
1 
 

 

 بسمه تعالی 

 جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 

 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 نوین پیمان اجرای پروژه آبیاری 
 

 

 

 ر کارفرما                                                                                                               پیمانکا

 )متقاضی(                                       

 

 

 دستگاه نظارت   

 سازمان جهاد کشاورزی فارس 

 مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی 

 و یا شرکت مشاور.......................... 

 

 

 

 

 



2 
 

 به نام خدا 

 پیمان اجرای پروژه آبیاری نوین

 به منظور اجرای پروژه آبیاری نوین با شرایط ذیل منعقد گردید.بین طرفین ذکر شده در زیر     ................ .  این پیمان در تاریخ

 طرفین پیمان

نمایندگی   با ......................  :ساکن به نشانی ........................ کد ملی  .....................  فرزندآقای/خانم ......................: کارفرما

. ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره . . . .   . .  . . . . . . . . . .  به موجب وکالتنامه رسمی به شماره . . . . . . .  نم . . . . . . . .آقای / خا

 شود.رما خوانده می. . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . که از این پس در این پیمان کارف

 ..................کد شناسه ملی  ............... محل ثبت  .............. شماره ثبت آبیاری شیراز پردیس پارس به شرکت : پیمانکار 
 شود.که منبعد پیمانکار خوانده می........................................................به نشانی  ...................  با مدیریت قانونی آقای  

 نظارت :

نظارت بر اجرای پروژه از وظایف مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی بوده که مسئولیت آن بر اساس پیمان به شماره 

 واگذار گردیده است. 610/ 93/ 5085با شماره مجوز    2308شماره ثبت   آب و خاک پارس به شرکتمورخ ................  101803

 : موضوع پیمان1ماده 

استان  هکتار در اراضی متعلق به کارفرما، واقع در  .....    در سطح  بابلرعملیات اجرایی نصب و راه اندازی سامانه آبیاری نوین از نوع  

دارای کد   :Y.........................و  : X ................منبع آب  UTMبر اساس دفترچه مطالعات با مختصات  استهبانشهرستان  فارس

 که از طرف کارفرما با هماهنگی دستگاه نظارت ابالغ گردیده است. ...................... به شماره  پروژه    /  رهگیری

 شرح کارهای اصلی: 

  -4رگالژ و پوشاندن  –حفر ترانشه عملیات  - 3   اجرایی پروژه پیاده کردن نقشه -2   با اراضی پروژهتطبیق نقشه اجرایی  - 1

نصب و راه اندازی ایستگاه پمپاژ   - 5  های اصلی، نیمه اصلی، مانیفولد و فرعی یا بال آبیاری با تجهیزات مربوطه  نصب و اتصال لوله

تست و راه اندازی سامانه  -7ایستگاه پمپاژ ثانویه  دستگاه کنترل مرکزی و و سایه بان احداث فونداسیون -6 و کنترل مرکزی

   احداث حوضچه پمپاژ –9  آبیاری

توسط کارفرما به عنوان بخشی از سهم    2ذکر شده طبق جدول پیوست شماره   با توجه به توافق کارفرما و پیمانکار کارهایتبصره:  

 به عهده پیمانکار می باشد.ذکر شده  آورده انجام می گیرد. شایان ذکر است مسئولیت انجام صحیح کارهای  

 اسناد و مدارک پیمان _ 2ماده 

اساس دفترچه  بر  موضوع پیمان به روز شده برآورد _3 مشخصات خصوصی پیمان ) دفترچه مطالعات ( _2پیمان حاضر    _1

 .  اجرای پروژه  یدبرنامه زمان بن  _5   نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی  _4  مطالعات مورد تأیید دستگاه نظارت

 : مبلغ پیمان 3ماده 

 .می باشد  ریال   ...............................به و به حروف  ریال    ...........................  پیمان بر اساس جدول پیوست   مبلغ
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 : نحوه پرداخت4ماده 

بانک .   . . . . . . . . . . . . .شماره..........  نقداً/ طی چکریال      .....................  حروف  و به  لیار  ...................................  ، مبلغمبلغ پیماناز  

و به حروف . . . . . .   ریال.  . . .. . .  . .    .  .. .    . .. .    . . به عنوان پیش پرداخت و مبلغ . . .  . .. . . . . . .   . . . . .. . به تاریخ . .   . . . . . .  . . .. .    .

، از سوی . . . . پس از تحویل موقت پروژه توسط دستگاه نظارتبانک . . . . . .  .    طی چک شماره . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . .. . . . 

 به پیمانکار پرداخت خواهد شد.  کارفرما

ی از سوی عامل پرداخت محاسبه گردیده است و در صورتی که مبلغ : مبلغ پیمان بر اساس پرداخت یارانه به صورت نقد1تبصره 

نسبت به عدد نقدی یارانه به صورت غیر نقدی از جمله پرداخت به صورت اسناد خزانه اسالمی صورت پذیرد هر گونه ما به التفاوت  

 و کسورات به عهده کارفرما می باشد.

کارهای اصلی تا قبل از شروع عملیات اجرایی با تأیید دستگاه نظارت قابل تغییر : هرگونه تغییر قیمت در مبالغ شرح 2تبصره 

 است.

 : مدت پیمان 5ماده 

از  تحویل لوله، لوازم و اتصاالت پرداخت و صورتجلسه تحویل زمین و همچنین دریافت پیش پس ازروز   ................مدت پیمان 

 ر محل پروژه.دبه پیمانکار    طرف کافرما

 تعهدات کارفرما : 6ماده 

تحویل کلیه لوازم و اتصاالت و تجهیزات مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات   _2   پروژه  رفع هر گونه مشکالت اجتماعی و اجرایی    _1

 در محل طرح  ارای تأییدیه از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزیدبا کیفیت مرغوب و    پروژهارائه شده در  

  اه نظارت اجرایی مصوب دستگ  تحویل دفترچه طراحی و نقشه های  _3)در صورتیکه کارفرما مسئولیت تهیه لوازم را داشته باشد(  

  مراقبت و محافظت از لوله ها، لوازم و کلیه وسایل - 5  این پیمان نامه  4و  3مواد پرداخت مبلغ پیمان به موجب  _4  به پیمانکار

 از تعهدات پیمانکار در این پیمان جخار های اجرایی کارهای اضافیهزینهگردد که کارفرما متعهد می  _6  تحویل شده به کارفرما

سیستم )احداث  و تأمین فشار مورد نیاز  تأمین آب و انرژی _7  .را بر اساس توافق با پیمانکار در وجه پیمانکار پرداخت نماید

مشخص نمودن مسیر عبور کابل های برق و مخابرات، خطوط لوله آب و گاز و هر گونه  _8 حوضچه پمپاژ در صورت نیاز پروژه(

 .سایر تعهدات مورد توافق پیوست این پیمان  _9  مانعی که در زیر زمین وجود داشته باشد.  

 : تعهدات پیمانکار 7ماده 

و تطبیق با شرایط موجود   پروژهاجرایی  پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به بررسی مسائل فنی و _1

پیمانکار مسئولیت دارد طبق طرح تهیه  _2  به دستگاه نظارت اعالم نماید.در صورت نیاز به اصالح طرح مراتب را کتباً اقدام و 

پیمانکار  _3 نسبت به اجرای موضوع پیمان اقدام نماید. (در صورت عدم مغایرت فنی بر اساس نتیجه بند یک همین ماده)شده 

موظف است صورت کسری کلیه لوازم مورد نیاز موضوع پیمان را در اسرع وقت به کارفرما جهت تهیه و تحویل به موقع اعالم 

نانچه حین اجرا اشکالی پیمانکار موظف و ملزم می باشد چ _4 )در صورتیکه کارفرما مسئولیت تهیه لوازم را داشته باشد(  .نماید

روز کاری  3ه نظارت متعهد است حداکثر طی مدت دستگا به دستگاه نظارت اعالم نماید ومستند  به طور مشاهده نمود آن را

نسبت به موارد ارائه شده از سوی پیمانکار جهت جلوگیری از وقفه در انجام کار اعالم نظر نموده و پیمانکار بر اساس دستور کتبی  

امه عملیات اجرایی اقدام کرده و در صورت عدم اعالم نظر دستگاه نظارت در موعد مقرر، طبق توافق به اد نسبتنظارت  دستگاه

را انجام داده و  کلیه تعهدات خودپیمانکار متعهد است در مدت پیمان  _5 با کارفرما نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید.

را موضوع پیمان پیمانکار حق واگذاری کل  _6نماید.  به دستگاه نظارت تحویل موقت پروژه تقاضایاتمام عملیات اجرای پس از 
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یحتاج روزانه برابر عرف در اختیار دستگاه نظارت قرار که در صورت لزوم محل اسکان و ما ظف استپیمانکار مو _7 ندارد. به غیر

   .باشدپیمانکار می  به عهده  )فوت، نقص عضو(  هر لحاظاز    پیمانمفاد این  مسئولیت نیروهای تحت االمر پیمانکار در اجرای    _8  دهد.

 : دوره تضمین کارها 8ماده 

گردد می ماه کامل شمسی از طرف پیمانکار تضمین 12از تاریخ تحویل موقت برای مدت  پیمانحسن انجام کلیه عملیات موضوع 

 و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود.

کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتباً به پیمانکار و عایب و نواقصی در کار مشاهده شود، اگر در دوره تضمین م 

از طرف  روز بعد از ابالغ مراتب 15ابالغ کرده و پیمانکار پس از تأیید دستگاه نظارت باید حداکثر ظرف مدت دستگاه نظارت 

با هزینه   شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما و دستگاه نظارت معین می شود  دستگاه نظارت، 

 رفع نماید.  خود

  )موضوع تعهدات پیمانکار( می باشد.برابر مفاد این قرارداد  عملیات اجرایی    کلیه  شامل  فقط  تضمین  _1رهتبص

پس از سپری شدن مدت تضمین قرارداد، پیمانکار به صورت کتبی تقاضای تحویل قطعی پروژه را تسلیم دستگاه نظارت    _  2تبصره  

ارسال می گردد(. دستگاه نظارت پس از دریافت تقاضای می نماید ) رونوشت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و کارفرما 

  پیمانکار مبنی بر تحویل قطعی پروژه حداکثر پس از یک هفته جهت بازدید، برنامه ریزی الزم را به عمل خواهد آورد.

 : تأخیرات9ماده 

 الف : تأخیرات مجاز

برای یکی از طرفین را پس از تأیید دستگاه نظارت  در موارد حوادث قهری و غیر مترقبه )فورس ماژور( که انجام پیمان حاضر

پیمانکار ظرف مدت یک ماه پس از اعالم   پیمان را به طرف دیگر اعالم کند.  هتماغیر ممکن می سازد طرف ذیربط می تواند خ  پیمان

پیمان صورتحساب الزم جهت تسویه حساب را تهیه و به دستگاه نظارت تسلیم می نماید تا پس از رسیدگی های الزم  هتماخ

 تسویه حساب صورت پذیرد.

 مجاز  غیر : تأخیرات ب

 باشد.قابل میخسارت به طرف م ریال    500/ 000به پرداخت روزانه    ملزم  پیمانهر یک از طرفین    ، در صورت تأخیر غیر مجاز

ملزم به پذیرش مالک تشخیص تأخیر غیر مجاز دستگاه نظارت )مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی( بوده و طرفین  _1تبصره

 باشند.دستور صادره از طرف دستگاه نظارت می

ر اساس یک ماه تعیین گردیده است و طرف مقصر مکلف به پرداخت خسارت ب  پیماناین    مجازغیر  تأخیر   زمان  حداکثر  _2تبصره  

 پیمان)شرایط فسخ( این    12به دیگری می باشد و در پایان مدت تعیین شده طرف ذینفع متعهد به اجرای ماده    همین ماده  1تبصره  

 می باشد.

 : حل اختالف10ماده  

به عنوان حکم جهت رسیدگی و بررسی   استان فارسحل اختالف انجمن مهندسی آب بر اساس توافق طرفین این پیمان کمیته 

ها را بین طرفین پیمان رخ دهد و نتوان آن  ، تفسیر مندرجات آن  وکلیه اختالفاتی که ممکن است بر اثر اجرای این پیمان یا تعبیر  

ید نظر ی و نظر این کمیته مورد قبول طرفین پیمان می باشد. مرجع تجدمعرفی می گردد و رأ ، از طریق مذاکره حل و فصل نمود
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دستگاه نظارت و مدیریت آب و  استان فارس حل اختالف کمیته ای متشکل از نمایندگان کمیته حل اختالف انجمن مهندسی آب

 خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد.

ت کلیه پیمان های حکمی  24/4/97مورخ  الف88/97  ه شمارهطی نام   استان فارس  : کمیته حل اختالف انجمن مهندسی آب1تبصره  

  اجرایی طرح آبیاری نوین شرکت های پیمانکار عضو خود را پذیرفته است.  

        این قرارداد در دفتر شرکت پیمانکار به آدرس ذکر شده منعقد گردیده و در صورت نیاز به مراجعه به مراجع قضایی: 2 تبصره

 ده شود.می بایست به نزدیکترین مرجع قضایی دارای صالحیت ارجاع دا

 : شرایط فسخ پیمان 11ماده 

ل ننمایند این پیمان با تشخیص دستگاه نظارت و تأیید مدیریت آب و به تعهدات خود عمدر صورتیکه کارفرما و پیمانکار نسبت 

کاری روز    15باشد و پیمانکار موظف است صورت وضعیت کارهای انجام شده را طی مدت  خاک و امور فنی مهندسی قابل فسخ می

 جهت تسویه حساب به دستگاه نظارت اعالم نماید.

سارتی وارد گردد  نچه در زمان فسخ پیمان به طرفین خیمان را ندارند و چناپتبصره: هیچ یک از طرفین حق فسخ یک جانبه این 

 باشد.های اخذ شده قابل جبران میمیزان خسارت بر حسب تشخیص دستگاه نظارت از محل تضمین

نسخه که همگی  4و در  تبصره 10ماده و  11باشد و در هر حیث مشمول قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران می این پیمان از

، طرفین در صحت و سالمت عقل نسبت به امضای این پیمان اقدام و ملزم و حکم واحد دارد تنظیم و برای طرفین الزم االجرا بوده

 باشند.متعهد به انجام کلیه مفاد آن می

 باشند.تعهدات میگردد و وراث موظف به انجام  ها منتقل میآنرت فوت هر کدام از طرفین تعهدات ایشان به وراث قانونی  در صو

 حاضر پس از مصوبه کارگروه اقتصادی شهرستان مشروعیت پیدا می کند.(  )پیمان

                          

 پیمانکار)مجری مجاز(                                                                                نام و نام خانوادگی                                 

 امضاء کارفرما                                                                                                    مهر و امضاء                          

                                                                                        

 دستگاه نظارت                                                                                          

 سازمان جهاد کشاورزی

 ب و خاک و امور فنی مهندسیمدیریت آ

 . . . . . . . . . . . . . . .  ا شرکت مشاور . . .ی  


