمانکار بالغ بر 

  . یت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود تأیید شده می باشد که براساس صورت وضع

, مواردي که قیمت آنها در قرارداد پیش بینی نشده و طبق نقشه و مشخصات بایستی توسـط پیمانکـار اجـراء گـردد     : تبصره 

درصد مـورد   25می تواند قیمت آن براساس توافق تعیین و مطابق سایر ردیف ها در متمم پیمان منظور خواهد شد و کارفرما 

  . پیمان را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف به انجام و اجراي کار می باشد 

  . درصد بابت دستمزد می باشد  40درصد بابت تهیه مصالح و  60در قیمت هاي مورد توافق : تبصره 

  ماده چهار ـ مدت قرارداد 

شد و شروع مدت از تاریخ اولین صورتجلسه تحویل کارگاه می باشد و پیمانکـار  ماه شمسی می با.................. مدت قرارداد 

  . درصد کارهاي موضوع قرارداد را انجام داده و از کارفرما تقاضاي تحویل نماید  97متعهد است در مدت قرارداد الاقل 

  ماده پنج ـ دوره تضمین کارها 



مـاه شمسـی از طـرف پیمانکـار تضـمین      ............ یل موقت به مدت حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحو

گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی  می

محل آن کتباً به پیمانکار از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و 

شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنهـا را  , روز بعد از ابالغ مراتب  2ابالغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 

  . طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید 

د وکالتاً آن معایب و نقایص را رأساً و یا به هر ترتیبی هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دار: تبصره 

درصد باالسري از محل مطالبات و سپرده هـاي تضـمین پیمانکـار برداشـت      15که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 

  . نماید

  ماده شش ـ نظارت 

ست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده نظارت در اجراي تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد پیو

دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین دستورات و تعلیمـاتی کـه بـه    

  . وسیله سرپرست کارگاه یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست قرارداد صادر می گردد اجرا کند 

  اده هفت ـ تعدیل بها م

  . به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد 

  ماده هشت ـ نحوه پرداخت 

  . پیمانکار موظف می باشد از کارهاي اجرا شده براساس پیشرفت کار صورت وضعیت تهیه نماید  -8-1

پس از کسر کسورات به شـرح زیـر   صورت وضعیت تهیه شده پس از تأیید نماینده کارفرما و تصویب دستگاه نظارت  -8-2

  . قابل پرداخت می باشد 

این مبلغ تا پایان دوره و تحویل قطعی و گـواهی رفـع نقـص بـه     ( درصد بابت تضمین حسن انجام کار  10کسر مبلغ ) الف

  ) . پیمانکار پرداخت خواهد شد 

  . درصد مالیات متعلقه از دستمزد  5کسر مبلغ ) ب

  و مشخصات فنی  ماده نه ـ تعهدات پیمانکار



پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در زمان هاي تعیین شده در برنامه پیشرفت کار صددرصد بـه اتمـام برسـاند و     -9-1

ریال محاسبه و از صورت وضعیت .................. تحویل کارفرما نماید جرائم متعلقه به تأخیرات غیرمجاز پیمانکار هر روز مبلغ 

  . شد  وي کسر خواهد

پیمانکار محل کار و نوع و کیفیت کار و نقشههاي مربوطه را رویت نموده و توانـایی خـود را جهـت انجـام موضـوع       -9-2

  . قرارداد تعهد می نماید 

که به عهده وي می باشد در محـل  ... ) رنگ ـ روغن ـ مل و   ( پیمانکار متعهد است ابزار کار الزم و مصالح مورد نیاز  -9-3

, انجام کار آماده نماید و عوامل مورد نیاز را با شناخت کامل شخصاً استخدام و در محل اجراي موضوع قرارداد حاضر نماید 

  . انکار بوده و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نمی باشد کنترل و تأیید عوامل به عهده پیم

پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تأیید دستگاه نظارت بـه ترتیـب معرفـی در     -9-4

  . کار خواهد بود قرارداد برساند بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح تأیید نشده به عهده پیمان 6ماده 

  . مرحله قبلی را به تأیید دستگاه نظارت برساند , پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار  -9-5

پیمانکار موظف است پس از پایان کار نسبت به نظافت شیشه ها و کف هاي ساختمان و سنگ هاي قرنیز که آغشته به  -9-6

  . اید رنگ یا لکه هاي رنگی می باشد اقدام نم

  . پیمانکار موظف است برنامه کاري خود را به نحوي تنظیم نماید که به پیشرفت کار سایر گروه هاي اجرایی لطمه نزند  -9-7

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و نقشـه هـا و دسـتورات کتبـی      -9-8

رد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجراي کارها می شود به هیچ وجه کارفرما و دستگاه نظارت را به عهده دا

  .از میزان این مسئولیت نمی کاهد 

غذا و ایـاب و ذهـاب   , تأمین محل سکونت , تأمین نیروي انسانی براي انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره  -9-9

خسـارت جـانی و   , ه منظور جلوگیري از بروز حوادث و خطرات ناشی از انجام کار کارگران و کارکنان ایجاد وسایل ایمنی ب

مالی ناشیه به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در ایـن رابطـه نخواهـد داشـت و پیمانکـار مسـئول و       

  . جوابگو خواهد بود 

که سطوح رنگ آمیـزي شـده داراي مشخصـات زیـر     پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات فنی زیر به نحوي  -9-10

  : باشد



  یکنواختی ظاهري در رنگ ) الف

  یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ ) ب

  عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه کاري و غیره ) پ

  نداشتن چروك و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح ) ت

  ).باید نسبت به تجدید رنگ آمیزي اقدام گردد , کمتر از حد الزم باشد اگر ضخامت ( انطباق الیه اجرا شده با مشخصات ) ث

  ایجاد پوشش کامل و بدون شره ) ج

  عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزي شده به دست یا لباس) چ

  نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطوح زیرین ) ح

  نردبان  عاري بودن سطوح رنگ آمیزي شده از آثار برس نقاشی و جاي) خ

  تمیز و عاري بودن از گرد و غبار سطوح یاد شده ) د

  مستقیم بودن فصل مشترك دو سطح رنگ آمیزي شده با دو رنگ مختلف ) ذ

  باد کردن و شیار و درز , چکه کردن , نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن ) ر

  ماده ده ـ مسائل ایمنی

  : پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است 

  . باید از کشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد , در موقع رنگ آمیزي یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته  -10-1

, در پایان ساعات کـار  , باید در محل موجود و در دسترس باشند , کپسول هاي آتش نشانی براي مهار نمودن آتش  -10-2

آوري شده و در صورتی که براي استفاده روزهاي بعـد مـورد نیـاز باشـند در     تمام پارچه هاي آلوده به رنگ و تینر باید جمع 

  . ظرف پر از آب قرار گیرند 

تینرها باید در ظرف هاي مطمئنی نگهداري شده و هرچه سریع تر از مناطقی که احتمـال آتـش سـوزي در آن زیـاد      -10-3

  . دور شوند , است 

  . وجود هواکش هاي قوي و متناسب ضروري است , وشیده مانند مخازن در موقع استفاده از رنگ در فضاهاي سرپ -10-4



, شخصی که در فضاي سرپوشیده رنگ کاري می کند و یا با وسایل مختلف مبادرت به تمیز کردن فلزات می نمایـد   -10-5

ر بـه وجـود آمـده    باید همواره از ماسک هاي مخصوص دهان و بینی استفاده نماید تا از استنشاق مـواد گـازي و گـرد و غبـا    

  . جلوگیري نماید 

  . باید از استنشاق گازهاي موجود در حالل هاي رنگ خودداري شود  -10-6

لکه هاي بزرگ روي , قبل از رنگ کاري روي اندودهاي گچی ابتدا باید موج هاي گچ را به وسیله کاردك و سمباده  -10-7

شته بگیرند و سپس روي آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه دیوار را به وسیله گچ زنده و ترك هاي کوچک را با گچ ک

  . گردد 

  ماده یازده ـ تحویل موقت 

درصد عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات نقشه ها و مدارك و اسناد ضمیمه موضوع  97پس از آنکه پیمانکار حداقل 

کارها مربوط به قیمت عمده اي از یک کار اساسی و یا به صـورتی  مشروط بر اینکه باقیمانده و یا نقایص , قرارداد انجام داد 

نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد می تواند تقاضاي تحویل کار موقت کنـد کـه پـس از تأییـد سرپرسـت      

تمـام را تنظـیم و   کمیسیون فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیـات نا . کارگاه کمیسیون تحویل موقت تشکیل می گردد 

ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت خواهد نمود و به منظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهاي ناتمام مهلتی به پیمانکار 

داده خواهد شد و پیمانکار موظف است در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و گواهی رفع نقـص از کارفرمـا   

  . ز تاریخ رفع نقص به مدت یک ماه خواهد بود دریافت نماید و دوره تضمین ا

  ماده دوازده ـ تحویل قطعی 

قرارداد کارفرما به تقاضاي پیمانکار اعضاي کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تـاریخ   5در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 

کمیسیون پس , انکار ابالغ می نماید تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیم

  از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید تحویل قطعی خواهـد گرفـت و بالفاصـله    

  . صورت مجلس مربوط به آنها تنظیم و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابالغ می نماید 

ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد مشاهده نماید براي رفع آنها طبق ماده  هرگاه کمسیون عیب و نقص: تبصره 

  . قرارداد رفتار خواهد شد  5

  ماده سیزده 



  . تبصره و در سه نسخه تنظیم و کلیه نسخ که داراي اعتبار واحد می باشند به امضاء طرفین رسید  5ماده و  13این قرارداد در 

  

 مانکارپی              کارفرما 


