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ري/مديمجر يامضا  امضاي صاحب کار  

 مجموعًا که آن به منضم مدارک و اسناد ديگر،  خصوصي شرايط عمومي، شرايط همراه به حاضر قرارداد

 که............... .................................... بين   ................ درتاريخاست  تفکيک غيرقابل و محسوب واحد قرارداد

 به قرارداد اين در که.............................................. طرف و يک از شود مي ناميده کار صاحب قرارداد اين در

 :گرديد منعقد شرح زير به ديگر، طرف از شود مي ناميده مدير اختصار طور
 

 :قرارداد موضوع -١ ماده

 □ مالي        □ اداري       □ اجراييو  فني مديريت        :از عبارتست قرارداد موضوع

 ........................................ داث ساختمان در پالک ثبتي شمارهحا ........................................................... مديريت

که ميزان زيربناي آن ،  ...........................................................................................به آدرس ...........................

 به منظور :، پروانه ساختماني مربوطه مي باشد  مطابق با مساحت زيربناي مندرج در

( محوطه  يسات برقيو تأس يکيسات مکانيه و تأسي)ابن يات ساختمانيعمل يتمامت اجرايي کامل يريمد □

 .....................................................................ل.......................................يو تحو يو راه انداز ي، حصارکش يساز

 ...............................................................................................................ت اجرايي بخش يا بخشهاي يريمد □

 .............................................شامل : ......................................................................................................................

 ............................................به استثناي...................................................................................................................

شرايط خصوصي  4ختمان ، مطابق مفاد مادهتبصره: درصورت هرگونه تغيير در متراژ کل بنا در زمان احداث سا

   منظم به اين قرارداد عمل خواهد شد . 
 

 :قرارداد اسناد و مدارک -2 ماده

 ل است :ين قرارداد شامل اسناد و مدارک ذيا

  .قراردادحاضر -1

  .پيوست شرايط عمومي -2

  .پيوست  شرايط خصوصي -3

 توسط مدير که به تأييد صاحبکار رسيده است(.)جدول زمانبندي تهيه شده زمانبندي برنامه  -4

  .و مشخصات فنيي مصوب نقشه ها -5

که در حين احداث بنا تنظيم و به امضاء طرفين مي  اسناد تکميلي اعم از صورتجلسات و دستورکارهايي -6

 رسد .

  باشد . يارائه شده مب يت به همان ترتيتوجه : در صورت تناقض ميان مفاد اسناد فوق اولو
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 :خ شروع قرارداد ي، تار قرارداد مدت -٣ماده

 برنامه با ساختمان همراه اجراي جهت الزم مان ، مدتيپ يط عموميشرا 11مطابق مفاد بند الف ماده -1

 قرارداد مدت عنوان به برنامه مذکور چارچوب در کار صاحب قبول با و برآورد مجري توسط آن ، زمانبندي

 برنامه و قرارداد مدت . است کشور رسمي ساعت و تقويم براساس کار ساعت و تاريخ ها .گردد  مي تعيين

 تغيير قابل خصوصي شرايطدر  مندرج نحو به قرارداد طرفين توافق با کار تغييرمقادير به توجه با بندي زمان

 .ميباشد

 ماه کمتر باشد . 22تبصره : به هر حال مدت قرارداد نمي تواند از 

 ، خانه( مي باشد که پيرو آن صاحبکار موظف استمان تاريخ امضاء قرارداد )در دفتره تاريخ شروع پيمان -2

ماه از تاريخ امضاء قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختماني اقدام نمايد که در غير اينصورت مطابق  2حداکثر 

صاحبکار موظف به شرايط عمومي پيمان قرارداد خاتمه يافته تلقي گرديده و  24بند ب ماده  1مفاد رديف 

 .قرارداد خواهد بودشرايط خصوصي  11ماده  1-2-11پرداخت خسارت هاي وارده به مدير مطابق مفاد رديف 

 

 با توجه به مفاد دو بند فوق :

با توجه به برنامه ماه است که  )به حروف(...........)به عدد( و............................................. قرارداد مدت

 و مورد توافق مدير نيز مي باشد .شده  تعيينو توافق صاحبکار زمانبندي 

 

تبصره : مدت مندرج در پيمان با درنظر گرفتن شرايط جوي و آب هوايي منطقه تعيين گرديده است و از اين 

 بابت مدت پيمان مشمول تغيير نخواهد بود .
 

 :مدير تعهدات و وظايف -2ماده

 اوليه برآورد را پروژه اجرايي يها نهيهز اجرايي، و فني مشخصات وها  نقشه به توجه با است موظف مدير -1

 .کند اجرايي عمليات به شروع کار صاحب ييدأت از پس و نمايد

برآورد را براساس قيمت هاي روز مصالح ، دستمزد و..... تهيه مي نمايد  واز بابت تغيير قيمت  مديرتبصره : 

 هاي پيش بيني شده مسئوليتي نخواهد داشت . 

 صاحبکار صالح و ضابطه رعايت ساختمان اجراي مراحل تمامي در است متعهد و بوده صاحبکار امين مدير -2

 .بنمايد را
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 عقد و ساختمان قسمت هاي از يک هر براي پيمانکاران تعيين ساختمان، اجراي عمليات تمامي مسووليت -3

مان عمل يط خصوصي پيشرا 11مطابق مفاد ماده مدير ن خصوص ياست ودر ا مدير عهده به آن ها با قرارداد

 . نمودخواهد 

 .صاحبکار نهيهز به نياز مورد آالت ماشين و ابزار و لوازم اجازه يا خريد و مصالح کليه خريد و هيته -4

 .صاحبکار نهيهز به و نمايندگي به غيره و گاز و برق و آب انشعابات اخذ براي اقدام -5

 .ساختمان صحيح و موقع به اجراي در الزم يها يهماهنگ ايجاد و ودقيق کامل نظارت -6

 .صاحبکار به آن ارايه و يکبار روز 15 هر حداکثر ناظر مهندس ييدأت با شده انجام يها نهيهز صورت هيته -1

 ساير و دستمزد و مصالح مجزاي سرفصل داراي مورد حسب بايد تنظيمي شده انجام يها نهيهز صورت :تبصره

 تفکيک به و مجزا بطور بايد نيز جزء پيمانکاران و روزمزد کارگران دستمزد پرداخت صورت و باشد ينه هاهز

 .شود هيته

تحويل  صاحبکار به را جزء پيمانکاران و پيمانکاران با منعقده ايقرارداده از نسخه يک است موظف مدير- ٨

 .دهد 

 يهادرصد به توجه باده و ير رسيبه تأييد مد بايد جزء پيمانکاران و پيمانکاران به پرداخت ها تمامي- ٩

 .گيرد صورتتوسط صاحب کار  کارفيزيکي  پيشرفت

توجه : در صورت عدم استعالم مالک )درخصوص رديف فوق( از مدير مسئوليت هاي ناشي از اين امر بعهده 

 حق اعتراض نخواهد داشت .صاحبکار صاحب کار بوده و در اين خصوص 

 .ندارد ديگر شخص به را قرارداد اين موضوع واگذاري حق شرايطيهيچ  تحت مدير -11

 شامل اگر و 1و 4يهابند نباشد مالي مديريت شامل يک ماده به توجه با قرارداد اين که صورتي در :تبصره

 .ميگردد حذف مدير وظايف از 5 بند نباشد اداري مديريت

و ساير خصوصي ط ي، شرا يعمومط يشرات مفاد قرارداد ، ين قرارداد متعهد به رعايمدير در ا يبه طور کل -11

 .باشداسناد و مدارک پيوست اين قرارداد مي 
 

 :کار صاحب اختيارات و تعهدات و وظايف - ٥ ماده

 شرايط در که مواردي مگر است کار صاحب عهده به قرارداد اين در مندرج ينه هايهز تمامي پرداخت-1

 .ه است ديگرد معين پيمان خصوصي

صالح را در يتأييد شده توسط مراجع ذ يه نقشه هايات اجرايي کليصاحبکار موظف است قبل از شروع عمل -2

 د .يافت نمايد دريقرار داده ورس يار مجرياخت
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ر حدود اربعه و محل يبه مد (يميه قديب ابنيبعد از تخريا ن )يل زميمتعهد است در زمان تحو صاحب کار -3

 د .ير نمايل مديصالح تحوياستقرارآن را توسط نقشه بردار ذ

ملزم به عقد  صاحب کارر ، ياز مديصورت اعالم ندر ، متر باشد  3ش از يب گودبرداريکه عمق يدرصورت -4

نه خود و به پيشنهاد يبه هز يو مهاربند گودبرداري يانجام اصول يزيک جهت برنامه ريقرارداد با مشاور ژئوتکن

 باشد ( . ير ميبه عهده مد يخاکبردار يت حسن اجرايباشد )به هر حال مسئول ير ميمد

صورت وجود شرايط خاص در عمليات گودبرداري با هرعمق و مشخصات تبصره : بنا به تشخيص مجري ، در 

 استفاده از مشاور ژئوتکنيک الزامي مي باشد .

 صاحب کارربط بعهده يذ يارگانها و سازمانها ياحتمال يبه ادعاها ييگان و پاسخگويت همسايجلب رضا -5

 ندارد . يتيث مسئولين حير از ايبوده و مد

ات ير از شروع هرگونه عملين به مديل زميو تحو يتا زمان اخذ پروانه ساختمانصاحب کار متعهد است  -6

 ندارد . يتيچگونه مسئولين حيث هير از ايد و مدينما ياجرايي خوددار

 تمامي و، ليست حقوق و دستمزد اداره دارايي  کارگران حوادث بيمه و ماهانه بيمه است متعهد صاحب کار -1

، دارايي  بيمه حساب مفاصا کار ازخاتمه پس و پرداخت مربوط مقررات طبق را متعلقه دولتي حقوق و عوارض

 اخذ نمايد . راها  پرداختي سايرو 

، ر ي)در صورتيکه مد گردان تنخواه مبلغ قرارداد اين امضاي تاريخ از روز 11 ظرف است متعهد کار صاحب -٨

 .بپردازد مدير به راصاحبکار را بعهده داشته باشد(  يو ادار يت ماليريمد

)در صورتيکه  مدير توسط که را صورتحساب هايي  تمامي روز 11 ظرف حداکثر است متعهد کار صاحب -٩

 و بررسي رسيده ناظر مهندس ييدتأ به و شده هيتهصاحبکار را بعهده داشته باشد(  يو ادار يت ماليريمد، ر يمد

 .کند پرداخت

 منظور به مدير معرفي جهت غيره و نامه معرفي وکالتنامه، دادن قبيل از را الزم يها يهمکار کار صاحب -11

 و زمانبندي برنامه با متناسب را دولتي و رسمي مراجع به مراجعه و غيره و گاز و برق و آب انشعابات اخذ

صاحبکار را  يو ادار يت ماليريمد، ر ي)در صورتيکه مد مدير درخواست تاريخ از هفته يک ظرف حداکثر

 . آورد عمل بهبعهده داشته باشد( 

در اين قرارداد باعث ورود  صاحب کاردرصورتيکه عدم اجراي کامل و يا به موقع هريک از تعهدات  -11

خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم به مدير گردد ، حق مطالبه خسارت از طريق هيأت حل اختالف و يا مراجع 

 بود . ذيصالح براي مدير محفوظ خواهد



تيريمان مديپ      ساختمان                                                                                                                       يقرارداد اجرا  

5 

ري/مديمجر يامضا  امضاي صاحب کار  

، شرايط خصوصي  يط عموميقرارداد ، شرات مفاد ين قرارداد متعهد به رعايصاحب کار در ا يبه طور کل -12

 باشد . ين قرارداد ميوست ايپر اسناد و مدارک يو سا

 محل در موجود شده خريداري اجناس و ساختمان از حراست و دارينگه مسووليت ، صاحب کار -13

 عمل مي نمايد .حديد خود الو صو در اين خصوص به هزينه  دارد عهده به را ساختمان
 

 :آن پرداخت نحوه و مدير الزحمه حق -٦ ماده

به ازاء  )براساس تعرفه مصوب سازمان نظام مهندسي استان(ريال .................................... مدير الزحمه حق - 1

ن قرارداد صاحبکار متعهد يوست ايط خصوصي پيشرا  3مفاد ماده که مطابق با  باشد ميربنا يهر مترمربع کل ز

 باشد . يبه پرداخت آن م

بوده و مالک حق  مدير عهده به ميگيرد تعلق مدير الزحمه حق به که قانوني کسورات و ماليات پرداخت -2

تحت عنوان ماليات چنانچه مجری مکلف به پرداخت ماليات ورات از مبلغ توافق شده را ندارد.کسر هيچگونه کس

 بر ارزش افزوده گردد، پرداخت آن بعهده مالک ميباشد.
 

 :)در صورتيکه مدير ، مديريت مالي و اداري صاحبکار را بعهده داشته باشد (گردان تنخواه -٧ ماده

 ارايه زا پس که دهد مي قرار مدير اختيار در گردان تنخواه عنوان به ريال .................................. مبلغ صاحبکار

 مبلغ سقف تا بعدي گردان تنخواه ، کننده هماهنگ ناظر مهندس ييدأت و مربوطهفاکتور هاي وها  نهيهز صورت

 .ميشود پرداخت مدير به صاحبکار توسط و محاسبه مذکور

 قبول مورد تضمين) ريال............................................................... گردان تنخواه اولين مبلغ اخذ زمان در مدير
 اجراي اتمام از پس که مي دهد قرار صاحبکار اختيار در تضمين عنوان به دريافتي مبلغ معادل(کار صاحب

 .ميگردد مسترد مدير به آن، تحويل باهمزمان و ساختمان
 

 :ناظر مهندسان -٨ ماده

 :عهده به ساختمان اجراي بر نظارت

 ..................................................:.................................نشاني به:.......................................کننده هماهنگ ناظر - 1

 ............................................................................................... :نشاني به.......................................................... -2

 .................................................................: ..............................نشاني به..........................................................- 3

 ................................................................: ...............................نشاني به.......................................................... -4

 تغيير ناظر مهندسان از يک هر دليل هر به بعدًا چنانچه .اند شده يمعرف مدير به کار صاحب طرف از که ميباشد

 .نمايد معرفي مجري به کتبًا را جديد ناظر مهندسروز 15 ظرف حداکثر است موظف کار صاحب کند،
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به کارگاه آنان مراجعه عدم : در صورتيکه کار به علت تعلل ناظرين در کنترل عمليات اجرايي و يا  1تبصره 

 خواهد بود . صاحب کارتعطيل گردد ، عواقب آن بعهده ناظرين و 

: درصورتيکه بعلت قصور يا ضعف فني مدير ، پروژه توسط ناظر تعطيل گردد ، زمان رفع نقص جزء  2تبصره 

 تأخيرات مدير بوده و با تأييد مهندس ناظر مربوطه به مدت قرارداد اضافه خواهد گرديد . 
 

 :عمومات،  اختيارات، مسووليت ها ،  رايطش – ٩ ماده

 31الي 1 مواد شرح به قرارداد عمومات ساير و قرارداد نطرفي ت هايمسوولي و اختيارات ، تعهدات ، شرايط

 .ميباشد قرارداد اين به منضمط خصوصي يشرا 21 يال 1و مواد  عمومي شرايط
 

 :قرارداد طرفين نشاني -١1ماده 

 ...............................................................................................................................................: کار صاحب نشاني

 ........................................................................................................................................................:مجري نشاني

 

تبصره در سه نسخه تنظيم ، که هر سه نسخه حکم واحد را داشته و قابل استناد مي  ٩ماده و  11اين قرارداد در 

 باشند .

 

 

 

 

 

 

 مدير/ مجري امضاي                                                                            صاحبکار امضاي        


