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 موضوع قرارداد:

نيروگاه سيكل تركيبي شهداي  تست وآناليز روغن ماشين آالت

 پاكدشت)دماوند(
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 1140ق 000قرارداد شماره

يآقیاي   )رئیی  يیتیم يیدیرم ييیدیر(اي      جمال آریایي به نمایندگي آقاي توليد برق دماوند شركت مديريتاین قرارداد بین 

شررركت  کییه در اییین قییرارداد کاراريییا نايیییدم يییي یییهد ا  ی  ییر  ي)(ضییه يیتییم يییدیرم رحمییم آبییادي  احمدرضییا دییی ي

به نماینییییییدگي ................................يکیییییید اق  ییییییادي  .....................بییییییه یییییییمارم   ییییییم  ...........................

 گردد.ا  طر  دیگر ي بشرح ذی  ينعقد يیکه ين عد، در این قرارداد پیمان ار نايیدم يي یهد ...................................
 

 موضوع قرارداد : –ماده يک   
نیريگیام يیی   ترکی یي یی داي پاکدییم)ديايند  برايیا         تسم ي آنالیز ريغن يایین آالتيهضهع قرارداد ( ارتسم ا  

 2پیهيم یمارم ،لیسم آ يایشات يهرد نیا  ريغن يایین آالت ب مرام يشخ ات انيي  1پیهيم یمارمیرح خديات اني 

 مدت قرارداد : –ماده دو 

 به يدت ی سال یمسي يي باید. 00/12/1401لغایم  01/1401./00يدت اجراي قرارداد ا تاري 

 مبلغ قرارداد : –ماده سه 

ي بایید کیه   ..........................................................يی )بحیري   رییال  ...............................................)بعیدد  ي لی  کی  قیرارداد   

آنیالیز ريغین    تسم ي   تعدادبرايا 2برايا  ریز قیم  اي يندرج اريال یدم تهيط پیمان ار،  ط ق آی م ياي پیهيم یمارم

  .يهرد نیا  کار اريا يحاي ه گردیدم ايم يایین آالت

در صهرت ارجاع کارياي جدید ي اضااي به این قرارداد تهيط کاراريا که در یرح اعالی  ا لحیا  نگردییدم انید    :  1تبصره 

 ید. قیمم بر ايا  تهااق طراین تعیین ي تهيط پیمان ار انجام خهايد

 نمي گردد.قیمم ي ل  قرارداد در طي يدت قرارداد به يیچ (نهان يشمهل تعدی  اازایش  : 2تبصره
 

 شرايط پرداخت :  –ماده چهار 

پ  ا  انجام آ يایشات ال م بر ريي نمهنه ياي اريالي، پیمان ار ب مرام ارائه ن ایج آ يایشیات، صهرتحسیاخ خیهد را ج یم     

 م نظارت صهرت يضعیم ن ایي قاب  پرداخم خهايد بهد.برريي ي تأیید اريال ي پ  ا  تأیید دي گا

 كسورات قانوني : –ماده پنج 
يپردم حسین انجیام کیار يی اییدکه کسیر (لیي        %10(لي الحساخ بیمه تأيین اج ما(ي ي %5 کسهرات قانهني این قرارداد یاي 

ا  تنظیم صهرتجلسیه تحهیی  دائیم کیار     الحساخ بیمه تأيین اج ما(ي پ  ا  ارائه يفاصاحساخ، ي يپردم حسن انجام کار پ  

 يهضهع قرارداد ا  يهي پیمان ار ي با تأیید دي گام نظارت به يي يس رد يي گردد.

پرداخییم کلیییه کسییهرات قییانهني اییین قییرارداد  بع ییدم ي يزینییه پیمان ییار  يییي باییید ي ا  صهرتهضییعیم يییاي      تبصررره :

 يي کسر يي گردد.
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 نتايج آزمايش :شرايط تحويل وارائه   -ماده شش 

 پیمان اريی ایسم پ  ا انجام آ يایش برريي نمهنه ياي اريالي ن ایج حاصله را به صهرت  یر ارائه نماید:

 برگه ن ایج آ يایش تهيط پسم به آدر  نیريگام اريال یهد. -1

اد کیید کییاربري تهانیید بییه ينظییهر يییر(م بیشیی ر، ن ییایج آ يایشییات را ا  طریییق این رنییم بییه صییهرت ایجیی  پیمان ییار يییي  -2

  ارائه نماید. کارارياريز ( هر، به  يخ هص ي

 در يهارد ضريري پیمان ار يي تهاند ا  طریق اريال ا   ي یا تما  تلفني ن ایج را به کاراريا ا(الم نماید. -3

 يزینه اريال ن ایج در يرصهرت بع دم ي يزینه پیمان ار يي باید. -4

 

 دستگاه نظارت : –ماده هفت 

ییا   ،کاراريیا بع دم يعاينم ي نديیي ي برنايیه رییزي    ق این قرارداد تق   نمهدم ايم اجراي تع داتي که پیمان ار ط برنظارت 

 نمایندم قانهني يي که در این قرارداد دي گام نظارت نايیدم يي یهد ياگذار گردیدم ايم.

بدی ي ايیم نظیارت ديی گام ییاد      .پیمان ار ي لف ايم خديات يهضهع قرارداد را تحم نظارت دي گام يذکهر اجرا نماید 

  یدم رااع يستهلی  اي پیمان ار نمي باید.

 

 ماده هشت: تعهدات پيمانكار:

اردياي يیا ندم يکیار اريیا    پیمان ار ي لف ايم اعالی  اي يهضهع قرار داد را برابر يشخ ات اني پیهيم يکلییه ايی اند   -1

ر(ایم نماید. يلي ا(مال دي هر العمل اي يذکهر رااع يستهلی  اي پیمان ار ي ني بر ان  اق يندرجات دي هرالعم  يا با یرایط 

 (یني کار يح هل اطمینان ا  آن نخهايد بهد.

 ا  به پرين  کاراريا ارائه نماید.پیمان ار ي لف ايم کلیه آيه ی اي ال م ي يهرد نیا  ج م ت یه ي اريال نمهنه ر -2

 ت یه ي تأيین ظري  يابزار نمهنه گیري بع دم ي يزینه پیمان ار يي باید. -3

پیمان ار ي لف ايم نظرات يشايرم اي ي تهصیه ياي اني براي ير يهرد ا  آ يایشیات را ذیی  برگیه جهابییه آ يیایش بیه       -4

 کاراريا ارائه نماید.

هرت يشايدم يضعیم بحراني در يریك ا  نمهنه ياي اريالي يهضهع را ج م اقیدام ال م بیه   پیمان ار ي لف ايم در ص -5

 يهقع ي درکهتاي رین  يان يم ن به اطالع کاراريا برياند.

 پیمان ار يهظف ايم کلیه آ يایشات درخهاي ي را بر ايا  اي انداردياي يهجهد ي با دقم ال م انجام ديد.  -6

م تسیی ی  در نمهنییه گیییري اقییدام بییه ت یییه لییها م ي ابییزار يییهرد نیا نمهنییه گیییري           پیمان ییار يهظییف ايییم ج یی    -7

 نماید.)لها م نمهنه گیري باید داراي گاران ي، پش ی اني اني يآيه ش بایند 

پیمان ار ي لف به ایجاد اای  کايپیهتري ب هرت یناينايه اي ي نگ داري يهابق ير نمهنه ياحد بیه ج یم اي یان برريیي     -8

 يي باید. )ب هرت اای  یا لهح اشردم ارائه آن به کارارياابق ي يه
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 تغيير مدت قرارداد:-ماده نه

 دريهارد  یر يدت قرارداد قاب  تغییر خهايد بهد:

 اراريا ي با تهااق طراین قرارداددرصهرت درخهايم ک (1

   در يهارد بري  حهادث ق ریه . (2

 يحديدی  ایي ایجاد یهد که دريدت تحهی  يه ر باید.  درصهرتی ه قهانین ييقررات جدیدي يضع يیا 3
 

 : )افزايش يا كاهش(كارتغيير مقادير –ماده ده 

ي ل  قرارداد را به خديات يهضهع آن اضااه ییا   %25کاراريا يي تهاند تا پایان يدت قرارداد با اطالع ک  ي به پیمان ار تا يیزان 

يی اید. در صهرت (دم ق یهل اایزایش بیه يییزان ایهق الیذکر تهيیط پیمان یار،         ا  آن کسر نماید ي پیمان ار يلزم به ق هل آن 

کاراريا يی هاند يعادل ار ش يقادیر کار اازایش یاا ه را بعنهان جریمه ا  ي ال ات يي کسر نماید. در این هرت ي لی  قیرارداد   

 ي ناي اً تغییر خهايد یاام.

 
 

 تضمين اجراي تعهدات : –ماده يازده

ي لی    %10ین اجراي تع دات، پیمان ار ي لف ايم يمزيان با ايضاء قرارداد یك اقرم ضمان نايه بیان ي يعیادل   به ينظهر تضم

قرارداد به کاراريا تسلیم نمهدم یا يعادل ي ل  يذکهر را نقداً به حسابي که کاراريیا تعییین يینمایید يارییز ي ريیید آن را ارائیه       

 ایان قرارداد ي با تایید دي گام نظارت آ اد يیگردد.  نماید. ضمان نايه یا يپردم يذکهر پ  ا  پ

 

 جريمه تأخير: -ماده دوازده 

چنانچه پیمان ار درتحهی  اعالیم يهضهع قرارداد ط ق يدت  يان تعیین ییدم تیأخیر نماییدکاراريا يی هانید بیه ا اي يیر ري        

  ال ات پیمان ار بردایم نماید.ي ل  قرارداد  را ا  يح  ي %10تأخیر یك يزارم ک  ي ل  قرارداد )تايقف 

 

 حوادث قهريه: -ماده سيزده 

در يهرد بري  حهادث ق ریه که يانع ایفاي تع دات پیمان ارگردد، پیمان ار ا  يسیتهلیم ي رايیم، يشیرير برآن یه اینگهنیه      

د،  الثیاً : اعی  ییا تیرل اعی       حهادث ايالً : غیر قاب  پیش بیني بهدم،  انیاً : جلهگیري یا راع آن ا  ( دم پیمان یار خیارج بایی   

 پیمان ار در بري  آن يه ر ن هدم باید. پیمان ار ي لف ايم در ايرع يقم کاراريا را ا  بري  اینگهنه حهادث ي لع نماید.

 

 فسخ قرارداد : –ماده چهارده

 در يهارد ذی  قرارداد ا  طر  کاراريا قاب  اسخ يی اید :

ري  ا  تاریخ ي ادله قیرارداد يرکیدام  يدتیر     30، بیش ا  ن ف يدت تعیین یدم یاتأخیر دریريع (ملیات يهضهع قرارداد-1

 ارا بريد. 
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 (دم تهانایي اني یا يالي پیمان ار در انجام خديات يهضهع قرارداد به تشخیص کاراريا   -2

   ان قال یا ياگذاري (ملیات يهضهع قرارداد به ایخاص حقیقي یاحقهقي بدين يهااقم ک  ي کاراريا-3

 تأخیردر اتمام (ملیات يهضهع قرارداد به يدت بیش ا  یك چ ارم يدت قرارداد با اح ساخ يدت تمدید یدم.  -4

 بدين کسب اجا م ک  ي ا  کاراريا غی م يیا تع ی  کردن کار تهيط پیمان ار -5 

 باید. ياي بعدي آنياصالحیه 1337دیمام يال 22يمنه(یم يندرج درقانهن ينع يداخله ي هخپیمان ار يشمهل  -6

 ع یلي ي یا انحالل یرکم پیمان ارت -7

 يری س گي پیمان ار -8

يرگام کاراريا قرارداد را به ی ي ا  (ل  يشريحه اهق اسخ نماید، يراتب را ک  اً به اطالع پیمان ار يي رياند ي بدين انجام 

قرارداد را به نفع خهد ض ط يینماید  11ت يهضهع يادمدادن تشریفات قضایي یا اداري، ي ل  ضمانم نايه یا يپردم انجام تع دا

این هرت پیمان ار ي لف ايم، کلیه يهاد ي راي باقیماندم، ييائ  ي تج یزات تحهیلي را يالم، طي صهرتجلسه اي در

تحهی  دي گام نظارت نماید، بدی ي ايم درصهرت يجهد (یب ي نقص در تج یزات تحهیلي یاکم هد يکاي ي درآن ا 

 ار ي ع د به راع نقص ي جایگزیني کم هديا يی ایدکه درصهرت اي ناع ا  راع نهاقص يکم هديا، يهارد تهيط کاراريا پیمان 

         ي با پیمان ار تسهیه حساخ  ا  ي ال ات پیمان ارکسر خهايد ید،بااليري  %15برطر  ي يزینه ياي يربهطه به اضااه  

 .يي نماید 

 

 قرارداد :خاتمه  -ماده پانزده

کاراريا در طهل يدت قرارداد يي تهاند قرارداد را خاتمه ديد. در این هرت يراتب را ک  اً به اطالع پیمان ار ريانیدم ي ي ل ي 

را براي خاتمه دادن به قرارداد تعیین يینماید، پیمان ار يی ایسم در پایان ي لم يذکهر کلیه ييای  تحیهیلي ي يیهارد ي یراي    

ي صهرتجلسه اي تحهی  دي گام نظیارت نمایید، بیدی ي ايیم درصیهرت يجیهد (ییب ي نقیص در تج ییزات،          باقیماندم را ط

ييای  تحهیلي یا کم هد يکاي ي درآن ا ي يهاد ي راي، پیمان ار ي ع ید بیه رایع نقیص ي جیایگزیني کم هديیا يی ایید ي در        

بیاال يیري ا     %15نیه يیاي يربهطیه بیه اضیااه      صهرت اي ناع ا  راع نهاقص يکم هديا، يیهارد تهيیط کاراريیا برطیر  ي يزی    

ي ال ات پیمان ارکسر خهايد ید. پیمان ار پ  ا  تیاریخ ابیالخ خاتمیه قیرارداد نسی م بیه اريیال صهرتحسیاخ ن یایي اقیدام           

يکاراريا صهرتحساخ اهق را برريي ي ي ال ات ي بديي ياي پیمان ار را با در نظیر گیرا ن يفیاد ایین يیادم يحايی ه ي بیا يي        

هیه حساخ يي نماید به يحض انجام تسهیه حساخ يتحهیی  دائیم کیار يهضیهع قیرارداد، تضیمین انجیام تع یدات ي پییش          تس

 پرداخم پیمان ار آ اد خهايد ید.

 

 عدم واگذاري قرارداد : –ماده شانزده 

ضیهع ایین قیرارداد را بیه     پیمان ار بدين يهااقم ي اجا م ک  ي کاراريا حق ياگذاري یا ان قال تمام ییا قسیم ي  ا  تع یدات يه   

 یخص حقیقي یا حقهقي دیگر ندارد .
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 ممنوعيت هاي قانوني : –ماده هفده 

ي اصالحیه يیاي   1337دیمام يال  22پیمان ار ريماً ا(الم يي نماید که يشمهل يمنه(یم يندرج درقانهن ينع يداخله ي هخ 

 بعدي آن نمی اید.

 

  :ماليات  و وعوارض اجتماعي تامين هاي بيمه و قوانين كار-هجده  مادة

 اني ، يستهلیم يدني، حفاظمي بیمه ياي تأيین اج ما(ي کار به يربهر يقررات ي قهانین جمیع ا  يي کندکه تائید پیمان ار

 (یدم  حیال يسیتهلیم   ير رد، يی اید آن ا اجراي به ي ع د ي بهدم ي لع کايالً (هارض ي يالیات به يربهر قهانین ي يمچنین

 کسیهر  ا(میال  بیه  يذکهر نس م قهانین اجراي در کاراريا.بهد نخهايد کاراريا ي هجه الذکر اهق يقررات ي قهانین اجراي

يکاراريیا  پیمان یار يیي بایید     بیر ( ید    قیانهني  کسیهرات  کلیة ي منمهد اقدام پیمان ار صهرتحساخ ياي ا  یدم بیني پیش

 دراینخ هص يیچگهنه يستهلی ي نخهايد دایم.  
 

 حل اختالفات : –نوزدهماده 

درصیهرتی ه اخ الاییاتي بییین کاراريییا ي پیمان ییار بیري  کنیید ا(ییم ا  این ییه يربییهر بیه اجییراي خییديات يهضییهع قییرارداد یییا    

يربییهر بییه تع یییر ي تفسیییر يییر یییك ا  يییهارد قییرارداد ي ايییناد ي يییدارل پیهيییم آن باییید،چنانچه طییراین ن هاننیید            

 اینیید ا  طریییق يراجعییه بییه يراجییع ذی ییالح قییانهني حیی  ي ا یی  خهايیید ییید.    يهضییهع اخیی ال  را ا  رام تهااییق راییع نم 

پیمان ییار يلییزم ايییم کییه تییا حیی  اخ الاییات، تع ییداتي را کییه بمهجییب قییرارداد بع ییدم دارد اجییرا نماییید، در غیییر              

 این هرت کاراريا به تشخیص خهد ط ق قرارداد (م  خهايد نمهد.

 
 

 نشاني طرفين :  -ماده بيست

 -نیريگییام يییی   ترکی ییي ییی داي پاکدیییم )دياينیید      -جییادم گريسییار  35کیلییهي ر-خییهد را ت ییران کاراريییا نشییاني  

ي پیمان ییییییار نشییییییاني خییییییهد را  021 -55221489-91تلفیییییین –یییییییرکم يییییییدیریم تهلییییییید بییییییرق دياينیییییید

 يیدت  در را خیهد نشیاني   قیرارداد  ا  طیراین  ی یي  ايیم، يرگیام   تعییین نمیهدم   ...................................................

 دیگیر  طیر   بیه  جدیید  نشیاني  کیه  يق یي  تیا  ي ديید  اطیالع  طیر  دیگیر   بیه  ک  یاً  را يهضیهع  بایید  ديید  تغیییر  قیرارداد 

 تلقیي  ییدم  ابیالخ  یید  خهايید  تحهیی   ريیید  اخیذ  بیا  ییا  ي اريیال  يیذکهر  نشیاني  بیه  يائی یه  نايیه  کلییة  نشیدم  ابیالخ 

  . يیگردد

  

 ضمائم قرارداد : –ماده بيست و يک

 این قرارداد که جزء الینفك این قرارداد يی اید ( ارتند ا  :ضمائم 

 صفحه پیهيم.3در یرح خديات اني انجام (ملیات يهضهع قرارداد -یكپیهيم یمارم -1
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قیمم ياي تف ی ي ت می   لیسم آ يایشات يهرد نیا  ريغن يایین آالت ب مرام يشخ ات اني ي -دي پیهيم یمارم  -2

 صفحه پیهيم. 4یدم تهيط پیمان ار در
 

 

 نسخ قرارداد : –ماده بيست و دو

يادم تنظیم گردیدم يکلیه نسخ آن ح م ياحدي را دارند که یك نسخه آن پ  ا  ايضاء تحهیی    22نسخه ي 5این قرارداد در

       پیمان ار يي گردد .

 

       

 پيمانكار                                                   كارفرما                                                         

                                                        شركت مديريت توليد برق دماوند 

                                          )رئی  يیتم يدیرم ييدیر(اي  آقاي جمال آریایي 

 

                                                           )(ضه يیتم يدیرم رحمم آبادي  آقاي احمدرضا دی ي 
 


