
 

  TP-FR19/00کدشناسه:

 بسمه تعالی

 «پیمان و اجرایی قرارداد مدیریت فنی» 

 

سرو  وییرر قابر     قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی دیگر اسناد ومدارک منضم با آن که مجموعاً قررارداد واحرد م   

///////برره شررماره م.رری///////////////////////////////////// برره  ماینرردتی تررا  ا خ یررار    ////بین//////////////////// 13/////تفکیررا اسرر  در ترراری. /////////////  

// به شماره ثب //////////////// شماره ////////////////////////////////////////// که در این قرارداد صاحب کار  امیده می شود از یکطرف وشرک ///////////////////////////

امیده می شود از طررف دیگرر بره    //////////////////////////////////// به  مایندتی تا  ا خ یار ////////////////////////////////// که از این پس اخ صاراً مدیر  اق صادی

 تعهد  موده اس /شرح زیر منعقد می تردد که جزء  ینفا آن ت.قی می شود و مدیر با اطالع از کیفی  و کمی  آ ها مبادرت به قبول 

 موضوع قرارداد: -1ماده

 اداری         مالی      موضوع قرارداد عبارتس  از :                                مدیری  فنی واجرایی 

پرروهه   تاسیسات مکا یکی و تاسیسات برقی( م وطه سرازی، حصرار ک،ری، راه ا ردازی وت ویر       -اجرای کام  تمامی عم.یات ساخ ما ی ) ابنیه

مطابق  ق،ه ها ومدارک وم،خصات فنری کره بره     ////////////////////////////////////////////به م راه//////////////////////////////////// م ر مربع وتعداد//////////////////سقف

 روی  وامضاء طرفین قرارداد حاضر رسیده اس /

 محل اجرای کار: -2ماده 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 مدت قرارداد: 3ماده 

 که طی صورتج.سه ای به تایید طرفین خواهد رسید/ مدت قرارداد ////////////////// ماه شمسی اس  وتاری. شروع کار تاری. ت وی  زمین خواهد بود

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***

1 

 

 

 

 شماره بازنگری:                                                                                                                                        تاریخ بازنگری:



 

 TP-FR19/00کدشناسه:

 وظایف وتعهدات مدیر: -4ماده

شروع عم.یات اجرایی پس  روز و 30ت فنی واجرایی حداکثر ظرف مدت / برآورد اولیه هزینه های اجرای پروهه با توجه به  ق،ه ها وم،خصا 4-1

 از تایید صاحب کار/

 رعای  صرفه وصالح صاحب کار در تمامی مراح  اجرای ساخ مان / 4-2

هزینره هرای    / مسئولی  ا جا  تمامی عم.یات اجرای ساخ مان ، تعیین پیما کار برای هر یا از قسم  ها وعقد قرارداد با آ هرا کره پرداخر     4-3

 مربوطه بر عهده صاحب کار خواهد بود/

 / رعای  اصول ایمنی وحفاظ  کارتاه ومسائ  زیس  م یطی درحد عرف به هزینه صاحب کار/ 4-4

 تهیه وخرید ک.یه مصالح مورد  یاز پروهه با هزینه صاحب کار/ /5 -4

ها )در صورت تولید در کارخا ه، طبرق اسر ا دارد ک،رور مصرالح تهیره      اس فاده از مصالح مناسب مطابق م،خصات فنی ارائه شده در  ق،ه  /6 -4

و واس فاده شود و مصال ی که در کارتاه تولید می شود که امکان بررسی آزمای،گاهی میدا ی وجود دارد با توجه به رعای  تمامی م،خصات فنی 

 طبق  ظروتایید مهندس  اظرپروهه تهیه می تردد(

  وابزار وماشین آ ت مورد  یاز به هزینه صاحب کار بعهده مدیر اس /بدیهی اس  پس از اتما  موضوع پیمان لرواز  و  خرید یا اجاره لواز 4

 ابزار خریداری شده م ع.ق به صاحب کار می باشد/

 اقدا  برای اخذ ا ،عا  آ  و برق و تاز وییره به  مایندتی وبه هزینه صاحب کار/ /8 -4

 وایجاد هماهنگی  ز  در اجرای به موقع وص یح ساخ مان/مدیری  کام  ودقیق  /9 -4

ارائه بر امه زمان بندی اجرای کار به صاحب کار وم عاقب آن تهیه صورت هزینه های ا جا  شده در فواص  زما ی مناسب به ت،خیص مدیر  /10 -4

 وارائه به صاحب کارجه  پرداخ /

پیما کاران و پیما کاران جزء به صاحب کار که در قرارداد های فوق پیش بینی حقوق دول ی آن ت وی  یا  سخه از قرارداد های منعقده با  /11 -4

 را بنماید/

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 بطال قرارداد می شود****** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ا

2 

 

 

 

 

 شماره بازنگری:                                                                                                                                  تاریخ بازنگری:



 

 TP-FR19/00کدشناسه:

 ن وپیما کاران جزء و اس فاده از درصدهای پی،رف  کار که در قرارداد وی منظور شده اس /رعای  جوا ب  ز  در پرداخ  ها به پیما کارا /4-12

مسئولی  تجهیز کارتاه و گه داری وحراس  از ساخ مان واجناس خریداری شده موجود در م   ساخ مان از زمان ت وی  کارتاه تا تاری.  /13 -4

 ت وی  موق  به هزینه صاحب کار/

 خذ بیمه  امه مسئولی  مد ی به هزینه صاحب کار/پی تیری و ا /14 -4

 پی تیری و اخذ بیمه  امه کیفی  ساخ  به هزینه صاحبکار/ /15 -4

 مدیر ت   هیچ شرایط حق واتذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر  دارد/ /16 -4

 ار وسازمان  ظا  مهندسی/تامین عوام  فنی مورد  یاز جه  اجرای موضوع قرارداد و معرفی به صاحب ک /17 -4

پرداخ  بیمه ماها ه وبیمه حوادث کارتران وتمامی عوارض وحقوق دول ی م ع.قه طبق مقررات مربوطه بره هزینره صراحب کرار وپرس از       /18 -4

 خاتمه کارپی تیری تهیه مفاصاً حسا  بیمه وسایر پرداخ ی ها به صاحب کار/

 رین از مراح  مخ .ف پروهه و ترف ن تاییدیه های کیفی  ز  برای هر مرح.ه از کار/پیگیری  ز  جه  بازدید  اظر ویا  اظ /19 -4

 تامین  یروی م خصص و مرتبط با کار جه   ظارت وسرپرس ی وپ، یبا ی کارتاه و پرداخ  حق الزحمه آ ان به هزینه خود/ /20 -4

 مان از حداق  سه فروشنده یا ا جا  دهنده کاربا هماهنگی  ماینده صاحب کار/ترف ن اس عال  برای خرید اقال  با ارقا  با ی پنج می.یون تو /21 -4

 :  تبصره

در تعهد مدیر  خواهد بود/در هر صورت صاحب کار مک.ف  4-5و بند  8 -4در صورتیکه در قرارداد ا جا  امور مالی و اداری بعهده مدیر  باشد بند 

 ی  مصالح خریداری شده اقدا   ماید/اس   سب  به اخذ تاییدیه ک بی مدیر در خصوص کیف

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***
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 شماره بازنگری:                                                                                                                                     تاریخ بازنگری:

 



 

 

 TP-FR19/00کدشناسه:

ی و  گهداری یرا  سرخه   تهیه وامضاء سه سری  ق،ه کام  کار اجراء شده ساخ مان ) چون ساخ ( ویا لوح ف،رده از  ق،ه های معمار /22 -4

 کام  از  ق،ه ها در لفاف مناسب جه  بازدید  اظرین

 کن رل ورود و خروج مصالح وتائید صورت حسا  های اجناس خریداری شده/ /23 -4

 رعای  شرایط خصوصی قرارداد وم،خصات مندرج در پروا ه ساخ مان و ق،ه های مصو  در اجرای کار/ /24 -4

 /4-4قرارداد بند  2ا ه پی،رف  کار مدیر به صاحب کار همراه با چا لیس  ایمنی وحفاظ  کارتاه با توجه پیوس  ارائه تزارش ماهی /25 -4

 تکمی  جداول درج شده در شناسنامه فنی وم.کی ساخ مان همزمان با پی،رف  کار که مربوط به مدیر می باشد/ /4-26

 وظایف وتعهدات واختیارات صاحب کار: -5ماده 

 اخ  تمامی هزینه های مندرج دراین قرارداد /پرد /1 -5

 روز از امضای قرارداد/ 5پرداخ  مب.غ توافق شده باب  تنخواه ظرف مدت  /5-2

 روز و تجدید تنخواه تردان/ 3بررسی صورت حسابهای ارائه شده توسط مدیرحداکثرظرف مدت  /3 -5

ره جه  معرفی مدیر به منظور اخذ ا ،عابات آ ، برق و تاز وییره ومراجعه به مراجع همکاری  ز  از قبی  دادن وکال نامه ، معرفی  امه ویی /4 -5

 رسمی ودول ی م ناسب با بر امه زمان بندی وحداکثر ظرف یا هف ه از تاری. درخواس  مدیر/

 عم  آید /معرفی  ماینده تا  ا خ یار به مدیر که ک.یه هماهنگی های  ز  جه  اجرای قرارداد را با ای،ان ب /5 -5

 :1تبصره

 ماینده معرفی شده می بایس  بصورت تما  وق  در کارتاه حضور داش ه و حداکثر ظرف مدت دو روز بره ک.یره درخواسر ها وپرس،رهای مردیر      

 تاثیر تذار خواهد بود 3-6پاسخگویی  ماید بدیهی اس  در ییر اینصورت به این تبصره در برآورد  زمان تاخیر بند 

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهرو       امضاءصاحب کار: 

 

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***
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 شماره بازنگری:                                                                                                                                    تاریخ بازنگری:



 

 

 

 TP-FR19/00کدشناسه:

 ارائه بر امه زمان بندی تامین منابع مالی پروهه به مدیر/ /6 -5

 که توسط مدیر معرفی می تردد/6 -4و  5 -4اس فاده از مصالح پی،نهاد شده برابر با بند  /7 -5

 % حق الزحمه برآورد شده مدیر به عنوان پیش پرداخ  همزمان باامضاء قرارداد در قبال اخذ تضمین مع بر/ 20پرداخ  مب.غ  /5-8

 پرداخ  حق الزحمه مدیر همزمان با ارائه صورت حسا  هزینه توسط مدیر/ /5-9

 :2تبصره 

  مدیر حق تعطی.ی کارتاه ویا خاتمه پیمان را خواهد داش  /چنا چه سه دوره م والی حق الزحمه مدیر توسط صاحب کار پرداخ   گردد  

 حق الزحمه مدیر ونحوه پرداخت آن: -6ماده  

م وطه سازی و ک.یه هزینه هرایی   -حق الزحمه مب.غ //////////////////// درصد از ک.یه هزینه های مربوط به اجرای ساخ مان شام  دس مزد ومصالح 6-1

آن بعنوان حسن  %10رت می پذیرد که پس از م اسبه هر صورت هزینه ، مب.غ کارکرد طی هردوره م اسبه وسپس اس  که جه  اجرای پروهه صو

دو  یکسرال بعرد از اتمرا      %5آن در زمان ت وی  موق  و %5فوق  %10ا جا  کار کسر ومابقی توسط صاحب کار به مدیر پرداخ  می شود که از 

 ب  پرداخ  می باشد/ قرارداد وتنظیم صورتج.سه ت وی  قطعی قا

 :1تبصره 

اعضاء کمیسیون ت وی  موق  عبارتند از:  ماینده صاحب کار،  ماینده مدیر و  اظرین پروهه و در صورت عد  حضرور  راظرین، امضراء فرمهرای      

 پایا کار به منزله تأیید صورتج.سه ت وی  موق  می باشد/

درصد زمان اولیه ادامه یابد جه  ترمیم هزینه های مضاعف عالوه بر حق الزحمه بند  10 ر از در صورتیکه زمان قرارداد بدون قصور مدیر بی، 6-2

 مب.غی برابر با فرمول ذی  به مدیر از طرف صاحب کار پرداخ  خواهد شد/ 6-1

 هماهنگ کننده: امضاء  اظرمهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***
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 شماره بازنگری:                                                                                                                                       تاریخ بازنگری:

 

 TP-FR19/00کدشناسه:

CB A

F

      D   

A  زیر بنای پروهه = 

B )قیم  یا م ر مربع هزینه ساخ  با مصالح طبق بخ،نامه سازمان  ظا  مهندسی اس ان ( = 

 C درصد حق الزحمه مدیر = 

D زمان قرارداد به ماه = 

F مب.غ ماهیا ه ترمیم قرارداد مدیر = 

  :2تبصره

 عم  خواهد شد/ 11تعیین قصور طرفین در صورت اخ الف  ظر با توافق طرفین و در ییر اینصورت طبق ماده 

تمامی هزینه هایی که مربوط به مدیر می شود درصد زمان اولیه بطول ا جامد، عالوه بر 10در صورتیکه بع.  قصور مدیر، زمان قرارداد بی، ر از 6-3

درصد حسن ا جا  کار آن قسم  از حق الزحمه مدیر که در زمان تاخیر ا جا  شود به مدیرتع.ق  خواهد ترف  م،روط بر اینکه کار بره ترأخیر   10،

ن  سب  که زمان کار باقیما ده از زمان پیش بینی شده اف اده از  ظر زما ی مطابق با بر امه زمان بندی ارائه شده ا جا  شود ودر ییر اینصورت به هما

در صد  یز به همان  سب  افزایش خواهد یاف / بطور مثال اتر کار باقیما ده در بر امه زمان بنردی یکمراه    10در بر امه زمان بندی افزایش یابد مب.غ 

ضر  و از مدیر کسر خواهرد   2صد مب.غ حسن ا جا  کار  یز در عدد در 10ماه ا جا  شود  2پیش بینی شود و این کار پس از اتما  قرارداد در طی 

 تردید/

 کسورات قا و ی قرارداد مدیری  شام )بیمه ومالیات( بعهده مدیر می باشد/ :1تبصره

 مالیات ارزش افزوده برابر مقررات آئین  امه مربوطه که به عهده صاحب کار می باشد عم  خواهد شد %9در صورت تع.ق  :2تبصره

قسم  هایی از کار که از آن حق الزحمه به مدیر تع.ق  می تیرد می بایس  در پیوس  قرارداد درج و پیش بینی  ز  بررای آن ا جرا     :3تبصره  /

 ،در ییر اینصورت به ک.یه هزینه ها حق الزحمه تع.ق خواهد ترف /

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو ضاء مدیر:          اممهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***
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 شماره بازنگری:                                                                                                                                          تاریخ بازنگری:

 

 TP-FR19/00کدشناسه:

 تنخواه گردان: -7ماده 

ا وفاک ورهرای  صاحب کار مب.غ////////////////////////////// ریال به عنوان تنخواه تردان در اخ یار مدیر قرار می دهد که پس از ارائره صرورت هزینره هر    

سقف مب.غ مذکور م اسبه و توسط صاحب کاربه مدیر پرداخ  می شود/ ز  به توضیح اس  مب.غ  مربوطه وتایید صاحب کارتنخواه تردان بعدی تا

 فوق در حین اجرای پیمان بنا به  یاز پروهه با درخواس  مدیر وتایید صاحب کار قاب  تغییر خواهد بود/

 :تبصره

 اخذ  ماید/ دیرمصاحب کار می توا د معادل مب.غ تنخواه تردان ، ضما   مورد قبول خود را از 

 سایر شرایط قرارداد: -8ماده 

چنا چه جه  ا جا  قسم ی از عم.یات پیمان صاحب کارصالح بدا د که از فرد یا شرک  خاصی اس فاده شود در صورتیکه از  ظر فنی بنرا بره    8-1

 ت،خیص مدیر م،ک.ی  باشد اقدا   ز  بعم  خواهد آمد/

 سب  به رفع ابهامات وم،کالت موجود در  ق،ه ها که بصورت ک بی توسط مدیر اعال  می ترردد  / طراح موظف اس  ظرف مدت یا هف ه 2 -8 

 بصورت مک و  اقدا   ماید/

 اسناد ومدارک قرارداد وملزومات آن: -9ماده 

،دف رچه م اسربات،  -اخ مانتاسیسات مکا یکی وبرقی، دف رچه اطالعات س ق،ه های ساخ ما ی  اسناد ومدارک قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر 

پروا ه ساخ ما ی ، همچنین م،خصات فنی،  ق،ه ها، صورت مج.س ها وتوافق  امه هایی که در طول اجرای کار تنظیم وبه امضای طرفین می رسرد  

امره ریرزی و ظرارت    وجزو م.زومات قرارداد م سو  می شود /آ چه در این قراردادپیش بینی  ،ده باآخرین بخ،نامه های صرادره از معاو ر  بر   

 راهبردی ریاس  جمهوری وشرایط عمومی پیمان پیوس  این قرارداد مالک عم  خواهد بود /

 

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 بطال قرارداد می شود****** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ا
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 شماره بازنگری:                                                                                                                                       تاریخ بازنگری:

 TP-FR19/00کدشناسه:

 تمان به عهده:مهندسان ناظر : نظارت براجرای ساخ -10ماده 

 /////////////////////////////////// اظر هماهنگ کننده:////////////////////////////////////// به  ،ا ی//////////////////////////////////////////////////////////// -1

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// اظر تاسیسات برق://///////////////////////////////////// به  ،ا ی////////// -2

 /////////////////////////////////// اظر تاسیسات مکا یکی://///////////////////////////// به  ،ا ی//////////////////////////////////////////////////////////////// -3

 /////////////////////////////////:///////////////////////////////////////////////// به  ،ا ی//////////////////////////////////////////////////////////////////عمران اظر  -4

ان  راظر تغییرر کند،صراحب کرار موظرف اسر        که از طرف صاحب کاربه مدیر معرفی شده ا د /چنا چه بعداً به هر دلی  هر یا ازمهندسمی باشد 

 روز مهندس  اظر جدید را ک باً به مدیر معرفی  ماید/ 15حداکثر ظرف مدت 

 حل اختالف ناشی از قرارداد حاضر: -11ماده 

منظم آن اخ الف  ظرر  هرتاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد ومنضمات آن ، اعم از شرایط عمومی پیمان ، شرایط خصوصی وسایر اسناد ومدارک 

ق سازش پیش آید ویا مواردی در قرارداد فی مابین بصورت ابها  باشد یا به هر دلی.ی بین طرفین قرارداد اخ الف حاص  شود، در مرح.ه اول از طری

، ویرا  فرر بره ا  خرا      میان طرفین و در ییر اینصورت موضوع به هیات ح  اخ الف م ،ک  از یا  فر  ماینده صاحب کار، یا  فر  ماینده مدیر

طرفین ارجاع که ودر صورت تقاضای هر یا از طرفین مهندس  اظر و اظر هماهنگ کننده بردون داشر ن حرق رای در ج.سره حضرور مری یابرد        

رای برای طرفین مع بر اس  و در ییر اینصورت به شورای ح  اخر الف سرازمان  ظرا  مهندسری ودر      2وتصمیمات هیات ح  اخ الف با اکثری  

 ورت عد    یجه تیری موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد/ص

 : تبصره

در صورت بروز خسارت  اشی از عم.کرد مدیر، وی موظف اس  خسارت مربوط راکه به تایید مراجع ذیصالح رسیده اس  جبران  ماید /منظور از 

 مرجع ذیصالح هیات ح  اخ الف معرفی شده دراین ماده از پیمان می باشد

 

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولامضاء مهرواءصاحب کار:        امض

  

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***
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 شماره بازنگری:                                                                                                                                   تاریخ بازنگری:

 TP-FR19/00کدشناسه:

 تضمین های قرارداد -12ماده 

یرا  درصد هزینه پروهه را طبق فرمول م اسباتی ذی  به  فع صاحب کار به یکی از صورتهای چا  مع بر شررک ، سرف ه برا کی     3مدیر می بایس  

 ضما  نامه مع بر با کی بنا به توافق طرفین ضما    ماید/

=  C                                                                                                           3  درصد ×B    ×A   

 Aزیر بنای پروهه = 

Bظا  مهندسی اس ان( = ) قیم  م ر مربع هزینه ساخ  با مصالح طبق بخ،نامه  

Cمب.غ تضمین قرارداد = 

 حوادث قهری: -13ماده 

کره   جنگ ، ا قالبها ،اع صابهای عمومی، شیوع بیماریهای واتیردار، سی  ، زلزله، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار  ،د ی ،طوفران وحروادث م،رابه   

ا موجب تاخیر می  ماید،حوادث قهری   شرمار مری رود و هریچ یرا از     خارج از اراده وکن رل طرفین قرارداد اس  واجرای کار را ییر ممکن وی

 طرفین مسوول خسارتهای وارده  اشی از تاخیر وتعطی  کار به طرف مقاب   می باشد

 :14ماده 

 در صورت تناقض در  ق،ه های اجرایی، دس ور کار دس گاه  ظارت و یا اصالحیه م،اور مالک عم  خواهد بود/ 

 فین قرارداد:نشانی طر -15ماده 

 /////////////////////////////////////////// ،ا ی صاحب کار وت.فن:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ،ا ی مدیر وت.فن://///////////////////////////////////////////////////////

  سخه تنظیم ومورد قبول طرفین قرار ترف / 6تبصره و  10 -بند40 -ماده  15این قرارداد در

«خداو د به طرفین قرارداد برک  عطا فرمایند» 

 امضاء  اظر هماهنگ کننده:مهرو امضاء مدیر:          مهر ودف ر طراحی :           مسئولضاء اممهروامضاءصاحب کار:        

 

 

 *** هر تو ه دس  کاری در م ن قرارداد باعث ابطال قرارداد می شود***

 

 

 مهر وامضاء  ماینده سازمان  ظا  مهندسی ساخ مان خراسان جنوبی
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 شماره بازنگری:                                                                                                                          تاریخ بازنگری:

          



10 

 

 1پیوست          TP-FR-19/00کد شناسه : 

 شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان

 

 فصل اول، تعاریف ومفاهیم

 

 قرارداد اجرای ساختمان: -1ماده 

د اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد ومشخصات اصلیی ولیلی الراردا   

 خصات و نشانی دو طرف موضوع ، مبیغ، مدت، نوع، اسناد ومدارک منضم به ارارداد در آن اید می شود.مانند مش

 شرایط عمومی: -2ماده 

د مورد شرایطی است له در تمامی انواع اراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب لار ومجریان ساختمان منعقد می شود وبای

 منعقد بوده وجزو الینفک آن محسوب می شود. رعایت طرفین ارار گیرد وحالم برارارداد

 شرایط خصوصی: -3ماده 

 شرایط خاصی است له اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت و مواعیت وماهیت خود دارد ومتضمن خواسته ها ونظلرات 

ید مورد رفته وباخاص هریک از طرفین ارارداد وبه منظور تکمیل شرایط عمومی ارارداد است له مورد موافقت طرفین ارار گ

رعایت ارار گیرد وجزو الینفک ارارداد محسوب می شود. شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عملومی را نقلک لنلد    

 مگر در مواردی له در شرایط عمومی این اختیار پیش بینی شده باشد.

 انواع قرارداد اجرای ساختمان: -4ماده 

 عقد می شود :نه شکل زیر وبرای انجام لل لار ویا بخشی از لار مارارداد اجرای ساختمان معموالً به یکی از س

 )لاربرگ الف(الف( ارارداد اجرای ساختمان با مصالح 

 ب( ارارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی)لاربرگ ب(

 ج( ارارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت)لاربرگ ج(

 اجرای ساختمان -5ماده 
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ات مکلانیکی  اجلرای تاسیسل   -نلازک للاری   -سلقف للاری   -اسکیت سازی –تجهیز لارگاه آماده سازی  عبارت است از

 اجرا وساخت وساز تا بهره برداری.  –به مدیریت  حصار لشی وامور مربوط –محوطه سازی  -وتاسیسات برای

 ی ، حدود آن وظرفیت اشتغال:صالحیت حرفه ا -6ماده 

 جرای ساختمان له طبق شرایط وضوابط مربوط توسط وزارت مسکن وشهرسلازی بلرای  عبارتست از داشتن پروانه اشتغال ا

 دارندگان صالحیت صادر می گردد.

 ناظر: -7ماده 

 شخص حقیقی یا حقوای دارای پروانه اشتغال با صالحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چنلد رشلته از رشلته هلای اصلیی     

انله  ستان انتخاب وبه صاحب لار ، شهرداری ویا سایر مراجل  صلدور پرو  ومرتبط با موضوع اانون است له توسط سازمان ا

 ساختمان معرفی می شود وبراجرای صحیح عمییات ساختمانی در حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خلود بله لحلا    

        نظلارت  حاسلبات فنلی منضلم بله آن     مساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها مقررات میلی سلاختمان و  انطباق 

 می نماید.

 ناظر هماهنگ کننده : -8ماده 

شرح خدمات مهندسلان  شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال وصالحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است له براساس 

یلا   جتمل  رشته های ساختمان ، مسوول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفتگانه مندرج در اانون در یک ساختمان یا م

 ای به شهرداری وسایر مراج  ذیربط می باشد. در خصوص نلاظران حقلوای  رحیه مجموعه ساختمانی وارسال گزارش های م

 ساختمان ، مدیر عامل شرلت یا مسوول واحد فنی موسسات ویا نهادهای عمومی غیر دولتلی هملان نلاظر هماهنلن لننلده     

 خواهد بود.

 پیمانکار: -9ماده 

ت له صالحیت انجام تمام یا بخشی از لارهای اجرایی دارد وبرای آن بخلش عمییلات بلا وی    شخص حقیقی یا حقوای اس

 ارارداد منعقد می گردد.

 کارگاه، تجهیزو برچیدن آن: -10ماده 

      دهزه صلاحب للار از آن اسلتفا   الف( محل یا محل هایی است له عمییات موضوع ارارداد در آن اجرا می شود، یا بلا اجلا  

 می گردد.
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ه اجلرا  تجهیز لارگاه ،عبارتست از اادامات وتدارلاتی له به منظور شروع وانجام دادن لار به صورت موات بلرای دور  ب(

 انجام می شود.

ه سایر ج( برچیدن لارگاه ، عبارتست از جم  آوری تجهیزات ،تاسیسات ویا ساختمان های موات وخارج لردن آنها به عالو

 ار لار از لارگاه وتسطیح وتمیز لردن محل های مذلور.مواد زاید و یا ماشین آالت وابز

 برنامه زمانبندی –مدت قرارداد  -11ماده 

جلری  توسلط م  –اجرای ساختمان همراه با برنامه زمانبندی لیی و تفصییی آن ،براساس نوع الرارداد   تالف( مدت الزم جه

براساس  رارداد تعیین می گرددتاریخ ها وساعت لارمذلور به عنوان مدت ابرآورد وبا ابول صاحب لار در چارچوب برنامه 

رارداد بله  ال تقویم وساعت رسمی لشور است .مدت ارارداد وبرنامه زمان بندی با توجه به تغییر مقادیر لار با توافق طلرفین  

 نحو مندرج در شرایط خصوصی ارارداد اابل تغییر می باشد .

ری موظلف  نی بیش از زمان تعیین شده در ارارداد نیاز داشته باشد، مجدر صورتی له به هر عیت اجرای ساختمان به زماب( 

احب للار  است سه ماه ابل از مهیت اتمام ارارداد ، مراتب را به صاحب لار اعالم نماید. در این صورت ارارداد مجری وص

مه لار تب ادامه یا خات.در صورت تمدید یا عدم تمدید ارارداد ، مجری  موظف است مرابا رضایت طرفین اابل تمدید است

 خود را همراه با گزارش وضعیت لار به صاحب لار، مرج  صدور پروانه ساختمان وسازمان استان اعالم نماید.

 نحوه پرداخت  –مبلغ قرارداد  -12ماده 

رداد درج فق وتعیلین ودر الرا  اعبارتست از از مبیغ یا درصدی له با توجه به نوع ارارداد منعقده بین صاحب لار ومجری تو

ط تعدیل می شود. میزان ،موعد ونحوه پرداخت ها حسب نوع هر ارارداد باید با ذلر مراحل و مواعد پرداخت وهمچنین شرای

 شرایط خصوصی اید می شود.آن در 

 تعهدات واختیارات صاحب کار -فصل دوم

 تعهدات صاحب کار: -13ماده 

جلری  مصرف ومعارض طی صورت جیسه لتبلی تحویلل   تون مصاحب لار متعهد است محل اجرای ساختمان را بد 1 -13

ز تلاریخ  اروز  30بدهد.چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل لارگاه در ارارداد پیش بینی نشده باشد تحویل آن نبایلد بلیش از   

 امضای ارارداد به طول انجامد.
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ه هلای ملورد نظلر حسلب ملورد از      صاحب لار متعهد است پروانه ساختمانی ومجوز های الزم را با توجه بله نقشل   2 -13

ی تحویلل  شهرداری ویا سایر مراج  صدور پروانه ساختمان، ابل از شروع اجرای ساختمان اخذ ونسخه ای از آنها را به مجر

 دهد.

تعهد است تسهیالت الزم به منظور تامین آب وبرق لارگاه ساختمان را ابل از شروع عمییات ساختمانی مصاحب لار  3 -13

 ید.هم نماافر

سری از نقشه های اجرایی لار را له به تصویب سازمان اسلتان و مرجل  صلدور پروانله      2تعهد است مصاحب لار  4 -13

 ساختمان رسیده است وهمچنین سایر اسناد ومدارک الزم را به مجری تحویل نماید.

ار متعهد است لییله پرداخلت   بر انجام لار توسط مجری ،صاحب ل یت تاییدناظر وناظر هماهنن لننده مبندر صور 5 -13

 هایی را له با توجه به نوع ارارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت لند.

تعهد است با توجه به نوع ارارداد هزینه های مربوط به بیمه لارگلاه سلاختمان را) غیلر از هزینله بیمله      مصاحب لار  6 -13

 جری است( بپردازد.نیروی انسانی وماشین آالت وتجهیزاتی له متعیق به م

یا ناظر پیشنهادهایی ارایه ویا از وی لسب نظر می لننلد متناسلب بلا    عهد است در مواردی له مجری صاحب لار مت 7 -13

 حدالثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعالم دارد.شرایط لار در اسرع وات ، 

ط پس از تایید ناظر ذیربط وتوسط وی به مجری ابلال   صاحب لار هرگونه تغییرات واصالحات مورد نظر خود را فق 8 -13

 می لند وبه هیچ وجه مجاز نمی باشد در امور اجرایی لارگاه مستقیماً دخالت نماید.

 اختیارات صاحب کار: -14ماده 

دیلد  ختیار دارد بطور مستمر و دایم بنحوی له موجب اختالل در امور جاری لارگاه نشود از لارگلاه باز صاحب لار ا 14-1

مالحظله   نماید وچنانچه موارد بی انضباطی، لم لاری ، لندی، یا تواف لار ، حیف ومیل  عدم رعایت اصول ایمنلی و ..... 

ظرات مذلور نمود ومراتب را حسب مورد به طور لتبی به مجری یا پیمانکار اعالم لند. در صورتی له مجری یا پیمانکار به ن

 براساس مفاد پیش بینی شده در ارارداد نسبت به تعویک آنها اادام نماید.توجه ننماید صاحب لار اختیار دارد 

درصد مبیغ ارارداد را تقییل یا افلزایش دهلد.    20صاحب لار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حدالثر تا معادل  14-2

بالفاصیه ایمت پیشنهادی خود را به صاحب لار اعالم نماید درصد ارارداد، مجری موظف است  20اما در صورت تجاوز از 

 تا در صورت حصول توافق وعقد ارارداد الحاای، در آن خصوص اادام گردد.
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 تعهدات واختیارات مجری  -فصل سوم

 تعهدات : -15ماده 

ت ده واز مواعیرا مالحظه نمو لرده وتمام اسناد ومدارک و نقشه هامجری باید ابل از انعقاد از محل اجرای ساختمان بازدید  

، انلواع مصلالح وتجهیلزات وماشلین آالت     امکان اجرای لار در فصلیهای مختیلف سلال    ، نوع لار ، وضعیت آب وهوا ، 

د رارداد و سووامکانات نیروی انسانی ماهر در بازار لار، آگاهی لامل داشته وبا توجه به اطالعات مذلور در زمینه موضوع ا

 هدات زیر را تقبل نماید. مورد نظر خود، تع

الحظه مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بالفاصیه موضوع را به مهنلدس  در صورت م 1 -15

 طراح وناظر وصاحب لار اعالم می نماید .

ی مجاور ووسلایل  نهاتمامی مقررات میی ساختمان وشیوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی لارگاه وساختما 2 -15

 رعایت لند.زیست محیطی درلارگاه را 

 تجهیز لارگاه ساختمان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد. 3 -15

رایی را پس از صدور مجوزهای اانونی از سوی دستگاههای ذیربط ودریافت آن مدارک از صلاحب للار   عمییات اج 4 -15

 ،مطابق برنامه زمان بندی شروع نماید.

 تمامی عمییات اجرایی را براساس نقشه های مصوب اجرا لند. 5 -15

 درصورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی الزم را ایجاد نماید. 6 -15

 تقدم وتاخر منطقی بین ااالم لار را تعیین لند. 7 -15

 تاییدیه های الزم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ لند. 8 -15

سلایر اشلخاص دارای صلالحیت در رشلته     ور وانعقاد ارارداد، حدود صالحیت وظرفیت اشتغال خود در پذیرش لا 9 -15

بلر   مربوط له توسط مراج  ذیصالح تعیین وابال  شده است را لامالً رعایت نماید وهمچنین از پذیرش مسلوولیت نظلارت  

 ساختمانی له اجرای آن بعهده وی می باشد امتناع نماید.

 رای صالحیت انجام دهد .وبا تجربه وداارارداد را به وسییه افراد متخصص  عمییات مورد 10 -15

 اید.ماهم نحسب نوع ومفاد ارارداد ، ماشین آالت ،ابزار ، مصالح استاندارد وتجهیزات الزم را فر 11 -15
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ری گیلاره جازه نمی دهد از بیا تایید لند وتا زمانیکه مقررات دولتی اومورد نیاز لارگاه را تهیه نیروی انسانی ماهر  12 -15

لارگران خارجی خودداری یا جیوگیری لند ودر صورت ضرورت به لارگیری آنان مجوز وزارت لار واملور اجتملاعی را   

 دریافت و یا مطالبه نماید.

للزام  یمه وتامین اجتماعی واانون لار وبخشنامه های منبعث از آن را رعایت ویا نسبت بله رعایلت آنهلا ا   مقررات ب 13 -15

 نماید.

تلش سلوزی   آابل از شروع عمییات اجرایی لارگاه لییه تجهیزات وماشین آالت ووسایل متعیق بله خلود را بیمله     14 -15

چنانچه صلاحب للار   وحوادث اهری لند.)هزینه بیمه ساختمان ووسایل متعیق به صاحب لار بعهده صاحب لار است.لکن 

ب سوزی یا حوادث اهری، مسوولیت وجبران خسلارات وارده بعهلده صلاح    آنها را بیمه ننموده باشد، در صورت بروز آتش

م لار خواهد بود.( صرف نظر از حوادث اهری، مسوولیت حفاظت از لارگاه وتاسیسات زیر بنلایی وتملامی وسلایل وللواز    

جبلران  ومصالح موجود در لارگاه بعهده مجری است واگر به هر یک صدمه وخسارتی وارد شود موظف به رف  نقلص ویلا   

 خسارت می باشد.

ظر را براساس نقشه های موجود ونظرات صاحب لار ، در صورتی له به اصول فنی لار لطمه نزند ونلاظر  نظرات نا 15 -15

 به طور لتبی تایید لند با رعایت مفاد ارارداد وشرایط عمومی ارارداد بپذیرد.

مصالح نامرغوب ارایه لار مناسب از  نقشه ها یا بکار بردنهر گونه ایراد ونقص در اجرای لار ناشی ار عدم رعایت  16 -15

 ناحیه نیروی انسانی لارگاه را براساس مفاد ارارداد رف  نماید.

رات مربوط به نحوه تخییه مصالح ، پیش بینی راه عبور مناسب در پیلاده رو ، اسلتفاده از عالیلم راهنملایی     لییه مقر 17 -15

 مورد رعایت ولنترل نماید. مات لارگاه راحسبوخطر ووسایل حفاظتی وتامین انتظا

 جاره واگذاری ارارداد را به دیگران ندارد.ا 18 -15

 در تهیه ویا تایید صورت وضعیت ها ویا صورت هزینه ها دات ورعایت امانت را بنماید. 19 -15

یزم داشلتن پروانله صلالحیت    اانون اجرای لار ساختمان در یکی از رشته ها مسلت  4در مواردی له به موجب ماده  20 -15

 مربوط می باشد ومجری فااد صالحیت مذلور باشد موظف است از دارندگان پروانه صالحیت مربوط بله آن بخلش از للار   

 استفاده نماید.
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 اختیارات مجری – 16ماده 

 مجری می تواند شروع لار را مولول به دریافت پیش پرداخت نماید. 1 -16

ز اد با توجه به نوع ارارداد ، از موعد تعیین شده در ارارداد بلیش ا یک از ااساط مبیغ ارارددر صورتی له پرداخت هر 16-2

 یک ماه توسط صاحب لار به تاخیر افتد، مجری می تواند آن مبیغ ومعادل درصدی از تلاخیرات مربلوط بله پرداخلت حلق     

 لار مطالعه نماید.الزحمه خود را له در شرایط خصوصی تعیین می شود در طول مدت تواف از صاحب 

ه طلور لتبلی بله    چنانچه مجری اجرای بخشی از لار را براساس نقشه ها به مصیحت نداند حسب مورد مراتب را بل  3 -16

  بله طلول   اطالع ناظر هماهنن لننده وطراح می رساند وتا وصول پاسخ له در هر حال نباید بیش از یک هفته از تاریخ ابال

 ش را متواف می نماید .انجامد ، اجرای لار در آن بخ
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 شرایط خصوصی قرارداد
 بارتنداز:شرایط خصوصی این ارارداد با توجه به موادی از ارارداد وشرایط عمومی ارارداد له تعیین تکییف را به آن محول لرده ع

 رفی ساختمان )مطابق فهرست پیوست(:: مشخصات مصالح مع1ماده 

 

 تفصییی لار: ی: برنامه زمان بند2ماده 

 

 درصد یا مبیغ : تعیین مراحل مختیف لار به تفکیک ودر چارچوب برنامه زمان بندی به منظور پرداختهای موضوع ارارداد با تعیین3ماده 

 هر مرحیه متناسب با نوع ارارداد :مربوط به 

 

 : تعیین شرایط تغییر مقادیر لار:4ماده 

 

 

 :: تعیین شرایط تغییر مدت ارارداد5ماده 

 

 

 تعیین شرایط تعدیل مبیغ ارارداد: :6ماده

 

 

 ، حسن انجام لار، تنخواه گردان : : تضمین مورد ابول صاحب لار ، برای تضمین پیش پرداخت7ماده 

 

 

 تضمین وتعیین مراحل ودرصدهای آن :: نحوه استرداد 8ماده 

 

 

 احب لار:هزینه و مدارک مثبته به صها وحسب مورد اسناد  یا صورت هزینه: تعیین زمانهای الزم برای ارایه صورت وضعیت ها 9ماده

 

 

 عیین مدت تضمین بعداز تحویل موات:: ت10ماده 

 

 

 عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین:: تعیین درصد جریمه 11ماده 

 

 

 :تعیین درصد جریمه تاخیر غیر مجاز: 12ماده 
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 پرداخت مطالبات حقه مجری: دت تواف ناشی از عدمهزینه های لارگاه در طول م: تعیین درصد خسارت 13ماده 

 

 

 : تعیین مبیغ یادرصد هزینه تعییق:14ماده 

 

 

 ماه وهمچنین بیشتر از یکبار: 3از : شرایط تعییق برای مدت بیش 15ماده 

 

 

 : تعیین درصد جایزه تسری :16ماده 

 

 

 رفین ارارداد در مورد هزینه بیمه:: تعیین سهم هر یک از ط17ماده 

 

 

 اختالف: : تعیین افراد هیات حل18ماده 

 

 

 واند به صورت غیر لتبی صورت گیرد:: تعیین مواردی له ابالغها می ت19ماده 

 

 

 یت هزینه آن بعهده صاحب لار نیست:: مواردی له در ارارداد پیمان مدیر20ماده 

 

 

رد نظلر  اد ملو صد دیگری غیر از درصد مندرج در الرارد : هزینه هایی له درمدیریت پیمان به آن درصدی تعیق نمی گیرد یا در21ماده 

 است:

 

 

ورعایلت   رداد است: سایر موارد خاصی له با توجه به ارارداد واجرای ساختمان وشرایط عمومی مورد نظر وخواسته طرفین ارا22ماده 

 آنها الزامی است:

 

 

 

 

 مضاء مجری/ مدیرا                                                امضاء صاحب کار                                                  

 



 

 TP-FR-19/00کد شناسه : 

 
                                                                                                                                                                                                     

   2پيوست  

 حفاظت كاردر حين اجراچك ليست ماهيانه ايمني و 

 

 درحال انجام         خير    بلي                                      ايمني عابرين و مجاورين كارگاه ساختماني انجام شده است  ؟. 1

 درحال انجام         يرخ         بلي                              پيش بيني الزم جهت جلوگيري از سقوط افراد انجام شده است ؟. 2

 درحال انجام         خير         بلي      پيش بيني الزم جهت جلوگيري از حريق ، سوختگي و برق گرفتگي انجام شده است؟. 3

 درحال انجام           خير         بلي                                                پيش بيني جعبه كمك هاي اوليه انجام شده است؟. 4

 درحال انجام         خير     بلي                   پيش بيني آب آشاميدني سالم جهت مصرف شاغلين كارگاه انجام شده است ؟. 5

         نجامدرحال ا خير                  بلي                 پيش بيني سرويس بهداشتي جهت مصرف شاغلين كارگاه انجام شده است ؟. 6

 درحال انجام                 خير       بلي                  ؟ پيش بيني محل رختكن )تعويض لباس( شاغلين در كارگاه انجام شده است . 7

 درحال انجام                 بلي          خير                   پيش بيني غذاخوري ، محل اقامت و استراحت كارگران انجام شده است ؟. 8

 درحال انجام                 بلي          خير                                       پيش بيني نور و روشنايي كافي و الزم انجام شده است ؟. 9

         بلي          خير                                                    نيروهاي شاغل داراي كاله ايمني مي باشند ؟. 10

 بلي          خير                      .نيروهاي شاغل در ارتفاع داراي كمربند ايمني و طناب مهاري ميباشند؟        11

         بلي          خير                                             عينك و نقاب حفاظتي مورد استفاده قرار ميگيرد ؟. 12

         بلي          خير                                            ماسك شخصي حفاظتي مورد استفاده قرار ميگيرد ؟. 13

         بلي          خير                                    وتين ايمني توسط نيروهاي شاغل استفاد ميشود ؟پكفش و . 14

         بلي          خير                                                     اظتي مورد استفاده قرار ميگيرد ؟دستكش حف. 15

          خير بلي                        نيروهاي شاغل داراي لباس كار متناسب مي باشند؟                              . 16

        بلي          خير                ه ها انجام شده است ؟                                    نرده موقت جهت راه پل. 17

 خير    لي      ب                 ؟الزم جهت جلوگيري از سقوط در زمان حفاري چاه ها و مجاري آب و فاضالب انجام شده ايمني. 18

 درحال انجام                 خير       بلي                   انباركردن مصالح انجام شده است ؟ الزم در خصوص محل ايمني پيش بيني. 19

 

 مضاءسرپرست كارگاه مديرا
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 3يوست  شماره پ                                                                                                    TP-FR-19/00کد شناسه : 

 

 ه مبادله پيمان جهت درج در ظرفيت مجري ) مدير (سصورتجل

 

ان صاحب ون......... بع.............. فيمابين جناب آقاي .......گواهي ميشود اين قرارداد در ساعت ........... مورخ ...............

به امضاءطرفين  وسخه تنظيم ر شش ندكار و شركت ........................................................... بعنوان مجري ) مدير ( 

دسي و مجريان سازمان نظام مهن رسيده و مجري  مكلف است ظرف حداكثر يك هفته نسبت به ثبت قرارداد در واحد

فين ط و طردرج در ظرفيت خود اقدام و چنانچه قرارداد مذكور در مهلت فوق توسط  مجري ثبت  نشود از اعتبار ساق

 هيچ گونه تعهدي نسبت به آن نخواهند داشت .

 الزامي است و در صورت قصوراجراي مفاد اين پيوست جهت كنترل ظرفيت و همينطور سرعت در موضوع پيمان 

خت ار پرداكمبلغ پيمان را بعنوان خسارت به صاحب مجري در انجام ثبت و ابطال قرارداد ميبايست  معادل يك درصد 

 نمايد .

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء مجري )مدير پروژه (هر و م                                                                         صاحب كار  مهر و امضاء            

 

 


