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□ محل اجرای پريشٌ ( :جاومایی در سایت پالن داوشگاٌ ضمیمٍ طًرتمجلس شًد)

□ ومایىذگان کارفرما:
□ ومایىذگان مشاير  -پیماوکار:

در اجزای مفاد مادٌ  28شزایط عمًمی پیمان بٍ مىظًر آغاس عملیات اجزایی پزيصٌ کمیسیًن تحًیل سمیه در
تاریخ فًق تشکیل ي محل اجزای پزيصٌ با مشخصات مذکًر بٍ پیماوکار تحًیل گزدیذ ،تهیٍ ایه صًرتمجلس بٍ
عىًان تاییذ عمل بٍ مًارد سیز ي سایز تعهذات ي الشامات شزایط عمًمی پیمان در آغاس پزيصٌ می باشذ.
 -1پیماوکار بارعایت مراحل مىذرج در مادٌ  20شرایظ عمًمی پیمان حذاکثر تا تاریخ  ...........................................وسبت بٍ تجُیس کارگاٌ ي آغاز فعالیت
پريشٌ اقذام می ومایذ.
 -2پیماوکار متعُذ می گردد ضمه رعایت کلیٍ مفاد مادٌ  18شرایظ عمًمی پیمان ،پیش از آغاز عملیات اجرایی ي حذاکثر تا تاریخ .........................................
وسبت بٍ معرفی سرپرست کارگاٌ ياجذ شرایظ ي طالحیت َای الزم (عبق شرایظ خظًطی پیمان) اقذام ومایذ
 -3پیماوکار با رعایت مراحل مىذرج در مادٌ  19شرایظ عمًمی پیمان کلیٍ وقاط وشاوٍ ي مبذا يسایر مشخظات پريشٌ را با حضًر وقشٍ برداران کارفرما ي
پیماوکار با يضعیت مًجًد مغابقت دادٌ ي َرگًوٍ مغایرت را حذاکثر پس از  3ريز از تاریخ ایه طًرتجلسٍ بٍ کارفرما اعالم ومایذ.
 -4پیماوکار متعُذ می گردد حذاکثر تا تاریخ  ................................................وسبت بٍ ارایٍ بروامٍ زمان بىذی تفظیلی مغابق با شرایظ عمًمی پیمان اقذام
 -5پیماوکار بر اساس مًارد رکر شذٌ در مادٌ  23شرایظ عمًمی پیمان ،پیش از آغاز َرگًوٍ عملیات ،مًظف بٍ مغالعٍ وقشٍ َای ازبیلت تاسیسات زیر بىایی
داوشگاٌ ي حفظ ي مراقبت از تاسیسات مًجًد در محذيدٌ پريشٌ می باشذ.
 -7پیماوکار مًظف بٍ رعایت ضًابظ اوضباعی ي ایمىی داوشگاٌ طىعتی اطفُان می باشذ.
 -8پیماوکار با تًجٍ بٍ بىذ "ب" مادٌ  22شرایظ عمًمی پیمان مًظف بٍ بررسی مذارک ي وقشٍ َای پريشٌ ي اعالم بٍ مًقع وًاقض می باشذ
ومایىذگان کارفرما ( :لغفا وام ي سمت درج گردد)

ومایىذگان پیماوکار ( :لغفا وام ي سمت درج گردد)

شمارٌ فرم / 91/505/00 :د

 -6پیماوکار مًظف بٍ رعایت مًارد ابالغ شذٌ ازسًی کارفرما در خظًص محل تخلیٍ خاک برداشت شذٌ ي وخالٍ َای ساختماوی پريشٌ می باشذ.

