
 

  

  :نكاتي كه قبل از عقدقرارداد بايد توجه نمود برخي از

نسخه بدون قلم خوردگي و بطوركامل تهيه و تنظيم گرديده ، نسخه اصلي نزد  3قراردادهاي مجري و صاحب كار بايد در -1

 .سازمان ونسخه هاي بعدي نزد صاحب كارومجري باقي خواهد ماند

ض كند مگر درمواردي كه در شرايط عمومي اين اختيار پيش بيني شرايط خصوصي نمي تواند موارد شرايط عمومي رانق -2

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 3فصل هشتم ماده (نشده باشد

كه جزوالينفك قرارداد منعقده بين "شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج درفصل هشتم اين مجموعه شيوه نامه"امضاء -3

  ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 7- 1- 7بند(ن برسدصاحب كار و مجري بوده وبايد به امضاي طرفي

  :برخي ازتعهدات صاحب كار

صاحب كار متعهداست پروانه ساختماني و مجوزهاي الزم راباتوجه به نقشه هاي موردنظر،حسب مورد ازشهرداري  -1

حويل نمايد وياسايرمراجع صدورپروانه ساختمان، قبل ازشروع اجراي ساختمان اخذ ونسخه اي ازآنها رابه مجري ت

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان13ماده2بند(

حب كارهرگونه تغييرات و اصالحات موردنظرخودرافقط پس از تاييد ناظرذيربط وتوسط وي به مجري ابالغ مي كند اص -2

 ).مانمبحث دوم مقررات ملي ساخت13ماده8بند. (وبه هيچ وجه مجاز نمي باشد دراموراجرايي كارگاه مستقيماٌ دخالت نمايد

 .صاحب كارقبل از پايان اعتبار قراردادودرصورت عدم اتمام عمليات ساختماني بايد نسبت به تمديد قرارداداقدام نمايد -3

  :مجريبرخي ازتعهدات 

مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان رابرعهده داردودراجراي اين عمليات بايدمقررات  -1

-2بند(قررات شهرسازي،محتواي پروانه ساختمان ونقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه رارعايت نمايد ملي ساختمان،ضوابط وم

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان4-3

مبحث دوم مقررات ملي 4-4- 2بند(رعايت اصول ايمني وحفاظت كارگاه ومسائل زيست محيطي به عهده مجري مي باشد -2

 ).ساختمان

مطابق مشخصات فني ارائه شده درنقشه ها استفاده نموده ودرصورتيكه مصالحي  مجري مكلف است ازمصالح مناسب -3

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان8-4- 2بند(داراي استاندارد اجباري است ازاين نوع مصالح استفاده نمايد

و ديگرمراجع  مجري نماينده فني صاحب كاردراجراي ساختمان بوده وپاسخگوي تمامي مراحل اجراي كاربه ناظرياناظران -4

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 7ماده(كنترل ساختمان مي باشد

رعايت اصول ايمني وحفاظت كارگاه وساختمانهاي پيرامون آن وهمچنين رعايت مسائل زيست محيطي كارگاه بر عهده  -5

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان3- 1-7بند(مجري مي باشد

مان، رعايت مقررات ملي ساختمان، رعايت ضوابط ومقررات شهرسازي،اجراي صحت انجام تمامي عمليات اجرايي ساخت - 6

 ).مبحث دوم مقررات ملي ساختمان4- 1- 7بند(محتواي مندرج درپروانه ساختمان ونقشه هاي مصوب بر عهده مجري مي باشد 
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 يصالحمهر و امضا سازنده ذ          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  

شرايط خصوصي و ديگر اسناد ومـدارك منضـم بـه آن مجموعـاٌ      –شرايط عمومي قرارداد حاضر به همراه 

شـركت  / خـانم  / بـين آقـاي   ...................  قرارداد واحد محسوب و غير قابل تفكيك است كه در تـاريخ   

     كـه در ايـن قـرارداد صـاحب كـار     ........................................شناسه ملـي  / با كد ملي ..................................  

   بـا شـماره پروانـه    .....................................حقـوقي   / ناميده مي شود از يكطرف و سازنده ذيصالح حقيقـي 

طرف ديگـر جهـت اجـراي     ود ازكه در اين قرارداد به اختصار مدير ناميده مي ش..............................اشتغال 

بـه   .....................................قطعـه     ...................بخـش    ...................................پروژه به شماره  پالك ثبتـي   

..  .........پـالك    ............. .........................كوچـه   ...........................  خيابان .......................     شهر: نشاني ملك 

  .به شرح زير منعقد مي گردد از شالوده  طبقه ...................متر مربع در .....................بازيربناي 

  

  موضوع قرارداد:  1ماده 

  لي                  اداري    ما         اجرائي                     فني  موضوع قرارداد عبارتست از مديريت 

  :به منظور 

حصـار  )ابنيه ؛تاسيسـات مكـانيكي وتاسيسـات برقـي    (مديريت اجراي كامل تمامي عمليات ساختماني) الف        

  كشي ؛ راه اندازي و تحويل 

  .در صورت نياز به مديريت و انجام محوطه سازي توافق مربوطه در شرايط خصوصي پيمان ذكر گردد* 

.....................................................................................................................................................  

خاكبرداري محل ساختمان ، اجراي سازه : (مديريت اجراي اسكلت و سفت كاري ساختمان شامل) ب           

ونداسيون ، ستون ها ، سقف ها ، ديوار هاي خارجي و داخلي ساختمان تـا اتمـام سـقف    نگهبان ، اجراي ف

  )آخر

  ...........................................................................................................................................:به استثناي

صات كه به رويت وامضاء مدير رسيده ويك نسخه آن نزد مـدير اسـت ودو   مطابق نقشه ها ومدارك ومشخ

  .نسخه ديگر تحويل صاحب كار وناظر شده است 

با پايان يافتن انجام تعهدات مدير و يا اتمام مدت قرارداد مسئوليت مدير در قبال ايـن قـرارداد   )  1تبصره 

  .خاتمه خواهد يافت

  : انحوه اندازه گيري سطح زيربن ) 2 تبصره

متراژ نقشه هاي مصوب مثبوته در سازمان محاسبه مي گردد و در صورت افزايش زيربنا بـه  زيربنا براساس 

  .هردليل حق الزحمه اضافه احداثي ساختمان توسط مجري بر اساس تعرفه روز محاسبه مي گردد

  محل اجراي كار:     2ماده

است كه بـه رويـت     ....................................................................................................محل اجراي كار واقع در  

  .وضعيت آن آگاهي كامل يافته است مدير رسيده واز موقعيت و



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  

  مدت قرارداد :    3ماده

ن نظام مهندسي آن همان تاريخ انعقاد پيمان و ثبت در سازماماه است وتاريخ شروع ...........  مدت قرارداد   

مدت قرارداد تابع تغيير مقدار كار و كارهاي جديد به شرح  مندرج در شرايط عمومي وخصوصي .مي باشد

  .)نحوه تمديد قرارداد از لحاظ زماني و مبلغ در شرايط خصوصي قرارداد ذكر شود. ( اين قرارداد مي باشد

كه قرارداد آن در حد پايان سفتكاري  ج و بحداقل مدت قرارداد براي گروه هاي ساختماني  :  )3تبصره

كه قرارداد اجراي آن كل كار مي  دساختمان مي باشد تعداد طبقات بعالوه پنج ماه و براي گروه ساختماني 

  .ماه  در نظر گرفته شده است 36باشد 

ي منظور از پايان عمليات سفتكاري اتمام عمليات اجرايي ساخت اسكلت و آجرچيني  و سربند) 4تبصره 

  .است

منظور از اجراي كامل تمام عمليات ساختماني و نصب تجهيزات تاسيسات مكانيكي و برقي )  5تبصره 

  .است

  

  وظايف وتعهدات مدير: 4ماده

مدير موظف است با توجه به نقشه ها ومشخصات فني و اجرايي  هزينه هاي اجراي پروژه را بـرآورد   -4-1

  )مديريت مالي.( ع به عمليات اجرايي كنداوليه نمايد وپس از تاييد صاحب كار شرو

مدير امين صاحب كار بوده و متعهد است در تمامي مراحل اجراي ساختمان رعايت ضـابطه و صـالح    -4-2

  .صاحب كار را نمايد

مسئوليت تمامي عمليات اجراي ساختمان وتعيين پيمانكاران يا پيمانكاران جزء  بـراي هـر يـك از     -4-3

  .اييد عقد قرارداد آن ها با  صاحب كار به عهده مدير استقسمتهاي ساختمان و ت

 تهيه و خريد كليه مصالح و خريد يا اجاره لوازم و ابزار و ماشين آالت مورد نياز به هزينه صاحب كـار   -4-4

  )مديريت مالي ( 

مـديريت  ( اقدام براي اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غيره به نمايندگي  و به هزينـه صـاحب كـار      -4-5

  )اداري

  .نظارت كامل و دقيق و ايجاد هماهنگي هاي الزم در اجراي به موقع و صحيح ساختمان – 4-6

  )مديريت مالي(روز يكبار و ارايه آن به صاحبكار 15تهيه صورت هزينه هاي انجام شده حداكثر هر  -4-7

مجزاي مصالح و دستمزد و صورت هزينه هاي انجام شده تنظيمي بايد حسب مورد داراي سرفصل :  6تبصره

ساير هزينه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد كارگران روزمزد و پيمانكاران جزء نيز بايد بطور مجزا و بـه  

  .تفكيك تهيه شود

مديرموظف است يك نسخه ازقراردادهاي منعقده با پيمانكاران وپيمانكـاران جـزء رابـه صـاحب      - 8 -4

  .كارتحويل دهد



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

پيشرفت  هابه پيمانكاران ياپيمانكاران جزء پس از تاييد مديربايد با توجه به درصدهايتمامي پرداخت -9 -4

  .كارصورت گيرد

مديراززمان تحويل كارگاه تا تاريخ تحويل موقت ساختمان بـه صـاحب كارمسـئوليت نگهـداري و      - 4-10

ب كار به عهده حراست ازساختمان واجناس خريداري شده موجود درمحل ساختمان را به هزينه هاي صاح

   .دارد

بيمه ماهانه وبيمه حوادث كارگران وتمامي عوارض وحقوق دولتي متعلقـه راطبـق    مديرمتعهداست - 4-11

مقررات مربوط وپس ازتاييدصاحب كارپرداخت وپس ازخاتمه كارمفاصا حساب بيمه وسايرپرداختي هارا به 

  )مديريت مالي و  اداري.( صاحب كارتحويل دهد

  .حت هيچ شرايطي حق واگذاري كل موضوع اين قراردادبه شخص ديگررانداردمديرت - 4-12

مجري مكلف است قبل از شروع عمليات اجرائي  ، مشخصات ساختمان در دست احـداث را برابـر    -4-13

ضوابط تعيين شده از طرف سازمان بر روي تابلويي در كنار معبر عمـومي  بـه هزينـه صـاحب كـار نصـب       

  )دوم مقررات ملي ساختمان مبحث 2-11-2.(نمايد

ترتيب انجام آزمايشات جوش و بتن و ايجاد هماهنگي هاي الزم با ناظر سازه ساختمان كه هزينـه   -14 -4

  .آزمايشات بعهده صاحب كار مي باشد

مدير مكلف است در صورت تمايل صاحب كار و به هزينه ايشان تمامي ساختمان هاي احداثي خود  -4-15

. ( كيفيت اجراي ساختمان ، از طريق يكي از شركت هاي بيمه تخصصـي قـرار دهـد     را تحت پوشش بيمه

  )3-15-1-7تا  1-15-1-7موضوع بند هاي  2مقررات ملي ساختمان مبحث 

مدت بيمه كيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شروع بهره بـرداري و پـس از تحويـل سـاختمان     )  7تبصره 

  :در بخش هاي مختلف ساختمان به شرح زير است توسط مدير به صاحب كار يا صاحب كاران

  سازه هاي ساختمان شامل پي ، اسكلت ، سقف و سفتكاري ، حداقل ده سال -الف 

  .نماي ساختمان ، حداقل پنج سال   -ب 

  .عايقهاي رطوبتي ساختمان ، حداقل پنج سال  –ت 

  .ل سه سال تجهيزات و تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي ، آسانسورها ، حداق –ث 

مجري مكلف است پس از پايان كار با هزينه مالك  نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي كه اجرا   -4-16

اعم از معماري ، سازه اي و تاسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس » نقشه هاي چون ساخت « شده يعني 

تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط يك نسخه از آن ها را )ناظران( از امضاء و اخذ تاييد ناظر 

  ) 9-4-2بند  2مقررات ملي ساختمان مبحث .(تحويل نمايد

  

  

  

  



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  وظايف وتعهدات واختيارات صاحب كار : 5ماده 

پرداخت تمامي هزينه هاي مندرج در اين قرارداد به عهده صاحب كار اسـت مگـر مـواردي كـه در      -5-1

  . شرايط خصوصي پيمان معين مي گردد

روز از تاريخ امضاء اين قرارداد مبلـغ تنخـواه گـردان را بـه مـدير       10صاحب كار متعهد است ظرف  -5-2

  )قرارداد هاي مديريت مالي  واداري .( بپردازد 

روز تمامي صورت حسابهاي را كه توسط مدير تهيـه شـده    10صاحب كار متعهد است حداكثر ظرف  -5-3

  )ي مديريت مالي  واداري قرارداد ها.( بررسي وپرداخت كند 

صاحب كارهمكاريهاي الزم را از قبيل دادن وكالتنامه ؛ معرفي نامه؛ وغيره جهت معرفـي مـدير بـه     -5-4

با برنامه زمانبندي  منظور اخذ انشعابات آب ؛ برق ؛ گاز وغيره ومراجعه به مراجع رسمي ودولتي را متناسب

  )قرارداد هاي مديريت مالي  واداري .( به عمل آورد درخواست مدير وحداكثر ظرف يك هفته از تاريخ 

صاحب كار متعهد است با توجه به حضور روزانه مدير و يا نماينده قانوني وي در كارگاه محل مناسبي  -5-5

را جهت انجام امور كارگاهي در اختيار وي قراردهد كه نحوه تجهيز آن مطابق شرايط عمومي بعهده مدير و 

  . ي آن مطابق مفاد قرارداد بعهده صاحبكار مي باشدپرداخت هزينه ها

صاحب كار متعهد ميگردد تا زمان اخذ پروانه ساختماني و تحويل زمين به مـدير از شـروع هرگونـه     -5-6

  .عمليات ساختماني خودداري نمايد

صاحب كار موظف است محل اجراي ساختمان را بدون متصرف و معـارض طـي صورتجلسـه كتبـي      -5-7

  .مدير بدهد در غير اينصورت از اين بابت هيچ مسئوليتي متوجه مدير نمي باشدتحويل 

صاحب كار متعهد مي گردد در صورت نياز به اجراي سازه نگهبان بنا بر صالحديد مجري نسـبت بـه    -5-8

  . تهيه نقشه و اجراي آن از طريق پيمانكاران متخصص  مربوطه تحت نظر مدير اقدام نمايد

  . متعهد به استفاده از مصالح استاندارد ميگرددصاحب كار  -5-9

صاحب كار متعهد ميگردد در صورت تمايل به خريد بيمه تضـمين كيفيـت سـاخت قبـل از آغـاز       -5-10

  .عمليات اجرائي مراتب را كتباٌ به اطالع مدير برساند

ارداد كه بـه ايـن قـرارداد    معرفي نماينده تام االختيار به مدير به صورت كتبي و همزمان با انعقاد قر -5-11

منضم مي گردد تا در صورت عدم امكان دسترسي به صاحب كار كليه هماهنگي هـاي الزم جهـت اجـراي    

  .قرارداد با ايشان بعمل آيد

صاحب كار يا نماينده معرفي شده مي بايست حداكثر ظرف مدت دو روز به كليه درخواست ها و )  8تبصره 

  .يهي است در غير اينصورت تاخير كار ناشي از قصور مدير نمي باشدپرسشهاي مدير پاسخگو باشد بد

صاحب كار و مدير و پيمانكاران و اشخاص ثالث (صاحب كار ملزم به تهيه بيمه نامه مسئوليت مدني - 5-12

منطبق با مدت قرارداد مي باشد و در صورت هرگونه مغايرت و يا عدم تمديد بيمه نامه توسط صاحب كـار  )

  .وليت ها، خسارات جاني و مالي ناشي از اين قصور به عهده وي خواهد بودكليه مسئ



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

چنانچه به هر دليلي ، صاحب كار ساختمان را در مقابل حوادث بيمه ننموده و يا به موقع بيمه نامه )9تبصره 

رده بر را تمديد نكرده باشد ، در صورت بروز هرگونه حادثه ، مسئوليت جبران كليه خسارات جاني و مالي وا

  .عهده صاحبكار است

چنانچه صاحب كار بهر ترتيبي قصد ايجاد تغييراتي در نقشه هاي مصوب اوليه ، توافق شده برابر ) 10تبصره 

  . مفاد اين قرارداد را داشته باشد موظف به اطالع رساني به شركت بيمه گر و اصالح مواد بيمه نامه مي باشد

ل از اتمام عمليات ساختماني صاحب كار ملزم و موظف بـه تمديـد   در صورت اتمام مدت قرارداد قب -5-13

  .قرارداد با مدير برابر با شرايط توافق شده در بخش خصوصي قرارداد مي باشد 

صاحب كار در صورت واگذاري ملك به غير موظف به هماهنگي و ايجاد رابطه الزم بين مالك جديد  -5-14

  .ين طرفين و اطالع رساني به نظار و  سازمان استان  مي باشدو مدير جهت تنظيم  قرارداد جديد فيماب

تهيه و نصب تابلو هاي ايمني و هشـدار   –سرويس بهداشتي  –انبار كارگاه  –ايجاد اطاقك نگهباني - 5-15

دهنده و مشخصات پروژه كه از ضروريات اجرا مي باشند در حد نياز پروژه با هزينه صـاحبكار و زيـر نظـر    

  .خواهند شد سازنده ايجاد

صاحب كار توافق دارد با توجه به حضور روزانه مدير يا نماينده قانوني وي در كارگاه محل مناسـبي   -5-16

را جهت انجام امور كارگاهي در اختيار وي قراردهد كه نحوه تجهيز آن مطابق شرايط عمومي بعهده مدير و 

  .استپرداخت هزينه هاي آن مطابق مفاد قرارداد بعهده صاحبكار 

  

  :و نحوه پرداخت آن حق الزحمه مدير :  6ماده 

    ريـال  .....................................براساس گروه ساختماني پروژه به ازاي هـر متـر مربـع    حق الزحمه مدير: الف 

   شرايط خصوصي پيوست اين قرارداد صاحبكار متعهـد بـه پرداخـت آن     3مي باشد كه مطابق با مفاد ماده 

  .باشد مي

  . پرداخت ماليات وكسورات قانوني كه به حق الزحمه مديرتعلق ميگيرد به عهده مدير مي باشد: ب 

مبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده بوده و ارزش افزوده متعلقه به قـرارداد بـر اسـاس    : ج 

 شرايط خصوصـي  3راساس ماده درصد هاي تعيين شده از طرف اداره كل امور مالياتي در مراحل پرداخت ب

قرارداد بر عهده صاحبكار بوده و در صورت عدم پرداخت به موقع ، پرداخت جرائم متعلقه به عهده صاحب 

كار خواهد بود كه صاحب كاردر وجه مجري پرداخت و مجري مكلف است در موعد مقرر به سـازمان امـور   

    .مالياتي پرداخت نمايد
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  )كار را بعهده داشته باشد در صورتيكه مدير ، مديريت مالي و اداري صاحب( :تنخواه گردان : 7ماده 

ريال به عنوان تنخواه گردان در اختيار مدير قرار مي دهد كه پـس  ......................................صاحب كار مبلغ 

تنخواه گردان بعـدي  از ارائه صورت هزينه ها و فاكتورهاي مربوطه و تاييدمهندس ناظر هماهنگ كننده ، 

  .تا سقف مبلغ مذكور محاسبه و توسط صاحب كار به مدير پرداخت مي شود

تضـمين مـورد قبـول صـاحب     (ريـال  ................................مدير در زمان اخذ مبلـغ اولـين تنخـواه گـردان     

از اتمـام اجـراي   معادل مبلغ دريافتي به عنوان تضمين در اختيار صاحب كار قرار ميدهـد كـه پـس    )كار

  .ساختمان و همزمان با تحويل آن ، به مدير مسترد مي گردد

  

  مهندسان ناظر : 8ماده 

  :نظارت بر اجراي ساختمان به عهده 

  ..................................................... نشاني   ............................................:................ناظر هماهنگ كننده 

  ...................................................... نشاني.............................. .....................:..........سازهمهندس ناظر  -1

  ...................................................... نشاني..............................   ..................:.......معماري مهندس ناظر-2

  ...................................................... نشاني.....   ..............:...............انيكيمهندس ناظر تاسيسات مك-3

  ...................................................... نشاني.....   ...............:.............الكتريكيمهندس ناظر تاسيسات -4

ميباشد كه از طرف صاحب كار به مدير معرفي شده اند چنانچه بعدا به هر دليل هر يك از مهندسـان نـاظر   

  .روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجري معرفي نمايد  15تغيير كندصاحب كار موظف است حداكثر ظرف 

  

  :شرايط ؛ مسئوليتها؛ اختيارات:9ماده 

.......... رايط ؛تعهدات واختيارات ومسئوليتهاي طرفين قرارداد وساير عمومات قـرارداد بـه شـرح مـواد     ش

  .م به اين قرارداد مي باشد ضشرايط عمومي من...........  الي

  

  :منضمات آن  اسناد ومدارك قرارداد و: 10ماده 

مي ؛    شرايط خصوصي  ؛  برنامه زمانبندي قراردادحاضر ؛  شرايط عمو:  اسناد ومدارك قرارداد عبارتند از  

و عمومي كارهاي ساختماني و فرم هاي اوليـه  كلي ،نقشه ها  ؛  پروانه ساختماني ؛ همچنين مشخصات فني 

  .كه جزو منضمات قرارداد محسوب مي شود سازمان 
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  :نشاني طرفين قرارداد  :11ماده

  

  :صاحب كار  آدرس پستي و شماره تماس

  

  

 :  مدير تي و شماره تماسآدرس پس

 
 
 

اقامتگاه قانوني صاحب كار و مدير همان است كه در قرارداد ذكر گرديده است ، درصورتيكه هر يك از  : 12ماده 

روز پيش از تاريخ تغيير به طرف ديگر و  15طرفين محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را حداقل 

طالع دهد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرفين ديگر اعالم نشده است ، ا نهمچنين سازمان نظام مهندسي استا

  .مكاتبات به نشاني قبلي ارسال و دريافت شده تلقي مي گردد

  

به   تبصره و در سه نسخه بين طرفين قرارداد و با توافق كامل آنها تنظيم و يك نسخه10ماده و 12اين قرارداد در 

  يك نسخه نزد سازنده تسليم مي گردد و تمام نسخ آن حكم واحد را دارد و ، يك نسخه نزد صاحب كار ،  نسازما

   .موقع بروز اختالف نسخه سازمان مالك عمل قرارداد خواهد گرفت
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  شرايط عمومي قرارداد براي قراردادهاي اجراي ساختمان
  

  اريف و مفاهيمفصل اول، تع
  

  :قرارداد اجراي ساختمان -1ماده 
اعم از اينكه به صورت عادي يا رسمي تنظيم شده باشد براي طرفين آن حكـم سـند دارد و مشخصـات اصـلي و كلـي      

و مدارك منضم به قرارداد در آن قيد مـي  قرارداد مانند مشخصات و نشاني دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد 

  .شود

  

  :ايط عموميشر -2 ماده
شرايطي است كه در تمامي انواع قراردادهاي اجراي ساختمان بين صاحب كار و مجريان ساختمان منعقد مـي شـود و   

  .بايد مورد رعايت طرفين قرار گيرد و حاكم بر قرارداد منعقده بوده و جزو الينفك آن محسوب مي شود

  

  : شرايط خصوصي -3ماده 
با توجه به وضعيت، موقعيت و ماهيت خود دارد و متضـمن خواسـته هـا و    ر ساختمان شرايط خاصي است كه اجراي ه

كه مـورد موافقـت طـرفين قـرار     نظرات خاص هريك از طرفين قرارداد و به منظور تكميل شرايط عمومي قرارداد است 

تواند مـواد شـرايط   شرايط خصوصي نمي . گرفته و بايد مورد رعايت قرارد گيرد و جز الينفك قرارداد محسوب مي شود

  .مگر در مواردي كه در شرايط عمومي اين اختيار پيش بيني شده باشدعمومي را نقض كند 

  

  :انواع قرارداد اجراي ساختمان -4ماده 
  .قرارداد اجراي ساختمان معموال به يكي از سه شكل زير و براي انجام كل كار و يا بخشي از كار منعقد مي شود

  ).كاربرگ الف ( تمان با مصالح قرارداد اجراي ساخ) الف

  ).كار برگ ب ( قرارداد اجراي ساختمان بدون مصالح يا دستمزدي ) ب

  ).كاربرگ ج ( قرارداد اجراي ساختمان به صورت پيمان مديريت ) ج

  

  :اجراي ساختمان -5ماده 
يسـات مكـانيكي   عبارت است از تجهيز كارگاه، آماده سازي، اسـكلت سـازي، سـفت كـاري، نـازك كـاري، اجـراي تاس       

  .محوطه سازي، حصاركشي و امور مربوط به مديريت، اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداريوتاسيسات برقي، 
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  :صالحيت حرفه اي، حدود آن و ظرفيت اشتغال -6ماده 
موبـوط، توسـط وزارت مسـكن و    عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجـراي سـاختمان كـه طبـق شـرايط و ضـوابط       

  .صادر مي گرددبراي دارندگان صالحيت شهرسازي 

  

  :ناظر -7ماده 
از رشته هاي اصلي شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال با صالحيت نظارت بر ساختمان در يك يا چند رشته 

و مرتبط موضوع قانون است كه توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب كار، شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانـه  

ساختمان معرفي مي شود و بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صالحيت مندرج در پروانه اشتغال خـود بـه   

آن لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها، مقررات ملي ساختمان ومحاسبات فني منضـم بـه   

  .نظارت مي نمايد

  

  :ناظر هماهنگ كننده -8ماده 
اي پروانه اشتغال و صالحيت نظارت در رشته معماري يا عمران اسـت كـه براسـاس شـرح خـدمات      شخصي حقيقي دار

رشـته هـاي هفتگانـه منـدرج در قـانون در يـك       مهندسان رشته هاي ساختمان، مسئول هماهنگي بين تمامي ناظران 

مراجـع ذي ربـط مـي    ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و ارسال گزارش هاي مرحله اي به شهرداري و سـاير  

و يا نهادهاي عمومي غيـر  درخصوص ناظران حقوقي ساختمان، مديرعامل شركت يا مسئول واحد فني موسسات . باشد

  .دولتي همان ناظر هماهنگ كننده خواهد بود

  

  :پيمانكار -9ماده 
ن بخش از عمليات شخص حقيقي يا حقوقي است كه صالحيت انجام تمام يا بخشي از كارهاي اجرايي را دارد و براي آ

  .با وي قرارداد منعقد مي گردد

  

  :كارگاه، تجهيز و برچيدن آن – 10ماده 
با اجازه صاحب كار از آن استفاده مي محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي شود، يا ) الف

  .گردد

روع و انجام دادن كار به صورت موقت بـراي دوره  تجهيز كارگاه، عبارت است از اقدامات و تداركاتي كه به منظور ش) ب

  .اجرا انجام مي شود

تاسيسات و يا ساختمان هاي موقت و خـارج كـردن آنهـا بـه     برچيدن كارگاه، عبارت است از جمع آوري تجهيزات، ) ج

  .رمحل هاي مذكوو تسطيح و تميز كردن عالوه ساير مواد زايد و يا ماشين آالت و ابزار كار از كارگاه 
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  :برنامه زمان بندي –مدت قرارداد  -11ماده 
مدت الزم جهت اجراي ساختمان همراه با برنامه زمان بندي كلي و تفصـيلي آن، براسـاس نـوع قـرارداد، توسـط      ) الف

تاريخ ها و ساعت . مجري برآورد و با قبول صاحب كار در چارچوب برنامه مذكور به عنوان مدت قرارداد تعيين مي گردد

 مدت قرارداد و برنامه زمان بندي با توجه به تغيير مقادير كار بـا توفـق  . راساس تقويم و ساعت رسمي كشور استكار ب

  .طرفين قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي باشد

ز داشته باشـد، مجـري   در صورتي كه به هر علت اجراي ساختمان به زماني بيش از زمان تعيين شده در قرارداد نيا) ب

در ايـن صـورت قـرارداد مجـري و     . مراتب را به صاحب كار اعالم نمايدموظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، 

تمديد قرارداد، مجري موظف است مراتب ادامه در صورت تمديد يا عدم . صاحب كار با رضايت طرفين قابل تمديد است

ارش وضعيت كار به صاحب كار، مرجع صدور پروانه ساختمان وسـازمان اسـتان اعـالم    يا خاتمه كار خود را همراه با گز

  .نمايد

  

  :نحوه پرداخت –مبلغ قرارداد  -12ماده 
عبارت است از مبلغ يا درصدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين صاحب كار و مجري توافق و تعيين و در قرارداد 

داخت ها حسب نوع هر قرارداد بايد با ذكر مراحـل و مواعـد پرداخـت و همچنـين     ميزان، موعد ونحوه پر. درج مي شود

  .شرايط تعديل آن در شرايط خصوصي قيد شود

  

  تعهدات و اختيارات صاحب كار –فصل دوم 
  

  :تعهدات صاحب كار -13ماده 
حويل مجري صاحب كار متعهد است محل اجراي ساختمان را بدون متصرف و معارض طي صورتجلسه كتبي ت -13-1

روز از  30چنانچه تاريخ معيني جهت تحويل كارگاه در قرارداد پيش بيني نشده باشد، تحويل آن نبايـد بـيش از   . بدهد

  .تاريخ امضاي قرارداد به طول انجامد

صاحب كار متعهد است پروانه ساختماني و مجوزهاي الزم را با توجه به نقشه هاي مورد نظـر، حسـب مـورد از     -13-2

ساختمان، قبل از شروع اجراي ساختمان اخذ و نسخه اي از آنها را بـه مجـري   ري و يا ساير مراجع صدور پروانه شهردا

  .تحويل دهد

صاحب كار متعهد است تسهيالت الزم به منظور تامين آب و برق كارگاه سـاختمان را قبـل از شـروع عمليـات      -13-3

  .ساختماني فراهم نمايد

سري از نقشه هاي اجرايي كار را كه به تصويب سازمان استان و مرجع صدور پروانـه   2صاحب كار متعهد است  -13-4

  .و مدارك الزم را به مجري تحويل نمايدساختمان رسيده است و همچنين ساير اسناد 

اسـت كليـه   در صورت تاييد ناظر و ناظر هماهنگ كننده مبني بر انجام كار توسط مجري، صاحب كـار متعهـد    -13-5

  .هايي را كه با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت كندپرداخت 

غيـر از هزينـه   ( صاحب كار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزينه هاي مربوط به بيمه كارگاه سـاختمان را   -13-6

  .بپردازد) بيمه نيروي انساني و ماشين آالت و تجهيزاتي كه متعلق به مجري است 
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رايـه و يـا از وي كسـب نظـر مـي كننـد،       صاحب كار متعهد است در مواردي كه مجري يا ناظر پيشنهادهايي ا -13-7

  .متناسب با شرايط كار در اسرع وقت، حداكثر ظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را اعالم دارد

ذي ربـط و توسـط وي بـه     صاحب كار هر گونه تغييرات و اصالحات مورد نظر خود را فقط پس از تاييـد نـاظر   -13-8

  .مجري ابالغ مي كند و به هيچ وجه مجاز نمي باشد در امور اجرايي كارگاه مستقيماً دخالت نمايد

  

  :اختيارات صاحب كار -14ماده 
صاحب كار اختيار دارد بطور مستمر و دايم بنحوي كه موجب اختالل در امور جـاري كارگـاه نشـود از كارگـاه      -14-1

.... اطي، كم كاري، كندي، يا توقف كار، حيف و ميل، عدم رعايت اصـول ايمنـي و   د و چنانچه موارد بي انضببازديد نماي

انكـار بـه   مدر صورتي كه مجري يا پي. كندب مورد به طور كتبي به مجري يا پيمانكار اعالم سمالحظه نمود مراتب را ح

د پيش بيني شده در قرارداد نسبت به تعويض آنها اقدام براساس مفانظرات مذكور توجه ننمايد صاحب كار اختيار دارد 

  .نمايد

يا افـزايش  درصد مبلغ قرارداد را تقليل  20صاحب كار اختيار دارد در ضمن اجراي ساختمان حداكثر تا معادل  -14-2

كـار   ت پيشنهادي خـود را بـه صـاحب   مموظف است بالفاصله قيدرصد قرارداد، مجري  20ر صورت تجاوز از اما د. دهد

  .تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقي، در آن خصوص اقدام گردد. اعالم نمايد

  

  تعهدات و اختيارات مجري –فصل سوم 
  

  :عهداتت -15ماده 

و تمام اسناد و مدارك و    نقشه ها را مالحظـه  از محل اجراي ساختمان بازديد كرده مجري بايد قبل از انعقاد قرارداد 

سال، انواع مصـالح و تجهيـزات و   نموده و از موقعيت، نوع كار، وضعيت آب و هوا، امكان اجراي كار در فصلهاي مختلف 

ماشين آالت و امكانات نيروي انساني ماهر در بازار كار، آگاهي كامل داشته و با توجـه بـه اطالعـات مـذكور در زمينـه      

  .وضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعهدات زير را تقبل نمايدم

در صورت مالحظه مغايرت بين نقشه هاي اجرايي يا عدم رعايت اصـول فنـي در آنهـا بالفاصـله موضـوع را بـه        -15-1

  .مهندس طراح و ناظر و صاحب كار اعالم نمايد

مجـاور  اي ساختمان و ايمني كارگاه و ساختمانهاي تمامي مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه هاي عمومي اجر -15-2

  .و مسايل زيست محيطي در كارگاه را رعايت كند

  .او انجام پذيردان توسط وي يا زير نظر مختتجهيز كارگاه سا -15-3

عمليات اجرايي را پس از صدور مجوزهاي قانوني از سوي دستگاه هاي ذي ربط و دريافت آن مدارك از صاحب  -15-4

  .طابق برنامه زمان بندي شروع نمايدكار، م

  .تمامي عمليات اجرايي را براساس نقشه هاي مصوب اجرا كند -15-5

  .در صورت نياز بين پيمانكاران هماهنگي الزم را ايجاد نمايد -15-6

  .تقدم و تاخر منطقي بين اقالم كار را تعيين كند -15-7

  .وب ضوابط مربوط اخذ كندتاييديه هاي الزم را از مهندس ناظر در چارچ -15-8
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حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال خود و ساير اشخاص داراي صـالحيت  در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد،  -15-9

تعيين و ابالغ شده اسـت را كـامالً رعايـت نمايـد و همچنـين از پـذيرش       در رشته مربوط كه توسط مراجع ذي صالح 

  .آن بعهده وي مي باشد امتناع نمايد مسئوليت نظارت بر ساختماني كه اجراي

  .را به وسيله افراد متخصص و با تجربه و داراي صالحيت انجام دهدعمليات مورد قرارداد  -15-10

  .، ماشين آالت، ابزار، مصالح استاندارد و تجهيزات الزم را فراهم نمايدحسب نوع و مفاد قرارداد -15-11

از بـه  مـي دهـد   نكارگاه را تهيه يا تاييد كند و تا زمانيكه مقررات دولتي اجـازه  نيروي انساني ماهر مورد نياز  -15-12

كـار و امـور    كارگيري كارگران خارجي خودداري يا جلوگيري كند و در صورت ضرورت به كارگيري آنان مجـوز وزارت 

  .اجتماعي را دريافت و يا مطالبه نمايد

ث از آن را رعايت و يا نسبت به رعايـت آنهـا   نبعهاي موبخشنامه  مقررات بيمه و تامين اجتماعي و قانون كار -15-13

  .الزام نمايد

قبل از شروع عمليات اجرايي كارگاه، كليه تجهيزات و ماشين آالت و وسايل متعلـق بـه خـود را بيمـه آتـش       -15-14

لكـن  . ار اسـت هزينه بيمه ساختمان و وسايل متعلق به صاحب كار به عهـده صـاحب كـ   . ( سوزي و حوادث قهري كند

ننموده باشد، در صورت بروز آتش سوزي يا حوادث قهري، مسئوليت و جبران خسارات  بيمهرا چنانچه صاحب كار آنها 

، مسئوليت حفاظت از كارگـاه و تاسيسـات زيربنـايي و    يصرفنظر از حوادث قهر.) وارده به عهده صاحب كار خواهد بود

گاه به عهده مجري است و اگر به هـر يـك صـدمه و خسـارتي وارد شـود      تمامي وسايل و لوازم و مصالح موجود در كار

  .موظف به رفع نقص و يا جبران خسارت مي باشد

صاحب كار، در صورتي كه به اصول فني كار لطمه نزنـد و  نظرات ناظر را براساس نقشه هاي موجود و نظرات  -15-15

  .يط عمومي قرارداد بپذيردناظر به طور كتبي تاييد كند با رعايت مفاد قرارداد و شرا

اجراي كار ناشي از عدم رعايت نقشه ها يا به كار بردن مصالح نامرغوب يا عـدم ارايـه   هرگونه ايراد و نقص در  -15-16

  .كار مناسب از ناحيه نيروي انساني كارگاه را بر اساس مفاد قرارداد رفع نمايد

بينـي راه عبـور مناسـب در پيـاده رو، اسـتفاده از عاليـم       كليه مقررات مربوط به نحوه تخليه مصـالح، پـيش    -15-17

  .راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و تامين انتظامات كارگاه را حسب مورد رعايت و كنترل نمايد

  .ه واگذاري قرارداد را به ديگران ندارداجاز -15-18

  .امانت را بنمايد در تهيه و يا تاييد صورت وضعيت ها و يا صورت هزينه ها دقت و رعايت -15-19

قانون اجراي كـار سـاختمان در يكـي از رشـته هـا مسـتلزم داشـتن پروانـه          4ماده در مواردي كه به موجب  -15-20

صالحيت مربوط مي باشد و مجري فاقد صالحيت مذكور باشد موظف است از دارندگان پروانه صالحيت مربـوط بـه آن   

  .بخش از كار استفاده نمايد

  

  :رات مجرياختيا -16ماده 
  .مجري مي تواند شروع كار را موكول به دريافت پيش پرداخت نمايد -16-1

در صورتي كه پرداخت هر يك از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعيين شـده در قـرارداد     -16-2

درصـدي از تـاخيرات مربـوط بـه     از يك ماه توسط صاحب كار به تاخير افتد، مجري مي تواند آن مبلغ و معـادل  بيش 

  .كار مطالبه نمايدخصوصي تعيين مي شود در طول مدت توقف از صاحب پرداخت حق الزحمه خود را كه در شرايط 
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نداند حسب مورد مراتب را به طور كتبي به چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه ها به مصلحت  -16-3

بايد بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ به د و تا  وصول پاسخ كه در هر حال نمي رسان اطالع ناظر هماهنگ كننده و طراح

  .انجامد، اجراي كار در آن بخش را متوقف مي نمايدطول 

  

تضمين انجام تعهدات قرارداد، تهيه صورت هزينه ها، نحوه پرداختهـا و تعليـق    -فصل چهارم

  كار

  

  :تضمين انجام تعهدات -17ماده 
ين انجام تعهدات ناشي از قرارداد و همچنين تضمين مبلغ پيش دريافت، صاحب كار مي تواند از مجـري  به منظورتضم

در صورت دريافـت تضـمين از مجـري صـاحب كـار      . براساس مندرج در قرارداد خصوصي تضمين الزم را دريافت نمايد

  .ذه را مسترد داردموظف است پس از انجام تعهدات تضمين يا تضمين هاي ماخو

  

  :صورت هزينه ها -18ماده 
نوع قرارداد، صورت وضعيت يا صورت حساب ها همراه با اسناد و مـدارك مثبتـه تهيـه وپـس از تاييـد كيفيـت       حسب 

  .قرار گيردناظر در زمانهاي معين شده در شرايط خصوصي قرارداد در اختيار صاحب كار كارهاي اجرايي توسط مهندس 

  

  :نحوه پرداختها -19ماده 
موظف است حسب نوع قرارداد، در زمانهاي تعيين شده پس از دريافت صورت وضعيت يـا صـورت حسـابها     صاحب كار

طبق شرايط مندرج در شرايط خصوصي قرارداد نسبت به پرداختها مطالبات مجري اقدام كند در صورت وجود اشكال يا 

 70توسط مهندس يا مهندسان ناظر حداقل ابهام يا اختالف نظر در صورت هزينه ها پس از تاييد كيفي كارهاي اجرايي 

) 26(مـاده  كفايت نكنـد طبـق   درصد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصالحي مهندس ناظر براي طرفين 

  .اين شرايط عمومي عمل خواهد شد

  

  :تعليق -20ماده 
در اين صورت بايد . تمان را معلق كندصاحب كار مي تواند در مدت قرارداد، براي يك بار و حداكثر سه ماه اجراي ساخ

در مدت تعليق، مجري مكلف است حسب نوع قرارداد تمام . را با تعيين تاريخ شروع تعليق به مجري اطالع دهدمراتب 

مسئوليت هاي ناشي از آن را مانند حفاظت و حراست از كارهاي انجام شده، مصالح و تجهيزات پـاي كـار، تاسيسـات و    

پرداخت هزينه خسارات دوران تعليق و اجاره مربوط به ماشين آالتـي  . را به نحو مطلوب انجام دهدساختمانهاي موقت 

باقي مانده اند براساس مبلغ يا درصدي كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مـي شـود   كه در دوران تعليق در كارگاه 

ا توافق مجري و صاحب كار در قالب شـرايط  ماه و بيشتر از يكبار فقط ب 3تعليق مدت بيش از . بعهده صاحب كار است

  .خصوصي قرارداد امكان پذير است
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  تحويل كار، برچيدن كارگاه، تسويه حساب و پايان كار –فصل پنجم 
  

  :تحويل كار -21ماده 
عمليات موضوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهره برداري شد، مجري مراتب را حـداقل يـك هفتـه    پس از آنكه 

پـس از تعيـين روز تحويـل، بـا حضـور نـاظر       . به ناظر هماهنگ كننده و صاحب كار اعالم مـي دارد بل به طور كتبي ق

 3در صورتي كه پروژه بـيش از  . صاحب كار و مجري، كار طي صورتجلسه تحويل صاحب كار مي شودهماهنگ كننده، 

در غير اين صورت در . فع نقص مذكور موكول مي شودبعد از ردرصد كل كار، داراي ايراد و نواقص باشد، تحويل كار، به 

درصد كل كـار منـدرج    3معيني براي رفع نواقص جزيي كمتر از همان صورتجلسه ضمن تحويل گرفتن پروژه زمانهاي 

تحويـل كـار تـا    از تـاريخ  . در قرارداد   پيش بيني مي گردد و مجري مكلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذكور اسـت 

صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد شـود  قرارداد تعيين مي شود نيز در  ر شرايط خصوصيزماني كه د

  .كه ناشي از تقصير يا قصور مجري باشد، رفع ايرادات و جبران خسارات به عهده وي مي باشد

ه صورت بخش، بخـش  ار و تاييد ناظر هماهنگ كننده، تحويل كار مي تواند بكبراساس توافق مجري و صاحب  :تبصره

  .صورت گيرد

  

  :برچيدن كارگاه -22ماده 
پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، كارگاه ساختمان با توجه به مسئوليت منـدرج در قـرارداد بايـد    

  .حداكثر ظرف دو هفته برچيده شود

  

  :تسويه حساب و پايان كار -23ماده 
لسه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تاييد آن از سوي ناظر و ناظر هماهنگ روز بعد از تنظيم صورتج 15حداكثر ظرف 

پس از تحويـل موقـت مراتـب مربـوط بـه       كننده، طرفين قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمين

  .تحويل قطعي كار و تسويه حساب و پايان قرارداد را صورتجلسه نمايند

  

  محل اختالف ز فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات،اقدامات پس اموارد فسخ،  –فصل ششم 
  

  :موارد فسخ -24ماده 
  .روز فسخ نمايد 15در موارد زير صاحب كار مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي ) الف

نامـه  مجري در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد از نظر كيفيت كار يا ضـوابط اجرايـي يـا بر    -1

مالي پيشرفت كار مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده نباشد و موجـب اضـرار يـا تضـييع حقـوق       -فيزيكي -مصوب زماني

  .صاحب كار شود

  .مجري به هر يك از تعهدات خود عمل نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايد -2
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يا قصوري متوجـه صـاحب كـار يـا نـاظر      ر دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكه تقصيمجري عليرغم  -3

در انجام وظيفه خود بيش از يك دهم مدت قرارداد تاخير غير موجه داشته باشد و يا بدون عذر موجه كارگـاه را  . باشد

  .تعطيل كند

  .قرارداد را به غير واگذار نمايد -4

  .مجري ورشكسته و يا شركت وي منحل شود -5

  .ي نتواند ادامه كار دهدصاحب كار به دليل مشكالت تخصص -6

  :روزه قبلي فسخ كند 15در موارد زير مجري مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي ) ب

مـاه   2تاخير صاحب كار در تحويل دادن محل كار با مجوزهاي قانوني الزم يا رفـع موانـع قـانوني موجـود بـيش از       -1

  .خطار مراجع ذي صالح قانونيحسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از تاريخ ابالغ يا ا

تاخير صاحب كار در تحويل مصالح ساختماني، تجهيزات، ماشين آالت، ابزار و ساير وسايلي كه تهيه و تامين آن بـه   -2

ساير تعهداتي كه به موجب قرارداد خصوصي بعهده صاحب كار مي باشد به مدت بيش عهده صاحب كار است و يا انجام 

  .از يكماه در هر مورد

 45وجه به نوع قرارداد و شرايط خاص آن بـيش از  تاخير صاحب كار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجري با ت -3

  .روز

درصد مدت مندرج در قرارداد  15در صورتي كه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از  -4

مذكور با تاييد ناظر هماهنگ كننده به طور همزمان كتبا پايان مدت به تاخير بياندازد موضوع اين تعليق كار از شروع تا 

سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بين مجري . به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم مي شـود 

و صاحب كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و يا اجازه اجراي پروژه ديگري بـه مجـري اتخـاذ    

  .الزم االجرا مي باشد ي نمايد و نظر او براي طرفينتصميم م

  .درصد مبلغ كار و عدم حصول توافق با صاحب كار در مورد نحوه ادامه قرارداد 20حذف يا افزايش بيش از  -5

  .روز متوالي 15در كارگاه بيش از ) به هر دليل ( عدم حضور ناظر  -6

  .ماه 3يش از تعليق اجراي كار از ناحيه صاحب كار ب -7

  .مشكالت شخصي مجري، بنحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد -8

  

  :اقدامات پس از فسخ -25ماده 
در صورت اعالم كتبي فسخ قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ اعالم، جلسه اي 

  .مي گرددبا حضور طرفين قرارداد و ناظر هماهنگ كننده تشكيل 

پس از صورت برداري از كليه كارهاي انجام شده، مصالح پاي كار، تجهيزات، ابزار، ادوات، ماشـين آالت و سـاير وسـايل    

موجود در كارگاه با تعيين مالكيت يا تحت اجاره بودن هر يك از طرفين و توافق در مورد نحوه تسويه حساب، موضـوع  

قرارداد در جلسه مذكور، صورت بـرداري و  رت عدم حضور هريك از طرفين در صو .صورتجلسه و قرارداد فسخ مي شود

تنظيم صورتجلسه مذكور توسط كارشناس رسمي دادگستري با كارشناس رسمي سـازمان نظـام مهندسـي سـاختمان     

ب فسخ قرارداد موج .رعايه بوده و سند محسوب مي شودصورتجلسه ياد شده براي طرفين الزم ال. استان انجام مي گيرد

  .نمي گرددرفع مسئوليت هاي مجري و ناظر در مورد آن قسمت از كار كه توسط آنها انجام و نظارت شده است 



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  :خسارت عدم انجام  تعهدات-26ماده 
مـاده  )الـف (بنـد   4و3و2و1در صورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحب كار به يكي از داليـل منـدرج در رديـف هـاي     )الف

،مجري موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي )24(ماده )ب(بند )8(ورديف 24

  .قرارداد مي باشد

و يا فسخ )24(ماده )ب(بند )7(الي)1(در صورت فسخ قرارداد از ناحيه مجري به يكي ازداليل مندرج در رديف هاي )ب

ار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد ،صاحب ك)24( ماده) الف(بند ) 6(قرارداد به دليل مفاد مندرج در رديف 

  .پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي باشد

  

  :حل اختالف -27ماده 
هر گاه در اجرايا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن ،اعم از شرايط عمومي ،شرايط خصوصي و ساير اسناد و مدارك 

ارداد فيمابين ،ساكت يا داراي ابهام باشد و يا به هر دليل بين طرفين منظم آن اختالف نظر پيش آيد و يا مواردي در قر

قرارداد اختالف حاصل شود ،موضوع به هيات حل اختالف متشكل از يك نفر نماينده صـاحب كـار ،يـك نفـر نماينـده      

هماهنـگ   در صورت تقاضاي هر يك از طرفين ،مهندس ناظر و ناظر.مجري و يك نفر به انتخاب طرفين ارجاع ميگردد 

راي بـراي طـرفين    2تصميمات هيات حل اختالف بـا اكثريـت   . كننده بدون داشتن حق راي در هيات حضور مي يابد 

  .معتبر است

  

  .اعتبار شرايط عمو مي قرارداد–اقامتگاهها و ابالغها –تسريع كار –حوادث قهري :فصل هفتم 

  حوادث قهري :28ماده 
ــه ،آتــش ســوزيهاي دامنــه دار و مهــار   جنــگ ،انقالبها،اعتصــابهاي عمومي،شــيو ع بيماريهــاي واگيــر دار ،ســيل ،زلزل

نشدني،طوفان و حوادث مشابه كه خارج از اراده و كنترل طرفين قرارداد است و اجراي كـار را غيـر ممكـن يـا موجـب      

ير و تعطيـل  تاخير مي نمايد ،حوادث قهري به شمار مي رود و هيچيك از طرفين مسوول خسارتهاي وارده ناشي از تاخ

  .كار به طرف مقابل نمي باشد

  

  اقامتگاهها و ابالغها:29ماده 
اقامتگاه هر يك از طرفين قرارداد همانست كه به عنوان نشاني آنها در قرارداددرج شده و هر گونه اعـالم يـا ابـالغ    )الف

رت تغيير نشاني بال فاصـله   و طرفين موظفند درصو. كتبي به نشاني مذكور با پست سفارشي در حكم ابالغ رسمي است

آن را كتبا به طرفين مقابل خود اعالم نمايند در غير اينصورت كليه ابالغهايي كه به نشاني اوليه ارسال شـود در حكـم   

  .ابالغ رسمي خواهد بود

يي كـه در  چنانچه طرفين قرار داد توافق نمايند به منظور سهولت و سرعت در كار ،تمام يا بعضي از اعالمها و ابالغها)ب

اين شرايط عمومي،براي آنها قيد كتبي شده ،به صورت غير كتبي انجام گيرد ،بايد اوال مراتب ،در شرايط خصوصي درج  

شود و ثانيا بهر حال اعالمها و ابالغهاي غير كتبي به هر شكل و در هر محل و در هر زمان كه صـورت مـي گيـرد بايـد     



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )ل وكي( امضاء صاحب كار

يا ابالغ قبلي،صورتجلسه شده و به امضاي طرفين قرارداد و نـاظر هماهنـگ    ساعت با قيد تاريخ اعالم 48داكثر ظرف ح

  .كننده برسد

  

  :اعتبار شرايط عمومي  -30ماده 
با توجه به اينكه اين شرايط عمومي براي قراردادهاي غيـر دولتـي و بـه منظـور حفـظ حقـوق و مصـالح صـاحب كـار          

هاي ملي تدوين شده است،لذا رعايت مفاد آن در كليه قراردادهاي ،خريداران ،بهره برداران ،مجريان ،سازندگان و ثروت 

  .منعقده بين صاحب كار و مجريان ساختمان الزامي است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

        
        
        

�ا&% +*"(�'�ا&% +*"(�'�ا&% +*"(�'�ا&% +*"(�'        
  ��ارداد)� ا�
ا� ������ن��ارداد)� ا�
ا� ������ن��ارداد)� ا�
ا� ������ن��ارداد)� ا�
ا� ������ن

  

  

  

  

  



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  

ه تعيين تكليف را به آن شرايط خصوصي اين قرارداد با توجه به موادي از قرارداد و شرايط عمومي قرارداد ك

  :محول كرده  عبارتند از

  

  )مطابق فهرست پيوست(مشخصات مصالح مصرفي ساختمان :1ماده 

در ساختمان بايد داراي ) اجباري مي باشند  استانداردكه مشمول مقررات ( كليه مصالح مصرفي  -1-1

  .نشان استاندارد باشند

  .هندس طراح و ناظر مربوطه رسيده باشدامكان استفاده از مصالح جديد به تاييد م - 1-2

در صورت اعالم نياز مدير به آزمايش مصالح ، هزينه انجام آزمايشهاي مربوطه به عهده صاحبكار  - 1-3

  .بود خواهد

ييد مدير ساختمان أنحوه انباركردن ، جابجايي و استفاده مصالح موجود در كارگاه ساختماني بايد به ت - 1-4

  .برسد

  

  .يلي كارصزمان بندي تف برنامه:2ماده 

  .برسد  صاحب كارو تاييد ناظر هماهنگ كننده به توسط مجري تهيه و

  

تعيين مراحل مختلف كار به تفكيك و در چارچوب برنامه زمانبندي به منظور :3ماده

پرداختهاي موضوع قرارداد با تعيين درصد يا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع 

  )شرايط عمومي قرارداد 12مطابق ماده (.قرارداد
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  .كاراديرتعيين شرايط تغيير مق:4ماده 

در صورت درخواست كتبي صاحبكار مبني بر تغيير در ابعاد ، اندازه ها يا مشخصات مندرج در نقشه  - 4-1

به ارسال گزارش تعطيلي كارگاه اقدام نموده و تا اصالح هاي مصوب شهرداري ، مدير موظف است نسبت 



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

صدور پروانه از هرگونه عمليات ساختماني جلوگيري نمايد ، ضمنا مدت اين  پروانه ساختماني از سوي مرجع

  .  شرايط عمومي پيمان نمي تواند بيش از سه ماه باشد 20تعطيلي مطابق ماده 

در صورت عدم ارسال گزارش تعطيلي كارگاه از سوي مدير و بروز تخلف ساختماني ، جبران : توجه 

  .م اخذ پايان كار بعهده مدير خواهد بودخسارات وارده به صاحبكار در هنگا

در صورت تخطي صاحبكار و عدم توجه وي به دستورات كتبي مدير جهت تعطيلي كارگاه ،عمل  -4-2

و اين شرايط خصوصي تلقي گرديده ) 13ماده  8مفاد رديف (عمومي پيمان  شرايطصاحبكار نقض قرارداد ، 

مهندسي و مرجع صدور پروانه مي تواند از سازمان نظام  و مدير ضمن ارائه گزارش تخلف به سازمان نظام

مهندسي درخواست لغو قرارداد مذكور را بنمايد و سازمان نظام مهندسي نيز پس از بررسي موضوع نسبت 

  .به فسخ قرارداد ، اتخاذ تصميم خواهد نمود

لي كار مي باشد در با توجه به اينكه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري مرجع قانوني تعطي: تبصره 

صورت ارائه گزارش تخلف مدير ، از تاريخ ارائه گزارش كليه مسئوليت ها وخسارات وارده به پروژه بعهده 

  .صاحبكار بوده و مدير در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت

درصد  20حداكثر تا ) پس از اخذ مجوزهاي الزم از مرجع صدور پروانه ( در صورت تغيير مقادير كار  -4-3

شرايط عمومي پيمان بوده و مدت پيمان نيز به  14ماده  2مقادير اوليه ، مدير ملزم به ادامه كار مطابق بند 

  .تناسب مقادير كار افزايش يافته تغيير خواهد نمود

درصد مقادير اوليه ، صاحبكار موظف است هزينه هاي  20در صورت افزايش مقادير كار حداكثر تا  -4-4

  .اشي از افزايش مقادير قرارداد را به مدير پرداخت نمايدحق الزحمه ن

درصد مقادير اوليه ، و توافق مدير به ادامه كار صاحبكار  20در صورت افزايش مقادير كار بيش از  -4-5

  . موظف به پرداخت حق الزحمه مدير مطابق با تعرفه روز خواهد بود

قرارداد خاتمه يافته تلقي گرديده و صاحبكار موظف  در صورت عدم تمايل مدير به ادامه كار ،: تبصره  

  .است نسبت به معرفي مدير جديد به سازمان نظام مهندسي و مرجع صدور پروانه اقدام نمايد

  

  .تعيين شرايط تغيير مدت قرارداد :5ماده 

ه پس از اتمام مدت اولي پرداخت هزينه هاي ترميم قرارداد در صورتيكه قصور از طرف صاحبكار باشد

  :مطابق فرمول زير انجام خواهد شدپنجاه درصد مدت اوليه قرارداد قرارداد تا 

  كل مبلغ پيمان برابر تعرفه روز                              

  حق الزحمه مدير به ازاي هرماه ادامه پروژه=   --------------------------                        

    پيمان مدت                                            

تمديد مجدد زمان قرارداد بر اساس توافق  تمديد اوليه در صورت عدم اتمام موضوع قرارداد،پس از اتمام 

                                                        .مالك ومجري خواهد بود



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

                    

    

  .درارداقتعيين شرايط تعديل مبلغ :6ماده 

با توجه به انعقاد قرارداد بصورت پيمان مديريت حق الزحمه مدير در طول مدت قرارداد مشمول تعديل 

  .نخواهد بود

  

داخت ،حسن انجام كار،تنخواه براي تضمين پيش پر تضمين مورد قبول صاحب كار ،:7ماده 

  گردان

  طبق توافق طرفين 

  

  .آن نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل ودرصدهاي:8ماده 

  طبق توافق طرفين

  

تعيين زمانهاي الزم براي صورت وضعيت ها يا صورت هزينه ها وحسب مورد اسناد :9ماده 

  .ها و مدارك مثبته به صاحب كار هزينه

  طبق توافق طرفين

  

  .تعيين مدت تضمين بعد از تحويل موقت:10ماده 

  به مدت يكسال

  

  .از طرفينتعيين درصد جريمه عدم انجام تعهدات هر يك :11ماده 

اقدام و به هيئت حل  شرايط عمومي پيمان 27طبق توافق طرفين و در صورت عدم حصول توافق برابر ماده 

  .اختالف مراجعه گردد

  

 تعيين درصد خسارت هزينه هاي كارگاه در طول مدت توقف ناشي از عدم پرداخت:12ماده 

  .مطالبات حقه مجري

ب شده و خسارت تعويق در پرداخت مطالبات مدير به روش مدت ناشي از تعويق جزو زمان قرارداد محسو

  .ذيل محاسبه مي گردد

  ميزان مطالبات*  14* مدت تعويق بر حسب روز                        

  مبلغ خسارت=            ---  -- --------------------------                        

                                            100*360    



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  

    تعليق تعيين مبلغ يادرصد هزينه:13ماده 

  

  مبلغ اوليه قرارداد                                                                           

  مبلغ تعليق=            ---  -- ---------------- )    *  حسب روز(طول مدت تعليق         

  )  حسب روز( طول مدت قرارداد                                                                 

  

  .ه و همچنين بيشتر از يكبارام 3شرايط تعليق براي مدت بيش از :14ماده 

  13دوره تعليق سه ماهه بعدي با توافق طرفين و مبلغ آن مطابق بند 

  

  .تعيين درصد جايزه تسريع:15ماده 
  مجري برابر توافق صاحب كار و

  

  .تعيين سهم هر يك از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمه:16ماده 

و نيز مسئوليت مدني صاحبكار  و مدير در قبال كاركنان شاغل در كارگاه كليه هزينه هاي مربوط به بيمه 

بيمه اشخاص ثالث و همچنين هزينه بيمه تضمين كيفيت ساخت  و هرگونه الحاقيه و تمديد نامه و افزايش 

  .ايستي به نام صاحب كار و مجري صادر گرددببيمه نامه و  ق بيمه ساالنه بعهده صاحبكار مي باشدح

حداقل مدت بيمه نامه صادر شده برابر مدت قرارداد باشد و به محض مدت اعتبار بيمه نامه و يا  –تبصره 

پايان اتمام قرارداد مي  كار موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه و تمديد آن تا افزايش مبلغ ديه ، صاحب

  .باشد

چنانچه به هر دليلي ، صاحب كار ساختمان را در مقابل حوادث بيمه ننموده و يا به موقع بيمه نامه –تبصره 

را تمديد نكرده باشد در صورت بروز هر گونه حادثه مسئوليت جبران كليه خسارت جاني و مالي وارده بر 

  .عهده صاحب كار است

  

  راد هيات حل اختالفتعيين اف:17ماده 

 قرارداد شرايط عمومي 27برابر با ماده به طور كلي مدير  و صاحبكار توافق دارند در صورت بروز اختالف 

و درصورت عدم حصول توافق موضوع به شوراي حل اختالف سازمان نظام مهندسي و در نمايند اقدام 

  .صورت عدم نتيجه گيري به مراجع قضايي ارجاع گردد

  

  .تعيين مواردي كه ابالغها مي تواند به صورت غير كتبي صورت گيرد:18ماده 

  .هر گونه ابالغ يا دستور كار بصورت شفاهي مورد قبول نخواهد بود



 

 مهر و امضا سازنده ذيصالح          )وكيل ( امضاء صاحب كار

  

  .مواردي كه در قرارداد پيمان مديريت هزينه آن به عهده صاحب كار نيست:19ماده 

...................................................................................................................................................  

  

هزينه هايي كه در پيمان مديريت به آن درصدي تعلق نمي گيرد يا درصد ديگري غير :20ماده 

  .درصد مندرج در قرارداد مورد نظر است از

و يا مجاورت ) يك متر و بيست سانتي متر ( 20/1در صورت لزوم انجام گود برداري در عمق بيشتر از

ساختمان با ساختمان ها يا اماكن پر خطر و يا قرار گرفتن ساختمان در محل ترافيك سنگين و يا لزوم 

اجراي سازه نگهبان بر اساس توافق طرفين درصد و هزينه جداگانه اجراي موارد با توافق طرفين تعيين 

  .خواهد شد

  

ارد خاصي كه با توجه به قرارداد و اجراي ساختمان و شرايط عمومي مورد ساير مو :21ماده 

  .خواسته طرفين قرارداد است و رعايت آنها الزامي است نظر و

................................................................................................................................................  

  

قانون بيمه تأمين اجتماعي بر  66رعايت مقررات و هرگونه خسارت ناشي از ماده  : 22ماده 

  .عهده كارفرما يا صاحب كار مي باشد

  

و يك ) چون ساخت ( تهيه و امضاي سه سري نقشه كامل كار  اجرا شده ساختمان  -23ماده 

خذ تاييديه انيكي و تاسيسات برقي و الوح فشرده از نقشه هاي معماري ، سازه ، تاسيسات مك

ذي ربط يا ناظر حقوقي با هزينه صاحب كار و توسط مجري انجام الزم از ناظران حقيقي 

  .خواهد گرفت

  

  

  

  


