قرارداد پیمان مدرییت
قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی  ,شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و
غیر قابل تفکیک است در تاریخ  ................بین  .........................................................که در این قرارداد صاحب کار نامیده میی شیود ا
یک طرف و  ....... .............................................................که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شیود ا طیرف دیگیر  ,بیه
شرح یر منعقد گردید :

ماده یک ـ موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست ا  :مدیریت فنی

اجرایی

مالی

اداری

 .....................................................به منظور :

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی) محوطیه سیا ی  ,حصارک یی ,
راه اندا ی و تحویل .....................................................................................................
مدیریت اجرایی بخش یا بخش های  ..............................................................................شامل ....................................................................... :
به استثنای :
مطابق نق ه ها و مدارک و م خصات که به رؤیت و امضای مدیر رسیده و ییک نسیخه آن نیمد میدیر اسیت و دو نسیخه دیگیر
تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده دو ـ محل اجرای کار
محل اجرای کار واقی در  ......................................................................................................................................................................اسیت کیه
به رویت مدیر رسیده و ا موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده سه ـ مدت قرارداد
مدت قرارداد  .......... .........ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است  .مدت قیرارداد تیاب تییییر
مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد .

ماده چهار ـ وظایف و تعهدات مدیر
 -1-4مدیر موظف است با توجه به نق ه ها وم خصات فنی و اجرایی  ,همینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پی
تأیید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند .
 -2-4مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمام مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صالح صاحب کار را بنماید .
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ا

 -3-4مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان  ,تعیین پیمانکاران برای هریک ا قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنهیا
به عهده مدیر است
 -4-4تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوا م و ابمار و ماشین آالت مورد نیا به همینه صاحب کار .
 -5-4اقدام برای اخذ ان عابات آب و برق و گا و غیره به نمایندگی و به همینه صاحب کار .
 -6-4نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های ال م در اجرای به موق و صحیح ساختمان .
 -7-4تهیه صورت همینه های انجام شده با تأیید مهندس ناظر حداکثر هر  15رو یکبار و ارائه آن به صحاب کار .
تبصره  :صورت همینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجمای مصالح و دستممد و سایر همینه ها باشید
و صورت پرداخت دستممد کارگران رو ممد و پیمانکاران جمء نیم باید بطور مجما و به تفکیک تهیه شود .
 -8-4مدیر موظف است یک نسخه ا ق راردادهای منعقد با پیمانکاران و پیمانکاران جمء را به صاحب کار تحویل دهد .
 -9-4تمامی پرداخت ها به پیمانکاران و پیمانکاران جمء باید با توجه به درصدهای پی رفت کار صورت گیرد .
 -10-4مدیر ا مان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار  ,مسئولیت نگهداری و حراست ا سیاختمان
و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به همینه صاحب کار به عهده دارد .
 -11-4مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربیو و
پ

ا تأیید صاحب کار پرداخت و پ

ا خاتمه کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد.

 -12-4مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .
تبصره  :در صورتی که این قرارداد باتوجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشید بنیدهای  4-4و  7-4و اگیر شیامل میدیریت
اداری نباشد بند  5-4ا وظایف مدیر حذف می گردد .

ماده پنج ـ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار
 -1-5پرداخت تمامی همینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصیی پیمیان
معین می گردد .
 -2-5صاحب کار متعهد است ظرف  10رو ا تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردا د .
 -3-5صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف  10رو تمامی صورت حساب هیایی را کیه توسیط میدیر تهییه شیده و بیه تأییید
مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند .
 -4-5صاحب کار همکاری های ال م را ا قبیل دادن وکالتنامه  ,معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ ان یعابات
آب و برق و گا و غیره و مراجعه به مراج رسمی و دولتی را متناسب با برنامه مان بندی و حداکثر ظرف یک هفتیه ا تیاریخ
درخواست مدیر به عمل آورد .
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ماده شش ـ حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن
الف) حق المحمه مدیر  ...... ......درصد ا هر صورت همینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهیت اجیرای سیاختمان
تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تأیید کرده است  .آن دسته ا همینه هایی که به آن درصدی تعلیق نمیی گییرد و ییا درصید
دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان م خص شود  .در غیر این صورت  ,تمامی همینه های انجیام شیده مبنیا
برای محاسبه حق المحمه قرار خواهد گرفت .
ب) پ

ا محاسبه هر صورت همینه  ,مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپ

 ..........درصید آن بیه عنیوان کیارممد توسیط

صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .
ج ) ا هر کارممد مدیر  ............. .درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پ

ا خاتمه قیرارداد و پاییان دوره

تضمین به وی پرداخت خواهد شد .
د) پرداخت مالیات وکسورات قانونی که به حق المحمه مدیرتعلق می گیرد به عهده مدیرمی باشد .

ماده هفت ـ تنخواه گردان
صاحب کار مبلغ  ......... ....................................ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهید کیه پی

ا ارائیه صیورت

همینه ها و فاکتورهای مربوطه و تأیید مهندس ناظر هماهنگ کننده  ,تنخواه گردان بعدی تیا سیقف مبلیغ میذکور محاسیبه و
توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .
مدیر در مان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان  ...... .....................................ریال ( تضیمین میورد قبیول صیاحب کیار ) معیادل مبلیغ
دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار می دهد که پ

ا اتمام اجرای سیاختمان و همممیان بیا تحوییل آن  ,بیه

مدیر مسترد میگردد.

ماده هشت ـ مهندسان ناظر
نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :
 .1ناظر هماهنگ کننده  ............................................ :به ن انی ......................................................................................................... :
 .2ناظر هماهنگ کننده  ............................................ :به ن انی ......................................................................................................... :
 .3ناظر هماهنگ کننده  ............................................ :به ن انی ......................................................................................................... :
 .4ناظر هماهنگ کننده  ............................................. :به ن انی ........................................................................................................ :
می باشد که ا طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند  .چنانچه بعداً به هر دلیل هریک ا مهندسان ناظر تیییر کند  ,صاحب
کار موظف است حداکثر ظرف  15رو مهندس ناظر جدید را کتباً به مجری معرفی نماید .
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ماده نه ـ شرایط ـ مسئولیت ها ـ اختیارات ـ عمومات
شرایط  ,تعهدات  ,اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح میواد  ................الیی  ..........شیرایط
عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده ده ـ اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن
اسناد و مدارک قرارداد عبارتند ا  :قرارداد حاضر  ,شرایط عمومی  ,شرایط خصوصی  ,برنامیه میان بنیدی کلیی  ,نق یه هیا و
پروانه ساختمانی  ,همچنین م خصات فنی  ,نق ه ها  ,صورت مجل

ها و توافق نامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و بیه

امضای طرفین می رسد می باشد که جمو منضمات قرارداد محسوب می شود .
ماده یا ده ی ن انی طرفین قرارداد
ن انی صاحب کار :

امضای مجری  /مدیر

ن انی مجری  :امضای صاحب کار
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شرایط عمومی قرارداد ربای قرارداداهی اجرای ساختمان
فصل اول  :تعاریف و مفاهیم

ماده یک ی قرارداد اجرای ساختمان
اعم ا اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و م خصات اصلی و کلی قرارداد مانند
م خصات و ن انی دو طرف  ,موضوع  ,مبلغ  ,مدت  ,نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می شود .
ماده دو ی شرایط عمومی
شرایطی است که در تمامی انواع قراردادهای اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد می شود و باید میورد
رعایت طرفین قرار گیرد و حاکم بر قرارداد منعقد بوده و جمو الینفک آن محسوب می شود .
ماده سه ی شرایط خصوصی
شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت  ,موقعیت و ماهیت خود دارد و متضمن خواسیته هیا و نظیرات
خاص هریک ا طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته و باید میورد
رع ایت قرار گیرد و جمو الینفک قرارداد محسوب می شود  .شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در
مواردی که در شرایط عمومی این اختیار پیش بینی شده باشد .
ماده چهار ی انواع قرارداد اجرای ساختمان
قرارداد اجرای ساختمان معموال ً به یکی ا سه شکل یر و برای انجام کل کار و یا بخ ی ا کار منعقد می شود :
الف) قرارداد اجرای ساختمان با مصالح .
ب) قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستممدی .
ج) قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت .
ماده پنج ی اجرای ساختمان
عبارت است ا تجهیم کارگاه  ,آماده سا ی  ,اسکلت سا ی  ,سفت کاری  ,نا ک کاری  ,اجرای تأسیسات مکیانیکی و تأسیسیات
برقی  ,محوطه سا ی  ,حصارک ی و امور مربو به مدیریت  ,اجرا و ساخت و سا تا بهره برداری .
ماده شش ی صالحیت حرفه ای  ,حدود آن و ظرفیت اشتیال
عبارت است ا داشتن پروانه اشتیال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربو  ,توسط و ارت مسکن و شهرسا ی برای
دارندگان صالحیت صادر می گردد .
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ماده هفت ی ناظر
شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتیال با صالحیت نظارت بر ساختمان در یک ییا چنید رشیته ا رشیته هیای اصیلی و
مرتبط موضوع قانون است که توسط سا مان استان انت خاب و به صاحب کار  ,شهرداری و یا سایر مراج صدور پروانه ساختمان
معرفی می شود و بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صالحیت منیدرج در پروانیه اشیتیال خیود بیه لحیاا انطبیاق
ساختمان با م خصات مندرج در پروانه ونق ه ها  ,مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می نماید .
ماده ه ت ی ناظر هماهنگ کننده
شخصی حقیقی دارای پروانه اشتیال و صالحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شیرح خیدمات مهندسیان
رشته های ساختمان  ,مسئول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفتگانه مندرج در قانون در یک ساختمان یا مجتم ییا
مجموعه ساختمانی و ارسال گمارش های مرحله ای به شهرداری و سایر مراج ذیربط می باشد  .در خصیوص نیاظران حقیوقی
ساختمان  ,مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان ناظر هماهنگ کننده خواهد
بود .
ماده نه ی پیمانکار
شخص حقیقی یا حقوقی است که صالحیت انجام تمام یا بخ ی ا کارهای اجرایی را دارد و برای آن بخیش ا عملییات بیا وی
قرارداد منعقد می گردد .
ماده ده ی کارگاه  ,تجهیم و برچیدن آن
الف) محل یا محل هایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود  ,یا با اجا ه صاحب کار ا ان استفاده میگردد.
ب) تجهیم کارگاه  ,عبارت است ا اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صیورت موقیت بیرای دوره اجیرا
انجام می شود .
ج) برچیدن کارگاه  ,عبارت است ا جم آوری تجهیمات  ,تأسیسات و یا ساختمان های موقت و خیارج کیردن آنهیا بیه عیالوه
سایر مواد اید و یا ماشین آالت و ابمار کار ا کارگاه و تسطیح و تمیم کردن محل های مذکور .
ماده یا ده ی مدت قرارداد  ,برنامه مان بندی
الف) مدت ال م جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه مان بندی کلی و تفصیلی آن  ,براسیاس نیوع قیرارداد  ,توسیط مجیری
برآورد و با قبول صاحب کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می گردد  .تاریخ ها و ساعت کیار براسیاس
تقویم و ساعت رسمی ک ور است مدت قرارداد و برنامه مان بندی با توجه به تیییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحیو
مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تیییر می باشد .
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ب ) در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به مانی بیش ا مان تعیین شده در قرارداد نیا داشته باشید  ,مجیری موظیف
است سه ماه قبل ا مهلت اتمام قرارداد  ,مراتب را به صاحب کار اعالم نماید  .در این صورت قرارداد مجیری و صیاحب کیار بیا
رضایت طرفین قابل تمدید است  .در صور ت تمدید یا عدم تمدید قرارداد  ,مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کیار خیود
را همراه با گمارش وضعیت کار به صاحب کار  ,مرج صدور پروانه ساختمان و سا مان استان اعالم نماید .
ماده دوا ده ی مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
عبارت است ا مبلغ یا درصدی که با توجه به نو ع قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج می
شود  .میمان  ,موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعیدیل آن
در شرایط خصوصی قید شود .

فصل دوم ی تعهدات و اختیارات صاحب کار
ماده سیمده ی تعهدات صاحب کار
 -1-13صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهید
 .چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی ن ده باشد  ,تحویل آن نباید بیش ا  30رو ا تاریخ امضیای
قرارداد به طول انجامد .
 -2-13صاحب کار متعهد است پروانه ساختمانی و مجو های ال م را با توجه به نق ه های موردنظر  ,حسب مورد ا شیهرداری
و یا سایر مراج صدور پروانه ساختمان  ,قبل ا شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه ای ا آنها را به مجری تحویل دهد .
 -3-13صاحب کار متعهد است تسهیالت ال م به منظور تأمین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل ا شروع عملیات سیاختمانی
فراهم نماید .
 -4-13صاحب کار متعهد است  2سری ا نق ه های اجرایی کیار را کیه بیه تصیویب سیا مان اسیتان و مرجی صیدور پروانیه
ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک ال م را به مجری تحویل نماید .
 -5-13در صورت تأیید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری  ,صاحب کار متعهد اسیت کلییه پرداخیت
هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقرر پرداخت کند .
 -6-13صاحب کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد همینه های مربو به بیمیه کارگیاه سیاختمان را ( غییر ا همینیه بیمیه
نیروی انسانی و ماشین آالت و تجهیماتی که متعلق به مجری است ) بپردا د .
 -7-13صاحب کار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پی نهادهایی ارائه و یا ا وی کسب نظر می کننید  ,متناسیب بیا
شرایط کار در اسرع وقت  ,حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعالم دارد .
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 -8-13صاحب کار هرگونه تیییرات و اصالحات مورد نظر خود را فقط پ

ا تأیید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری ابالغ می

کند و به هیچ وجه مجا نمی باشد در امور اجرایی کارگاه مستقیماً دخالت نماید .
ماده چهارده ی اختیارات صاحب کار
 -1-14صاحب کار اختیار دارد بطور مستمر و دائم به نحوی که موجب اختالل در امور جیاری کارگیاه ن یود ا کارگیاه با دیید
نماید و چنانچه موارد بی انضباطی  ,کم کاری  ,کندی  ,یا توقف کار  ,حیف و میل  ,عیدم رعاییت اصیول ایمنیی و  ....مالحظیه
نمود مراتب را حسب مورد ب ه طور کتبی به مجری یا پیمانکار اعالم کند  .در صورتی که مجری یا پیمانکیار بیه نظیرات میذکور
توجه ننماید صاحب کار اختیار دارد براساس مفاد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید .
 -2-14صاحب کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل  20درصد مبلغ قرارداد را تقلیل یا افمایش دهد  .اما
در صورت تجاو ا  20درصد قرارداد  ,مجری موظف است بالفاصله قیمت پی نهادی خود را به صاحب کار اعیالم نمایید تیا در
صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقی  ,در آن خصوص اقدام گردد .

فصل سوم ی تعهدات و اختیارات مجری
ماده پانمده ی تعهدات
مجری باید قبل ا انعقاد قرارداد ا محل اجرای ساختمان با دید کرده و تمام اسناد و مدارک و نق ه ها را مالحظیه نمیوده و ا
موقعیت  ,نوع کار  ,وضعیت آب و هوا  ,امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال  ,انواع مصالح و تجهیمات و ماشیین آالت و
امکان ات نیروی انسانی ماهر در با ارکار  ,آگاهی کامل داشته و با توجه به اطالعات مذکور در مینه موضوع قرارداد و سود میورد
نظر خود  ,تعهدات یر را تقبل نماید .
 -1-15در صورت مالحظه میایرت بین نق ه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنیی در آنهیا بالفاصیله موضیوع را بیه مهنیدس
طراح وناظر و صاحب کار اعالم نماید .
 -2-15تمامی مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ایمنیی کارگیاه و سیاختمان هیای مجیاور و
مسائل یست محیطی در کارگاه را رعایت کند .
 -3-15تجهیم کارگاه ساختمانی توسط وی یا یر نظر او انجام پذیرد .
 -4-15عم لیات اجرایی را پ

ا صدور مجو های قانونی ا سوی دستگاه های ذییربط و دریافیت آن میدارک ا صیاحب کیار ,

مطابق برنامه مان بندی شروع نماید .
 -5-15تمامی عملیات اجرایی را براساس نق ه های مصوب اجرا کند .
 -6-15در صورت نیا بین پیمانکاران هماهنگی ال م را ایجاد نماید .
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 -7-15تقدم و تأخر منطقی بین اقالم کار را تعیین کند .
 -8-15تأییدیه های ال م را ا مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربو اخذ کند .
 -9-15در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد  ,حدود صالحیت و ظرفیت اشتیال خود و سایر اشخاص دارای صالحیت در رشته
مربو که توسط مراج ذیصالح تعیین و ابالغ شده است را کامالً رعایت نمایید و همچنیین ا پیذیرش مسیئولیت نظیارت بیر
ساختمانی که اجرای آن به عهده وی می باشد امتناع نماید .
 -10-15عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صالحیت انجام دهد .
 -11-15حسب نوع و مفاد قرارداد  ,ماشین آالت  ,ابمار  ,مصالح استاندارد و تجهیمات ال م را فراهم نماید .
 -12-15نیروی انسانی ماهر مورد نیا کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تا مانی که مقررات دولتی اجا ه نمی دهد ا بیه کیارگیری
کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و در صورت ضرورت بکارگیری آنان مجو و ارت کار و امور اجتمیاعی را دریافیت و
یا مطالبه نماید .
 -13-15مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار و بخ نامه های منبعث ا آن را رعایت و یا نسیبت بیه رعاییت آنهیا الیمام
نماید .
 -14-15قبل ا شروع عملیاتاجرایی کارگاه  ,کلیه تجهیمات و ماشین آالت و وسایل متعلیق بیه خیود را بیمیه آتیش سیو ی و
حوادث قهری کند  ( .همینه بیمه ساختمان و وسایل متعلق به صاحب کار به عهده صاحب کار است  .لکن چنانچه صاحب کیار
آنها را بیمه ننموده باشد  ,در صورت برو آتش س و ی یا حوادث قهری  ,مسئولیت و جبران خسارت وارده به عهده صاحب کیار
خواهد بود ) صرف نظر ا حوادث قهری  ,مسئولیت حفاظت ا کارگاه و تأسیسات یربنایی و تمیامی وسیایل و لیوا م و مصیالح
موجود درکارگاه به عهده مجری است و اگر به هریک صدمه و خسارتی وارد شود موظف به رف نقص و یا جبران خسیارت میی
باشد .
 -15-15نظرات ناظر را براساس نق ه های موجود و نظرات صاحب کار  ,در صورتی که به اصول فنی کار لطمه نمند و ناظر بیه
طور کتبی تأیید کند با رعایت مفاد قرارداد و شرایط عمومی قرارداد بپذیرد .
 -16-15هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناش ی ا عدم رعایت نق ه ها یا به کار بیردن مصیالح نیامرغوب ییا عیدم ارائیه کیار
مناسب ا ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رف نماید .
 -17-15کلیه مقررات مربو به نحوه تخلیه مصالح  ,پیش بینی راه عبور مناسب در پییاده رو  ,اسیتفاده ا عالئیم راهنمیایی و
خطر و وسایل حفاظتی و تأمین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید .
 -18-15اجا ه واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد .
 -19-15در تهیه و یا تأیید صورت وضعیت ها و یا صورت همینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید .
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 -20-15در مواردی که به موجب ماده  4قانون اجرای کار ساختمان در یکی ا رشته ها مستلمم داشتن پروانه صالحیت مربو
می باشد و مجری فاقد صالحیت مذکور باشد موظف است ا دارندگان پروانه صالحیت مربو به آن بخش ا کار استفاده نماید
.
ماده شانمده ی اختیارات مجری
 -1-16مجری می تواند شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید .
 -2-16در صورتی که پرداخت هریک ا اقسا مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد  ,ا موعد تعییین شیده در قیرارداد بییش ا
یک ماه توسط صاحب کار به تأخیر افتد  ,مجری می تواند آن مبلغ و معیادل درصیدی ا تیأخیرات مربیو بیه پرداخیت حیق
المحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می شود در طول مدت توقف ا صاحب کار مطالبه نماید .
 -3-16چنانچه مجری اجرای بخ ی ا کار را براساس نق ه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور کتبی بیه اطیالع
ناظر هماهنگ کننده و طراح می رساند و تا وصول پاسخ که در هر حال نباید بیش ا یک هفته ا تاریخ ابالغ به طول انجامید ,
اجرای کار در آن بخش را متوقف می نماید .

فصل چهارم ی تضمین انجام تعهدات قرارداد  ,تهیه صورت همینه ها  ,نحوه پرداخت ها
و تعلیق کار
ماده هفده ی تضمین انجام تعهدات
به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی ا قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت  ,صاحب کار می تواند ا مجری براساس
مندرج در قرارداد خصوصی تضمین ال م را دریافت نماید  .در صورت دریافت تضمین ا مجری صاحب کار موظف است پی

ا

انجام تعهدات تضمین یا تضمین های مأخوذه را مسترد دارد .
ماده هجده ی صورت همینه ها
حسب نوع قر ارداد  ,صورت وضعیت یا صورت حساب ها همراه با اسناد و مدارک مثبته تهییه و پی

ا تأییید کیفییت کارهیای

اجرایی توسط مهندس ناظر در مان های معین شده در شرایط خصوصی قرارداد در اختیار صاحب کار قرار گیرد .
ماده نو ده ی نحوه پرداخت ها
صاحب کار موظف است حسب نوع قراردا د  ,در مان های تعیین شده پ

ا دریافت صورت وضعیت یا صورت حساب ها طبق

شرایط مندرج در شرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صیورت وجیود اشیکال ییا ابهیام ییا
اختالف نظر در صورت همینه ها پ

ا تأیید کیفی کارهای اجرایی توسط مهندس ییا مهندسیان نیاظر حیداقل  70درصید آن
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پرداخت و در مورد باقیمانده چنانچه نظر اصالحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده ( )26این شیرایط عمیومی
عمل خواهد شد .
ماده بیست ی تعلیق
صاحب کار می تواند در مدت قرارداد  ,برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند  .در این صورت باید مراتب
را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطالع دهد  .در مدت تعلیق  ,مجری مکلف است حسب نیوع قیرارداد تمیام مسیئولیت
های ناشی ا آن را مانند حفاظت و حراست ا کارهای انجام شده  ,مصالح و تجهیمات پای کیار  ,تأسیسیات و سیاختمان هیای
موقت را به نحو مطلوب انجام دهد  .پرداخت همینه خسارت دوران تعلیق و اجاره مربو به ماشین آالتی که در دوران تعلیق در
کارگاه باقی مانده اند براساس مبلغ یا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود به عهده صاحب کار است  .تعلیق
مدت بیش ا  3ماه و بی تر ا یک بار فقط با توافق مجری و صاحب کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر است .

فصل پنجم ی تحویل کار  ,برچیدن کارگاه  ,تسویه حساب و پایان کار
ماده بیست و یک ی تحویل کار
پ

ا آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد  ,مجری مراتب را حداقل یک هفتیه قبیل بیه

طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار اعالم می دارد  .پ

ا تعیین رو تحویل  ,با حضیور نیاظر هماهنیگ کننیده ,

صاحب کار و مجری  ,کار طی صورتجلسه تحویل صاحب کار می شود  .در صورتی که پروژه بیش ا  3درصد کیل کیار  ,دارای
ایراد یا نواقص باشد  ,تحویل کار  ,به ب عد ا رف نقص مذکور موکول می شود  ,در غیر این صورت در همان صورتجلسیه ضیمن
تحویل گرفتن پروژه های مان های معینی برای رف نواقص جمئی کمتر ا  3درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش بینیی میی
گردد و مجری مکلف و متعهد به رف آنها در مدت مذکور است  .ا تاریخ تحویل کار تا مانی که در شیرایط خصوصیی قیرارداد
تعیین می شود نیم در صورتی که هرعیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی ا تقصیر یا قصور مجیری باشید ,رفی
ایرادات و جبران خسارات به عهده وی می باشد .
تبصره ی براساس توافق مجری و صاحب کار و تأیید ناظر هماهنگ کننده  ,تحویل کار می تواند به صورت بخش  ,بخش صورت
گیرد .
ماده بیست و دو ی برچیدن کارگاه
پ

ا تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول  ,کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد بایید حیداکثر

ظرف دو هفته برچیده شود .
ماده بیست و سه ی تسویه حساب و پایان کار
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حداکثر ظرف  15رو بعد ا تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رف نواقص و تأیید آن ا سوی ناظر و ناظر هماهنگ کننیده
 ,طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پ

ا تحویل موقت مراتب مربو به تحویل قطعی کار و

تسویه حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند .

فصل ش م ی موارد فسخ  ,اقدامات پ

ا فسخ  ,خسارات عدم انجام تعهدات  ,محل اختالف

ماده بیست و چهار ی موارد فسخ
الف) در موارد یر صاحب کار می تواند قرارداد را با اخطار کتبی  15رو ه فسخ نماید .
 .1مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد ا نظر کیفیت کیار ییا ضیوابط اجراییی ییا برنامیه
مصوب مانی ی فیمیکی ی مالی پی رفت کار مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب اضرار یا تضییی حقیوق
صاحب کار شود .
 .2مجری به هریک ا تعهدات خود عمل نکند و به تذکرات ناظر توجه ننماید .
 .3مجری علیرغم دریافت به موق مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب کار یا ناظر باشد ,
در انجام وظیفه خود بیش ا یک دهم مدت قرارداد تأخیر غیرموجه داشیته باشید و ییا بیدون عیذر موجیه کارگیاه را
تعطیل کند .
 .4قرارداد را به غیر واگذار نماید .
 .5مجری ورشکسته و یا شرکت وی منحل شود .
 .6صاحب کار به دلیل م کالت تخصصی نتواند ادامه کار دهد .
ب) در موارد یر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی  15رو ه قبلی فسخ کند :
 .1تأخیر صاحب کار در تحویل دادن محل کار یا مجو های قانونی ال م یا رف موان قانونی موجود بیش ا  2ماه حسیب
مورد ا تاریخ امضا قرارداد یا ا تاریخ ابالغ یا اخطار مراج ذیصالح قانونی .
 .2تأخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی  ,تجهیمات  ,ماشین آالت  ,ابمار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به
عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی به عهده صاحب کار می باشد به میدت
بیش ا یک ماه در هر مورد .
 .3تأخیر صاحب کار در پرداخت حق المحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شیرایط خیاص آن بییش ا 45
رو .
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 .4در صورتی که صاحب کار  ,اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش ا  15درصد مدت مندرج در قیرارداد
به تأخیر بیاندا د موضوع این تعلیق کار ا شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طیور همممیان
کتباً به سا مان استان  ,مرج صدور پروانه ساختمان اعالم می شود و سا مان استان با توجه بیه مفیاد قیرارداد بیین
مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ ق رارداد و یا اجیا ه اجیرای پیروژه دیگیری بیه مجیری اتخیاذ
تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین ال م االجرا می باشد .
 .5حذف یا افمایش بیش ا  20درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد نحوه ادامه قرارداد .
 .6عدم حضور ناظر ( به هر دلیل ) درکارگاه بیش ا  15رو متوالی .
 .7تعلیق اجرای کار ا ناحیه صاحب کار بیش ا  3ماه .
 .8م کالت شخصی مجری  ,به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد .
ماده بیست و پنج ی اقدامات پ

ا فسخ

در صورت اعالم کتبی فسخ قرارداد ا ناحیه هریک ا طرفین قرارداد  ,حداکثر ظرف یک هفتیه ا تیاریخ اعیالم  ,جلسیه ای بیا
حضور طرفین قرارداد وناظر هماهنگ کننده ت کیل می گردد .
پ

ا صورت برداری ا کلیه کارهای انجام شده  ,مصالح پای کار  ,تجهیمات  ,ابمار  ,ادوات  ,ماشین آالت و سایر وسایل موجود

در کارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هریک ا طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حسیاب  ,موضیوع صورتجلسیه و
قرارداد فسخ می شود  .در صورت عدم حضور هریک ا طرفین قرارداد در جلسه مذکور  ,صورت بیرداری و تنظییم صورتجلسیه
مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس رسمی سیا مان نظیام مهندسیی سیاختمان اسیتان انجیام میی گییرد .
صورتجلسه یاد شده برای طرفین ال م الرعایه بوده و سند محسوب می شود .
فسخ قرارداد موجب رف مسئولیت های مجری و ناظر در مورد آن قسمت ا کار که توسط آنها انجام و نظارت شده اسیت نمیی
گردد .
ماده بیست و شش ی خسارت عدم انجام تعهدات
الف) در صورت فسخ قرارداد ا ناحیه صاحب کار به یکی ا دالیل مندرج در ردیف هیای  1و  2و  3و  4بنید (الیف) میاده  24و
ردیف ( )8بند (ب) ماده ( , )24مجری موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصیی قیرارداد
می باشد .
ب) در صورت فسخ قرارداد ا ناحیه مجری به یکی ا دالیل مندرج در ردیف های ( )1الی ( )7بند (ب) میاده ( )24و ییا فسیخ
قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف ( )6بند (الف) ماده ( , )24صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفیاد پییش
بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می باشد .
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ماده  27ی حل اختالف
هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن  ,اعم ا شرایط عمومی  ,شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منضیم
آن اختالف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیمابین  ,ساکت یا دارای ابهام باشید و ییا بیه هردلییل بیین طیرفین قیرارداد
اختالف حاصل شود  ,موضوع به هیأت حل اختالف مت کل ا یک نفر نماینده صاحب کار  ,یک نفر نماینده مجری و ییک نفیر
به انتخاب طرفین ارجاع می گردد  .در صورت تقاضای هریک ا طرفین  ,مهندس ناظر و ناظر هماهنیگ کننیده بیدون داشیتن
حق رأی در هیأت حضور می یابد  .تصمیمات هیأت حل اختالف با اکثریت  2رأی برای طرفین معتبر است .
فصل هفتم  :حوادث قهری  ,تسری کار  ,اقامتگاه و ابالغ ها  ,اعتبار شرایط عمومی قرارداد
ماده بیست و ه ت ی حوادث قهری
جنگ  ,انقالب ها  ,اعتصاب های عمومی  ,شیوع بیماری های واگیردار  ,سیل  ,لمله  ,آتش سو ی های دامنه دار و مهارن دنی
 ,طوفان و حوادث م ابه که خارج ا اراده و کنترل طرفین قراردا د است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می نمایید ,
حوادث قهری به شمار می رود و هیچیک ا طرفین مسئول خسارت های وارده ناشی ا تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی
باشد .
ماده بیست و نه ی اقامتگاه و ابالغ ها
الف) اقامتگاه هریک ا طرفین قرارداد همانست که به عنوان ن انی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعالم یا ابیالغ کتبیی بیه
ن انی مذکور با پست سفارشی در حکم ابالغ رسمی است  .و طرفین موظفند در صورت تیییر ن یانی بالفاصیله آن را کتبیاً بیه
طرف مقابل خود اعالم نمایند  .در غیر این صورت کلیه ابالغ هایی که به ن انی اولیه ارسال شود در حکم ابالغ رسیمی خواهید
بود .
ب) چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار  ,تمام یا بعضی ا اعالم ها و ابالغ هایی کیه در ایین
شرایط عمومی  ,برای آنها قید کتبی شده به صورت غیرکتبی انجام گیرد  ,باید اوالً مراتب در شرایط خصوصی درج شود و ثانییاً
بهرحال اعالم ها و ابالغ های غیرکتبی به هر شکل و در هر محل و درهر مان که صیورت میی گییرد بایید حیداکثر ظیرف 48
ساعت با قید تاریخ اعالم یا ابالغ قبلی  ,صورت جلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد .
ماده سی ی اعتبار شرایط عمومی
با توجه به اینکه این شرایط عمومی برای قراردادهای غیردولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب کار  ,خریداران  ,بهیره
برداران  ,مجریان  ,سا ندگان و ثروت های ملی تدوین شده است  ,لذا رعایت مفاد آن در کلیه قراردادهای منعقده بیین صیاحب
کار و مجریان ساختمان المامی است .
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شرایط خصوصی قرارداد
شرایط خصوصی این قرارداد با توجه به موادی ا قرارداد و شرایط عمومی قیرارداد کیه تعییین تکلییف را بیه آن محیول کیرده
عبارتند ا :
ماده یک ی م خصات مصالح مصرفی ساختمان .
ماده دو ی برنامه مان بندی تفصیلی کار .
ماده سه ی تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه مان بندی به منظیور پرداخیت هیای موضیوع قیرارداد بیا
تعیین درصد یا مبلغ مربو به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.
ماده چهار ی تعیین شرایط تیییر مقادیر کار .
ماده پنج ی تعیین شرایط تیییر مدت قرارداد .
ماده شش ی تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد .
ماده هفت ی تضمین مورد قبول صاحب کار  ,برای تضمین پیش پرداخت  ,حسن انجام کار  ,تنخواه گردان .
ماده ه ت ی نحوه استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهای آن .
ماده نه ی تعیین مان های ال م برای ارائه صورت وضعیت ها یا صورت همینه ها و حسب مورد اسناد همینه و مدارک مثبتیه بیه
صاحب کار .
ماده ده ی تعیین مدت تضمین بعد ا تحویل موقت .
ماده یا ده ی تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هریک ا طرفین .
ماده دوا ده ی تعیین درصد جریمه تأخیر غیرمجا .
ماده سیمده ی تعیین درصد خسارت همینه های کارگاه در طول مدت توقف ناشی ا عدم پرداخت مطالبات حقه مجری .
ماده چهارده ی تعیین مبلغ یا درصد همینه تعلیق .
ماده پانمده ی شرایط تعلیق برای مدت بیش ا  3ماه و همچنین بی تر ا یکبار .
ماده شانمده ی تعیین درصد جایمه تسری .
ماده هفده ی تعیین سهم هریک ا طرفین قرارداد در مورد همینه بیمه .
ماده هجده ی تعیین افراد هیأت حل اختالف .
ماده نو ده ی تعیین مواردی که ابالغ ها می تواند به صورت غیرکتبی صورت گیرد .
ماده بیست ی مواردی که در قرارداد پیمان مدیریت همینه آن به عهده صاحب کار نیست .
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ماده بیست و یک ی همینه هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدی تعلق نمی گیرد یا درصد دیگری غیر ا درصد منیدرج در
قرارداد موردنظر است .
ماده بیست و دو ی سایر موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرایط عمومی میورد نظیر و خواسیته طیرفین
قرارداد است و رعایت آنها المامی است .

امضای مجری  /مدیر

امضای صاحب کار
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