


 امضاء مجري:                                            10از   1 صفحه                                                 امضاء مالك:

 شرايط عمومي قرارداد  براي قراردادهاي اجراي ساختمان
 فصل اول: تعاريف و مفاهيم

 : ساختمان اجراي قرارداد -1 ماده

 كلي و اصلي مشخصات و دارد سند حكم طرفين براي باشد شده تنظيم رسمي يا عادي صورت به اينكه از اعم

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

 .شود مي قيد
 : عمومي شرايط -2 ماده

 شود مي منعقد ساختمان مجريان و كار صاحب بين ساختمان اجراي قراردادهاي انواع تمامي در كه است شرايطي

 . شود مي محسوب آن الينفك جزو و بوده منعقد قرارداد بر حاكم و گيرد قرار طرفين رعايت مورد بايد و
 : خصوصي شرايط -3 ماده

 ها خواسته متضمن و دارد خود ماهيت و موقعيت وضعيت، به توجه با ساختمان هر اجراي كه است خاصي شرايط

 طرفين موافقت مورد كه است قرارداد عمومي شرايط تكميل منظور به و قرارداد طرفين از يك هر خاص نظرات و

 تواند نمي خصوصي شرايط . شود مي محسوب قرارداد الينفك جزء و گيرد قرار رعايت مورد بايد و گرفته قرار

 . باشد شده بيني پيش اختيار اين عمومي شرايط در كه مواردي در مگر كند نقض را عمومي شرايط مواد
 ـ 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 :
 الف) قرارداد اجراي ساختمان با مصالح . 

 ب) قرارداد اجراي ساختمان بدون مصالح يا دستمزدي . 
 به صورت پيمان مديريت .ج) قرارداد اجراي ساختمان 

 ـ اجراي ساختمان 5ماده 
سفت كاري , نازك كاري , اجراي تأسيسات مكانيكي و           سازي ,  سازي , اسكلت  عبارت است از تجهيز كارگاه , آماده 

 تأسيسات برقي , محوطه سازي , حصاركشي و امور مربوط به مديريت , اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداري . 
 حيت حرفه اي , حدود آن و ظرفيت اشتغالـ صال 6ماده 

سكن و               سط وزارت م ضوابط مربوط , تو شرايط و  ساختمان كه طبق  شتغال اجراي  شتن پروانه ا ست از دا عبارت ا
 شهرسازي براي دارندگان صالحيت صادر مي گردد . 
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 ـ ناظر   7ماده 
شته هاي             شته از ر ساختمان در يك يا چند ر صالحيت نظارت بر  شتغال با  شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه ا
اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب كار , شهرداري و يا ساير مراجع            

ساختمان       صحيح عمليات  شود و بر اجراي  ساختمان معرفي مي  صالحيت مندرج در پروانه  صدور پروانه  ي در حيطه 
ساختمان و محاسبات          ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها , مقررات ملي  اشتغال خود به لحاظ انطباق 

 فني منضم به آن نظارت مي نمايد . 
 ـ ناظر هماهنگ كننده   8ماده 

صالحيت نظارت در رشته معماري ي       شرح خدمات    شخصي حقيقي داراي پروانه اشتغال و  ا عمران است كه براساس 
ــته هاي هفتگانه مندرج در قانون در يك     ــئول هماهنگي بين تمامي ناظران رش ــاختمان , مس ــته هاي س ــان رش مهندس
ساير مراجع ذيربط مي           شهرداري و  سال گزارش هاي مرحله اي به  ساختماني و ار ساختمان يا مجتمع يا مجموعه 

مان , مدير عامل شركت يا مسئول واحد فني مؤسسات و يا نهادهاي عمومي     باشد . در خصوص ناظران حقوقي ساخت   
 غيردولتي همان ناظر هماهنگ كننده خواهد بود . 

 ـ پيمانكار 9ماده 
شخص حقيقي يا حقوقي است كه صالحيت انجام تمام يا بخشي از كارهاي اجرايي را دارد و براي آن بخش از عمليات 

 .  با وي قرارداد منعقد مي گردد
 ـ كارگاه , تجهيز و برچيدن آن  10ماده 

صاحب كار از ان استفاده        شود , يا با اجازه  الف) محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي 
 گردد. مي

ي ب) تجهيز كارگاه , عبارت اســت از اقدامات و تداركاتي كه به منظور شــروع و انجام دادن كار به صــورت موقت برا
 دوره اجرا انجام مي شود . 

ساختمان هاي موقت و خارج كردن آنها به        سات و يا  سي ست از جمع آوري تجهيزات , تأ ج) برچيدن كارگاه , عبارت ا
 عالوه ساير مواد زايد و يا ماشين آالت و ابزار كار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي مذكور . 

 زمان بندي  ـ مدت قرارداد , برنامه  11ماده 
سط        ساس نوع قرارداد , تو صيلي آن , برا ساختمان همراه با برنامه زمان بندي كلي و تف الف) مدت الزم جهت اجراي 
ــاحب كار در چارچوب برنامه مذكور به عنوان مدت قرارداد تعيين مي گردد . تاريخ ها و  مجري برآورد و با قبول صـ

ت مدت قرارداد و برنامه زمان بندي با توجه به تغيير مقادير كار ساعت كار براساس تقويم و ساعت رسمي كشور اس      
 با توافق طرفين قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي باشد . 

  



 امضاء مجري:                                            10از   3 صفحه                                                 امضاء مالك:

ــد ,    ــته باش ــده در قرارداد نياز داش ــاختمان به زماني بيش از زمان تعيين ش ب) در صــورتي كه به هر علت اجراي س
ست  صورت قرارداد      مجري موظف ا صاحب كار اعالم نمايد . در اين  سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد , مراتب را به 

مجري و صاحب كار با رضايت طرفين قابل تمديد است . در صورت تمديد يا عدم تمديد قرارداد , مجري موظف است      
ــاختمان و  مراتب ادامه يا خاتمه كار خود را همراه با گزارش وضــعيت كار به صــاحب ك  ار , مرجع صــدور پروانه س

 سازمان استان اعالم نمايد . 
 ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت   12ماده 

ــاحب كار و مجري توافق و تعيين و در   ــدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين صـ ــت از مبلغ يا درصـ عبارت اسـ
شود . ميزان , موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد بايد با ذكر مراحل و مواعد پرداخت و    قرارداد درج مي 

 همچنين شرايط تعديل آن در شرايط خصوصي قيد شود . 

 دوم ـ تعهدات و اختيارات صاحب كارفصل 
 ـ تعهدات صاحب كار 13ماده 

سه كتبي تحويل           -13-1 صورت جل صرف و معارض طي  ساختمان را بدون مت ست محل اجراي  صاحب كار متعهد ا
شد , تحويل آن نبايد بيش از     شده با  30مجري بدهد . چنانچه تاريخ معيني جهت تحويل كارگاه در قرارداد پيش بيني ن

 از تاريخ امضاي قرارداد به طول انجامد .  روز
شه هاي موردنظر , حسب مورد         -13-2 ساختماني و مجوزهاي الزم را با توجه به نق ست پروانه  صاحب كار متعهد ا

ساختمان اخذ و نسخه اي از آنها را به           شروع اجراي  ساختمان , قبل از  صدور پروانه  ساير مراجع  شهرداري و يا  از 
 مجري تحويل دهد . 

شروع عمليات          -13-3 ساختمان را قبل از  سهيالت الزم به منظور تأمين آب و برق كارگاه  ست ت صاحب كار متعهد ا
 ساختماني فراهم نمايد . 

ست     -13-4 صدور           2صاحب كار متعهد ا ستان و مرجع  سازمان ا صويب  شه هاي اجرايي كار را كه به ت سري از نق
 اسناد و مدارك الزم را به مجري تحويل نمايد . پروانه ساختمان رسيده است و همچنين ساير 

ست كليه         -13-5 صاحب كار متعهد ا سط مجري ,  صورت تأييد ناظر و ناظر هماهنگ كننده مبني بر انجام كار تو در 
 پرداخت هايي را كه با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقرر پرداخت كند . 

ست با ت    -13-6 ساختمان را ( غير از هزينه  صاحب كار متعهد ا وجه به نوع قرارداد هزينه هاي مربوط به بيمه كارگاه 
 بيمه نيروي انساني و ماشين آالت و تجهيزاتي كه متعلق به مجري است ) بپردازد . 

ــب نظر مي كنند ,    -13-7 ــنهادهايي ارائه و يا از وي كس ــت در مواردي كه مجري يا ناظر پيش ــاحب كار متعهد اس ص
 با شرايط كار در اسرع وقت , حداكثر ظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را اعالم دارد .  متناسب

صــاحب كار هرگونه تغييرات و اصــالحات مورد نظر خود را فقط پس از تأييد ناظر ذيربط و توســط وي به    -13-8
 الت نمايد . مجري ابالغ مي كند و به هيچ وجه مجاز نمي باشد در امور اجرايي كارگاه مستقيماً دخ
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 ـ اختيارات صاحب كار 14ماده 
صاحب كار اختيار دارد بطور مستمر و دائم به نحوي كه موجب اختالل در امور جاري كارگاه نشود از كارگاه  -14-1

بازديد نمايد و چنانچه موارد بي انضباطي , كم كاري , كندي , يا توقف كار , حيف و ميل , عدم رعايت اصول ايمني و   
مالحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور كتبي به مجري يا پيمانكار اعالم كند . در صورتي كه مجري يا پيمانكار .... 

شده در قرارداد نسبت به تعويض آنها       صاحب كار اختيار دارد براساس مفاد پيش بيني  به نظرات مذكور توجه ننمايد 
 اقدام نمايد . 

درصد مبلغ قرارداد را تقليل يا افزايش   20جراي ساختمان حداكثر تا معادل  صاحب كار اختيار دارد در ضمن ا   -14-2
صورت تجاوز از   صاحب         20دهد . اما در  شنهادي خود را به  صله قيمت پي ست بالفا درصد قرارداد , مجري موظف ا

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

 سوم ـ تعهدات و اختيارات مجريفصل 
 ـ تعهدات  15ماده 

مجري بايد قبل از انعقاد قرارداد از محل اجراي ســاختمان بازديد كرده و تمام اســناد و مدارك و نقشــه ها را مالحظه 
نموده و از موقعيت , نوع كار , وضــعيت آب و هوا , امكان اجراي كار در  فصــل هاي مختلف ســال , انواع مصــالح و  

هيزات و ماشين آالت و امكانات نيروي انساني ماهر در بازاركار , آگاهي كامل داشته و با توجه به اطالعات مذكور    تج
 در زمينه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود , تعهدات زير را تقبل نمايد . 

صول فني در آنها ب     -15-1 شه هاي اجرايي يا عدم رعايت ا صورت مالحظه مغايرت بين نق صله موضوع را به    در  الفا
 مهندس طراح وناظر و صاحب كار اعالم نمايد . 

ــاختمان هاي    -15-2 ــاختمان و ايمني كارگاه و س ــيوه نامه هاي عمومي اجراي س ــاختمان و ش تمامي مقررات ملي س
 مجاور و مسائل زيست محيطي در كارگاه را رعايت كند . 

 او انجام پذيرد . تجهيز كارگاه ساختماني توسط وي يا زير نظر -15-3
ــتگاه هاي ذيربط و دريافت آن مدارك از            -15-4 ــوي دسـ ــدور مجوزهاي قانوني از سـ عمليات اجرايي را پس از صـ

 صاحب كار , مطابق برنامه زمان بندي شروع نمايد . 
 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 تأخر منطقي بين اقالم كار را تعيين كند .  -15-7
 تأييديه هاي الزم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ كند .  -15-8
ــالحيت و ظرفيت  -15-9 ــاير اشـــخاص داراي  در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد , حدود صـ ــتغال خود و سـ اشـ

صــالحيت در رشــته مربوط كه توســط مراجع ذيصــالح تعيين و ابالغ شــده اســت را كامالً رعايت نمايد و همچنين از 
 پذيرش مسئوليت نظارت بر ساختماني كه اجراي آن به عهده وي مي باشد امتناع نمايد . 
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 ص و با تجربه و داراي صالحيت انجام دهد . عمليات مورد قرارداد را به وسيله افراد متخص -15-10
 حسب نوع و مفاد قرارداد , ماشين آالت , ابزار , مصالح استاندارد و تجهيزات الزم را فراهم نمايد .  -15-11
نيروي انســاني ماهر مورد نياز كارگاه را تهيه يا تأييد كند و تا زماني كه مقررات دولتي اجازه نمي دهد از به  -15-12
گيري كارگران خارجي خودداري يا جلوگيري كند و در صورت ضرورت بكارگيري آنان مجوز وزارت كار و امور كار

 اجتماعي را دريافت و يا مطالبه نمايد .
مقررات بيمه و تأمين اجتماعي و قانون كار و بخشنامه هاي منبعث از آن را رعايت و يا نسبت به رعايت آنها    -15-13

 الزام نمايد . 
ــايل متعلق به خود را بيمه آتش       -15-14 ــين آالت و وسـ ــروع عملياتاجرايي كارگاه , كليه تجهيزات و ماشـ قبل از شـ

ست . لكن           صاحب كار ا صاحب كار به عهده  سايل متعلق به  ساختمان و و سوزي و حوادث قهري كند . ( هزينه بيمه 
وزي يا حوادث قهري , مسـئوليت و جبران  چنانچه صـاحب كار آنها را بيمه ننموده باشـد , در صـورت بروز آتش سـ    

خسارت وارده به عهده صاحب كار خواهد بود ) صرف نظر از حوادث قهري , مسئوليت حفاظت از كارگاه و تأسيسات 
صدمه و خسارتي        زيربنايي و تمامي وسايل و لوازم و مصالح موجود دركارگاه به عهده مجري است و اگر به هريك 

 قص و يا جبران خسارت مي باشد . وارد شود موظف به رفع ن
صول فني كار لطمه           -15-15 صورتي كه به ا صاحب كار , در  شه هاي موجود و نظرات  ساس نق نظرات ناظر را برا

 نزند و ناظر به طور كتبي تأييد كند با رعايت مفاد قرارداد و شرايط عمومي قرارداد بپذيرد . 
هرگونه ايراد و نقص در اجراي كار ناشــي از عدم رعايت نقشــه ها يا به كار بردن مصــالح نامرغوب يا عدم  -15-16

 ارائه كار مناسب از ناحيه نيروي انساني كارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نمايد . 
ــالح , پيش بيني راه عبور مناســـب در  -15-17 ــتفاده از عالئم كليه مقررات مربوط به نحوه تخليه مصـ پياده رو , اسـ

 راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و تأمين انتظامات كارگاه را حسب مورد رعايت و كنترل نمايد . 
 اجازه واگذاري قرارداد را به ديگران ندارد .  -15-18
  در تهيه و يا تأييد صورت وضعيت ها و يا صورت هزينه ها دقت و رعايت امانت را بنمايد . -15-19
قانون اجراي كار ســاختمان در يكي از رشــته ها مســتلزم داشــتن پروانه     4در مواردي كه به موجب ماده  -15-20

صالحيت مربوط به          صالحيت مذكور باشد موظف است از دارندگان پروانه  صالحيت مربوط مي باشد و مجري فاقد 
 آن بخش از كار استفاده نمايد . 

 ـ اختيارات مجري   16ماده 
 مجري مي تواند شروع كار را موكول به دريافت پيش پرداخت نمايد .  -16-1
شده در قرارداد      -16-2 صورتي كه پرداخت هريك از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد , از موعد تعيين  در 

ات مربوط به بيش از يك ماه توســط صــاحب كار به تأخير افتد , مجري مي تواند آن مبلغ و معادل درصــدي از تأخير
 پرداخت حق الزحمه خود را كه در شرايط خصوصي تعيين مي شود در طول مدت توقف از صاحب كار مطالبه نمايد . 



 امضاء مجري:                                            10از   6 صفحه                                                 امضاء مالك:

چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور كتبي       -16-3
سخ كه در هر حال نبايد بيش از يك هفته از تاريخ ابالغ   به اطالع ناظر هماهنگ كننده و طراح مي رساند و ت  ا وصول پا

 به طول انجامد , اجراي كار در آن بخش را متوقف مي نمايد . 
 كار  تعليقو فصل چهارم ـ تضمين انجام تعهدات قرارداد , تهيه صورت هزينه ها , نحوه پرداخت ها  

 ـ تضمين انجام تعهدات   17ماده 
به منظور تضمين انجام تعهدات ناشي از قرارداد و همچنين تضمين مبلغ پيش دريافت , صاحب كار مي تواند از مجري 
صاحب            ضمين از مجري  صورت دريافت ت ضمين الزم را دريافت نمايد . در  ساس مندرج در قرارداد خصوصي ت برا

 ا مسترد دارد . كار موظف است پس از انجام تعهدات، تضمين يا تضمين هاي مأخوذه ر
 ـ صورت هزينه ها 18ماده 

سناد و مدارك مثبته تهيه و پس از تأييد كيفيت           صورت حساب ها همراه با ا صورت وضعيت يا  حسب نوع قرارداد , 
صاحب كار            صي قرارداد در اختيار  صو شرايط خ شده در  سط مهندس ناظر در زمان هاي معين  كارهاي اجرايي تو

 قرار گيرد . 
 حوه پرداخت ها ـ ن 19ماده 

صورت             ضعيت يا  صورت و شده پس از دريافت  سب نوع قرارداد , در زمان هاي تعيين  ست ح صاحب كار موظف ا
صورت             سبت به پرداخت مطالبات مجري اقدام كند در  شرايط خصوصي قرارداد ن شرايط مندرج در  حساب ها طبق 

أييد كيفي كارهاي اجرايي توسط مهندس يا مهندسان وجود اشكال يا ابهام يا اختالف نظر در صورت هزينه ها پس از ت
درصــد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصــالحي مهندس ناظر براي طرفين كفايت نكند   70ناظر حداقل 
 ) اين شرايط عمومي عمل خواهد شد . 26طبق ماده (

 ـ تعليق 20ماده 
صورت       صاحب كار مي تواند در مدت قرارداد , براي يك بار و  ساختمان را معلق كند . در اين  سه ماه اجراي  حداكثر 

بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به مجري اطالع دهد . در مدت تعليق , مجري مكلف است حسب نوع قرارداد    
,  تمام مســئوليت هاي ناشــي از آن را مانند حفاظت و حراســت از كارهاي انجام شــده , مصــالح و تجهيزات پاي كار 

ساختمان هاي موقت را به نحو مطلوب انجام دهد . پرداخت هزينه خسارت دوران تعليق و اجاره مربوط       تأسيسات و 
به ماشــين آالتي كه در دوران تعليق در كارگاه باقي مانده اند براســاس مبلغ يا درصــدي كه در شــرايط خصــوصــي   

ماه و بيشتر از يك بار فقط با توافق مجري و  3ش از قرارداد تعيين مي شود به عهده صاحب كار است . تعليق مدت بي 
 صاحب كار در قالب شرايط خصوصي قرارداد امكان پذير است . 

  



 امضاء مجري:                                            10از   7 صفحه                                                 امضاء مالك:

 فصل پنجم ـ تحويل كار , برچيدن كارگاه , تسويه حساب و پايان كار
 ـ تحويل كار  21ماده 

پس از آنكه عمليات موضــوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهره برداري شــد , مجري مراتب را حداقل يك هفته 
ــور ناظر               ــاحب كار اعالم مي دارد . پس از تعيين روز تحويل , با حضـ قبل به طور كتبي به ناظر هماهنگ كننده و صـ

يل صاحب كار مي شود . در صورتي كه پروژه بيش    هماهنگ كننده , صاحب كار و مجري , كار طي صورتجلسه تحو   
شود , در غير       3از  شد , تحويل كار , به بعد از رفع نقص مذكور موكول مي  صد كل كار , داراي ايراد يا نواقص با در

ضمن تحويل گرفتن پروژه هاي زمان هاي معيني براي رفع نواقص جزئي كمتر از        سه  صورتجل صورت در همان  اين 
صد كل كار  3 ست . از   در مندرج در قرارداد پيش بيني مي گردد و مجري مكلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذكور ا

تاريخ تحويل كار تا زماني كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مي شود نيز در صورتي كه هرعيب يا نقص فني در 
جبران خسارات به عهده وي مي باشد    ساختمان ايجاد شود كه ناشي از تقصير يا قصور مجري باشد ,رفع ايرادات و      

 . 
صورت بخش ,        صاحب كار و تأييد ناظر هماهنگ كننده , تحويل كار مي تواند به  تبصره ــــ براساس توافق مجري و 

 بخش صورت گيرد . 
 ـ برچيدن كارگاه   22ماده 

ت مندرج در قرارداد بايد پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول , كارگاه ساختمان با توجه به مسئولي    
 حداكثر ظرف دو هفته برچيده شود . 

 ـ تسويه حساب و پايان كار 23ماده 
روز بعد از تنظيم صــورتجلســه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تأييد آن از ســوي ناظر و ناظر    15حداكثر ظرف 

ــمين پس از تحويل موقت مراتب              هماهنگ كننده , طرفين قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضـ
 رتجلسه نمايند . مربوط به تحويل قطعي كار و تسويه حساب و پايان قرارداد را صو

 فصل ششم ـ موارد فسخ , اقدامات پس از فسخ , خسارات عدم انجام تعهدات , محل اختالف
 ـ موارد فسخ  24ماده 

 روزه فسخ نمايد .  15الف) در موارد زير صاحب كار مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي 
رد از نظر كيفيت كار يا ضـــوابط اجرايي يا مجري در اجراي كار مســـامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موا .1

ـ مالي پيشرفت كار مورد تأييد ناظر هماهنگ كننده نباشد و موجب اضرار يا     ـ فيزيكي  برنامه مصوب زماني 
 تضييع حقوق صاحب كار شود . 

 مجري به هريك از تعهدات خود عمل نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايد .  .2



 امضاء مجري:                                            10از   8 صفحه                                                 امضاء مالك:

مجري عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكه تقصير يا قصوري متوجه صاحب كار يا      .3
شد و يا بدون عذر      شته با شد , در انجام وظيفه خود بيش از يك دهم مدت قرارداد تأخير غيرموجه دا ناظر با

 موجه كارگاه را تعطيل كند . 

 قرارداد را به غير واگذار نمايد .  .4

 ورشكسته و يا شركت وي منحل شود . مجري  .5

 صاحب كار به دليل مشكالت تخصصي نتواند ادامه كار دهد .  .6

 :  (با نظر سازمان نظام مهندسي)روزه قبلي فسخ كند 15ب) در موارد زير مجري مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي 
 2رفع موانع قانوني موجود بيش از تأخير صــاحب كار در تحويل دادن محل كار يا مجوزهاي قانوني الزم يا  .1

 ماه حسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از تاريخ ابالغ يا اخطار مراجع ذيصالح قانوني . 

سايلي كه تهيه و           .2 ساير و شين آالت , ابزار و  ساختماني , تجهيزات , ما صالح  صاحب كار در تحويل م تأخير 
ــاير   ــت و يا انجام س ــاحب كار اس ــي به عهده   تأمين آن به عهده ص ــوص تعهداتي كه به موجب قرارداد خص

 صاحب كار مي باشد به مدت بيش از يك ماه در هر مورد . 

تأخير صاحب كار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجري با توجه به نوع قرارداد و شرايط خاص آن بيش    .3
 روز .  45از 

صاحب كار , اجراي پروژه را بدون قصور مجري به ه     .4 صورتي كه  درصد مدت مندرج   15ر دليل بيش از در 
ــروع تا پايان مدت مذكور با تأييد ناظر هماهنگ                   ــوع اين تعليق كار از شـ در قرارداد به تأخير بياندازد موضـ
كننده به طور همزمان كتباً به ســازمان اســتان , مرجع صــدور پروانه ســاختمان اعالم مي شــود و ســازمان 

ستان با توجه به مفاد قرارداد بين مج  سخ قرارداد  و يا      ا صوص نحوه ادامه كار يا ف صاحب كار در خ ري و 
 اجازه اجراي پروژه ديگري به مجري اتخاذ تصميم مي نمايد و نظر او براي طرفين الزم االجرا مي باشد .

درصد مبلغ كار و عدم حصول توافق با صاحب كار در مورد نحوه ادامه قرارداد     25حذف يا افزايش بيش از  .5
 . 

 روز متوالي .  15عدم حضور ناظر ( به هر دليل ) دركارگاه بيش از  .6

 ماه .  3تعليق اجراي كار از ناحيه صاحب كار بيش از  .7

 مشكالت شخصي مجري , به نحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد .  .8
 ـ اقدامات پس از فسخ  25ماده 

سخ قرارداد از ناحيه هريك از طرفين     صورت اعالم كتبي ف سي    قرارداد در  سازمان نظام مهند , حداكثر ظرف و تائيد 
 يك هفته از تاريخ اعالم , جلسه اي با حضور طرفين قرارداد وناظر هماهنگ كننده تشكيل مي گردد . 

 
 



 امضاء مجري:                                            10از   9 صفحه                                                 امضاء مالك:

ساير         شين آالت و  شده , مصالح پاي كار , تجهيزات , ابزار , ادوات , ما صورت برداري از كليه كارهاي انجام  پس از 
 و توافق در مورد نحوه تسويه حساب،  د در كارگاه با تعيين مالكيت يا تحت اجاره بودن هريك از طرفين وسايل موجو 

سه مذكور ,             صورت عدم حضور هريك از طرفين قرارداد در جل شود . در  سه و قرارداد فسخ مي  صورتجل موضوع 
سازمان نظام               صورتجلسه مذكور توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس رسمي  صورت برداري و تنظيم 

شده براي طرفين الزم ال         سه ياد  صورتجل ستان انجام مي گيرد .  ساختمان ا سند محسوب مي   مهندسي  رعايه بوده و 
 شود . 

شده        فسخ قرارداد موجب رفع مسئوليت هاي مجري و ناظر در مورد آن قسمت از كار كه توسط آنها انجام و نظارت 
 است نمي گردد . 

 ـ خسارت عدم انجام تعهدات   26ماده 
ــاحب كار به يكي از داليل مندرج در رديف ه   ــخ قرارداد از ناحيه ص ــورت فس بند (الف)  4و  3و  2و  1اي الف) در ص

شرايط     24) بند (ب) ماده (8و رديف ( 24ماده  شده در  ) , مجري موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني 
 خصوصي قرارداد مي باشد . 

سخ قرارداد از ناحيه مجري به يكي از داليل مندرج در رديف هاي (    صورت ف يا ) و 24) بند (ب) ماده (7) الي (1ب) در 
) , صــاحب كار موظف به پرداخت خســارت وارده 24) بند (الف) ماده (6فســخ قرارداد به دليل مفاد مندرج در رديف (

 طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي باشد . 
 ـ حل اختالف 27ماده 

ش      شرايط عمومي ,  ساير اسناد و      هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن , اعم از  رايط خصوصي و 
مدارك منضــم آن اختالف نظر پيش آيد و يا مواردي در قرارداد فيمابين , ســاكت يا داراي ابهام باشــد و يا به هردليل 
صاحب كار , يك          شكل از يك نفر نماينده  ضوع به هيأت حل اختالف مت شود , مو صل  بين طرفين قرارداد اختالف حا

ضاي هريك از طرفين , مهندس ناظر و    نفر نماينده مجري و يك نفر  صورت تقا به انتخاب طرفين ارجاع مي گردد . در 
رأي  2ناظر هماهنگ كننده بدون داشــتن حق رأي در هيأت حضــور مي يابد . تصــميمات هيأت حل اختالف با اكثريت  

 براي طرفين معتبر است . 
 اعتبار شرايط عمومي قراردادفصل هفتم : حوادث قهري , تسريع كار , اقامتگاه و ابالغ ها , 

 ـ حوادث قهري 28ماده 
سوزي هاي دامنه دار و         سيل , زلزله , آتش  شيوع بيماري هاي واگيردار ,  صاب هاي عمومي ,  جنگ , انقالب ها , اعت
ــت و اجراي كار را غير ممكن يا    ــابه كه خارج از اراده و كنترل طرفين قرارداد اس ــدني , طوفان و حوادث مش مهارنش

ب تأخير مي نمايد , حوادث قهري به شــمار مي رود و هيچيك از طرفين مســئول خســارت هاي وارده ناشــي از  موج
 تأخير و تعطيل كار به طرف مقابل نمي باشد . 

  



 امضاء مجري:                                            10از   10 صفحه                                                 امضاء مالك:

 ـ اقامتگاه و ابالغ ها29ماده 
شده و       شاني آنها در قرارداد درج  ست كه به عنوان ن هرگونه اعالم يا ابالغ الف) اقامتگاه هريك از طرفين قرارداد همان

كتبي به نشــاني مذكور با پســت ســفارشــي در حكم ابالغ رســمي اســت . و طرفين موظفند در صــورت تغيير نشــاني  
سال         شاني اوليه ار صورت كليه ابالغ هايي كه به ن صله آن را كتباً به طرف مقابل خود اعالم نمايند . در غير اين  بالفا

 .شود در حكم ابالغ رسمي خواهد بود 
ب) چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند به منظور ســهولت و ســرعت در كار , تمام يا بعضــي از اعالم ها و ابالغ هايي 
كه در اين شــرايط عمومي , براي آنها قيد كتبي شــده به صــورت غيركتبي انجام گيرد , بايد اوالً مراتب در شــرايط    

هاي غيركتبي به هر شكل و در هر محل و درهر زمان كه صورت  خصوصي درج شود و ثانياً بهرحال اعالم ها و ابالغ
ساعت با قيد تاريخ اعالم يا ابالغ قبلي , صورت جلسه شده و به امضاي طرفين قرارداد  48مي گيرد بايد حداكثر ظرف 

 و ناظر هماهنگ كننده برسد . 
 ـ اعتبار شرايط عمومي  30ماده 

ــاحب كار ,   ــالح صـ ــرايط عمومي براي قراردادهاي غيردولتي و به منظور حفظ حقوق و مصـ با توجه به اينكه اين شـ
ــت , لذا رعايت مفاد آن در كليه               ــده اسـ ــازندگان و ثروت هاي ملي تدوين شـ خريداران , بهره برداران , مجريان , سـ

 .  قراردادهاي منعقده بين صاحب كار و مجريان ساختمان الزامي است
 



 ساختمان اجراي داد قرار خصوصي شرايط
 

  به..............................................................................در واقع......................  به مالكيت ساختمان به مربوط قرارداد اين خصوصي شرايط
 قرارداد عمومي شرايط و قرارداد از موادي به توجه با كه باشد مي و كد نوسازي .......................................... ...................پروانه شماره

 :   از عبارتند است كرده محول آن به را تكليف تعيين كه

 

 ينهمچن و استاندارد داراي مصالح كليه خريد و تهيه:)  پيوست فهرست مطابق( ساختمان مصرفي مصالح مشخصات -1
 . باشد مي كار صاحب عهده به مربوطه هاي هزينه و بوده مدير تاييد و هماهنگي با نياز مورد آالت ماشين و لوازم اجاره يا خريد

  پيوست فرم طبق: كار تفضيلي زمانبندي برنامه -2

 ينتعي با قرارداد موضوع هاي پرداخت منظور به زمانبندي برنامه چارچوب در و تفكيك به كار مختلف مراحل تعيين -3
  2-3 بند مطابق يا و كار انجام حين در طرفين توافق با:  قرارداد نوع با متناسب مرحله هر به درصد

 سال قيمتهاي با برابر( كشور مهندسي نظام سازمان مركزي شوراي پيشنهادي قيمت اساس بر ساخت هزينه 3-1
 .رددميگ قيد مروبط رديف در مجري و مالك بين توافقي قيمت اينصورت غير در گيرد قرار پرداختها مبناي)  ساخت

 

 

 »1396 سال در بنا مربع متر هر ساز و ساخت هزينه «
گروه 

 ساختمان 

طبقه  2و  1
 روي شالوده 

طبقه  5تا  3
از روي 

 شالوده

طبقه از  7تا  6
 روي شالوده

طبقه  10تا  8
 از روي شالوده 

 12تا  11
طبقه از روي 

 شالوده 

 15تا  13
طبقه از روي 

 شالوده 

طبقه و 16
باالتر از روي 

 شالوده 
هزينه 

ساخت هر 
متر بنا 

 (ريال) 

8،431،415 8،904،968 10،960،840 12،478،495 13،827،522 15،766،747 17،705،973 

هزينه 
ساخت هر 
متر مربع بر 
اساس توافق 
بين مالك و 

مجري 
 (ريال)
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 پرداخت مراحل و ها درصد تواند مي مالك و مجري توافق طبق يا و باشد مي ذيل قرار از مربوط هاي درصد پرداخت مراحل 3-2
 كند تغيير

  درصد.................... ............................  پرداخت پيش)  الف

  درصد......... ...........................  برداري گود و تخريب)  ب

  درصد.... .....................  فونداسيون اجراي و كني پي) ج

 درصد.. ........................................ فلزي اسكلت اجراي)  د

  درصد.... ............ برشي هاي ديوار و ها سقف اجراي)  ه

  درصد........... ..................... كاري نازك و چيني ديوار)  و

  درصد..... ............................ مكانيكي تاسيسات اجراي) ز

  درصد............ ........................ برقي تاسيسات اجراي)  ط

 درصد.......... ................. سازي محوطه و نما اجراي)  ظ

 

  كار مقادير تغيير شرايط تعيين -4

 و ناظر مهندس تاييد به بايست مي شهرداري طرف از شده تاييد نقشه با اجرائي هاي نقشه مغايرت گونه هر  4-1
 .   باشد مي كار صاحب عهده به آن هزينه و برسد شهرداري و مهندسي نظام سازمان

 دستگاه تاييد از پس پروانه در مندرج متراژ % 25 تا حداكثر پروانه در مندرج مقدار  به نسبت بنا اضافه گونه هر 4-2
 در و محاسبه داد قرار در مندرج مبناي قيمت همان با ساختمان عمليات اتمام زمان ،در قانوني مراحل طي و نظارت
 .  گردد مي پرداخت مدير به كار صاحب طرف از متراژ افزايش مورد

 باشد مي اجرا قابل طرفين توافق با ناظر مهندس تاييد از پس كار مقادير در تغيير گونه هر  4-3

  

  قرارداد مدت تغيير شرايط تعيين -5

 از بيش اي فاصله ساختماني پروانه صدور و مجري قرارداد عقد تاريخ بين هرگاه: ساختماني پروانه اخذ تاخيردر 5-1
 ماه هر ازاي به پرداخت به مكلف مالك ادامه درصورت. بود خواهد حاكم 24 ماده 1 بند ، فسخ جهت شود ايجاد ماه 2

. فسخ بود خواهد مجري به)  قرارداد زمان مدت به قرارداد كل مبلغ برابر( ماه يك فرضي كاركرد از% 25 مبلغ تاخير
 انجام شود. قرار داد مي بايست با نظر سازمان

با نظر سازمان  قرارداد قرارداد، مدت زمان در پايانكار اخذ عدم درصورت: قرارداد پايان زمان در پايانكار اخذ عدم 5-2
( پس از ارائه گزارشات الزم به سازمان و اخذ مدارك الزمه .  شد خواهد آزاد مجري ظرفيت و خواهدكرد پيدا خاتمه

  در نهايت تصميم گيري براي خاتمه قرارداد با سازمان مي باشد ) .
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 عمومي شرايط 21 ماده مطابق%  97 ميزان به پروژه پيشرفت درصورت: قراداد اتمام از پيش ساختمان پايان  5-3
 .  شد خواهد موقت تحويل مربوطه تشكلهاي محل در پيمان،پروژه

  ساختماني عمليات پايان عدم و قرارداد مدت پايان 5-4

 3 و مجاز تعليق دوره ماه 3 گذشت از پس كار ادامه به نسبت طرفين  توافق عدم صورت در: خاتمه 5-4-1
 كل مبلغ برابر( فرضي كاركرد از% 20 مبلغ تاخير ماه هر ازاي به مجري حقوق پرداخت همراه به تاخير ماه

 ذيل تبصره( ، خاتمه قرارداد با نظر سازمان مي باشد.  مييابد خاتمه قرارداد)  قرارداد زمان مدت به قرارداد
 .) عمومي شرايط 21 ماده

 . شد خواهد منعقد جديدي قراداد طرفين توافق صورت در: ادامه 5-4-2

  طرفين توافق اساس بر: قرارداد مبلغ تعديل شرايط تعيين  -6

 عما كارفرما قبول مورد: ( گردان تنخواه كار، انجام حسن پرداخت، پيش تضمين براي كار صاحب قبول مورد تضمين  -7
 )   يا ضمانت نامه محضري بانكي نامه ضمانت،  سفته چك، از

 مسترد كارفرما نزد تضامين كل از %50 موقت تحويل از پس: آن هاي صد در و مراحل تعيين و تضمين استرداد نحوه -8
 تضمين) قطعي تحويل جلسه صورت ارايه با( درصد100 قطعي تحويل از پس و) موقت تحويل جلسه صورت ارايه با(  شود مي
 .  شد خواهد آزاد

 به مثبته مدارك و هزينه اسناد مورد حسب و ها هزينه صورت يا ها وضعيت صورت ارائه براي الزم زمانهاي تعيين -9
 ايشان يقانون نماينده يا مالك نمايد ارايه قانوني نماينده يا مالك به را وضعيت صورت يك ماه هر حداكثر بايد مجري: كار صاحب
 . نمايد اقدام آن پرداخت به نسبت روز 15 ظرف است موظف

    ميگردد تعيين موقت تحويل از پس سال 1 مدت:  تضمين دوره: موقت تحويل از بعد تضمين مدت تعيين -10

 مجري درخواست به قرارداد خصوصي شرايط 10 ماده در شده تعيين  تضمين دوره پايان از پس: قطعي تحويل 10-1
 . پذيرد مي صورت 22-9 رديف با مشابه و

  موارد اختالفي مطابق با ضوابط مبحث دوم و نظر كميسيون حل اختالف سازمان براي طرفين الزم االجرا خواهد بود . -11

 . ميشود عمل پيمان طبق مفاد مبحث دوم و با توافق طرفين: مجاز غير تاخير جريمه درصد تعيين -12

 آالت ارابز و ادوات و كارگاه نگهداري هزينه قرارداد طول در كارگاه تعليق صورت در: تعليق هزينه درصد يا مبلغ تعيين -13
 مي باشد . كارفرما عهده بر پيمانكار

 درطول باريك يا و ماه سه از بيش تعليق صورت در: يكبار از بيشتر همچنين و ماه سه از بيش مدت براي تعليق شرايط -14
 با ، مدير اختيارات خصوص در قرارداد عمومي شرايط 26 ماده از ب بند و 24 ماده ب بند از 7 رديف استناد به قرارداد مدت
 . گردد مي منعقد جديد قرارداد طرفين توافق

 طرفين توافق طبق: تسريع جايزه درصد تعيين -15
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 يا راردادق نقص موارد تكميل يا قرارداد ضمائم يا مفاد تفسير از ناشي اختالفات كليه: اختالف حل هيات افراد تعيين -16
 مي وفصل حل 27 ماده مطابق طرفين از يك هر درخواست با يا و سازش و صلح طريق از بدوا قرارداد اجراي از ناشي اختالف

 الفاخت حل كميسيون يا مربوطه صنفي انجمن داوري هيئت در مجري و كار صاحب نمايندگان حضور با صورت اين غير در. شود
 . باشد مي معتبر آنها نظر و بررسي مهندسي نظام سازمان

 .  گيرد صورت كتبي غير صورت به ميتواند ابالغها كه مواردي تعيين -17

 

 

 حوادث براثر اگر قرارداد برمدت مازاد تاخير: نيست كار صاحب برعهده آن هزينه مديريت پيمان قرارداد در كه مواردي -18
 . است جازم طرفين براي مذكور تاخير و نيست حرجي كار برصاحب باشد  زلزله و سيل قبيل از قهري حوادث و نشده بيني پيش

 رنظ مورد قرارداد در مندرج درصد از غير درصدي يا گيرد نمي تعلق درصدي آن به مديريت پيمان در كه هائي هزينه -19
 .  است

 

 

 و است قرارداد طرفين خواسته و نظر مورد عمومي شرايط و ساختمان اجراي قرارداد به توجه با كه خاصي موارد ساير -20
  الزاميست آنها رعايت

 

 

 دسمهن تائيد به مجري توسط بايست مي مصوب هاي نقشه با اجرائي هاي نقشه در تغيير و مغايرت گونه هر  20-1
 . بود خواهد كار صاحب عهده به نيز آن هاي هزينه پرداخت و اداري پيگيري.  برسد مهندسي نظام و شهرداري و ناظر

 الزم كارگاه در مجري طرف از صادره هاي دستوالعمل براساس حفاطتي موارد و ايمني اصول تمامي رعايت 20-2
 . گردد مي پرداخت صاحبكار توسط امر اين جهت نياز مورد لوازم و مصالح تامين هزينه و بوده االجرا

 سازمان جاري ضوابط با مطابق را غيره و بتن جوش، آزمايش قبيل از فني آزمايشات كليه است موظف مجري 20-3
 ) ناظر درخواست حسب(. دهد انجام صاحبكار توسط مربوطه هاي هزينه پرداخت با و مهندسي نظام

 اطالعات دفترچه و ساخت چون هاي نقشه تهيه خصوص در الزم اقدامات ، پيگيري ضمن است موظف مجري 20-4
 . باشد مي كار صاحب بعهده متعلقه هاي هزينه كليه و آورده بعمل را ساختمان ملكي و فني

 كار صاحب عهده به اداري هاي پيگيري كليه انجام همچنين و غيره و گاز و برق و آب انشعابات اخذ براي اقدام 20-5
 . بود خواهد

  جداگانه بصورت قرارداد اين نبلغ از خارج كه باشد مي محترم مالك عهده به قرارداد اين افزوده ارزش ماليات 20-6

 . ميشود پرداخت
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 يك حداقل را مراتب مجري ، شد برداري بهره و تحويل آماده كار و تكميل قرارداد موضوع عمليات آنكه از پس 20-7
 و استان مهندسي نظام سازمان كارو صاحب و ناظرين به ساخت چون هاي نقشه همراه به و كتبي طور به قبل هفته

 نماينده مجري، و كار صاحب ، ناظرين حضور با ، تحويل روز تعيين از پس.  دارد مي اعالم مربوطه صنفي انجمن
 روژهپ كه صورتي در.  شود مي كار صاحب تحويل صورتجلسه طي كار  استان مهندسي نظام سازمان نماينده و تشكل
 بهره يتقابل بايد ساختمان ،درصد سه از كمتر نواقصدر موضوع ( نواقص يا ايراد داراي ، كار كل درصد 3 از بيش

 همان در صورت اين غير در ، شود مي موكول مذكور نقص رفع از بعد به ، كار تحويل ، باشد)   باشدداشته  برداري
 در مندرج كار كل درصد 3 از كمتر جزيي نقص رفع براي معيني زمانهاي پروژه گرفتن تحويل ضمن جلسه صورت
. (در صورتيكه ميزان نواقص است مذكور مدت در آنها رفع به متعهد و مكلف مجري و گردد مي بيني پيش قرارداد

 رايطش در كه زماني تا كار تحويل تاريخ ازقابل بهره برداري بودن ساختمان است )  ،كمتر از سه درصد باشد شرط الزم
 قصيرت از ناشي كه شود ايجاد ساختمان در فني نقص يا عيب هر كه صورتي در نيز شود مي تعيين قرارداد خصوصي

 در مقرر مدت در اصالح عدم صورت در و. باشد مي وي عهده به خسارات جبران و ايرادات ،رفع باشد مجري قصور يا
 .دردگ برداشتمثبته از محل تضامين  اسناد با ارائه و انجام وي نماينده يا مالك طريق از تواند مي تحويل صورتجلسه

 و نموده اقدام راسا ميتواند مالك نكرد عمل باقيمانده% 3 نقص رفع بر مبني خود تعهد به مجري اگر: تبصره       
 . نمايد كسر وي تضامين يا مجري از باالسري% 20 اضافه به را مربوطه هاي هزينه
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 امضاء مجري:  امضاء مالك:

 قرارداد اجراي ساختمان
 (با مصالح)

قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي، شرايط خصوصي  و ديگر اسناد و مدارك منضم به آن كه مجموعاً قرارداد واحد 
كار صاحب ....................... كه در اين قرارداد................ بين ................تاريخ ...محسوب و غير قابل تفكيك است در 

از طرف ديگر، به شرح زير  و شودشود از يك طرف و  ........................... كه در اين قرارداد مجري خوانده ميناميده مي
 منعقد گرديد:

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

.................................................................................................................................................................................... 
 موضوع قرارداد: -1ماده 

 ....................................................................................................................................... موضوع قرارداد عبارتست از: 
.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 سازي، حصار كشي، راه اجراي كامل تمامي عمليات ساختماني (ابنيه و تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي) محوطه

 اندازي و تحويل
 .................. شامل:................اجراي بخش يا بخشهاي .................. .......................................................................... 

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

 .................................................................................................................................................................... به استثناي:
ها و مدارك  و مشخصات كه حداقل در سه نسخه به رؤيت و امضاي مجري رسيده و يك نسخه آن نزد مجري مطابق نقشه
 گر تحويل صاحب  كار و ناظر شده است.دينسخه است و دو 

 محل اجراي كار: -2ماده 
.................... است كه به ............................................................................................محل اجراي كار واقع در .............

  آگاهي كامل يافته است.رؤيت مجري رسيده و از موقعيت و وضعيت آن 
  

 (كاربرگ الف)

 3از   1صفحه 



 امضاء مجري:  امضاء مالك:

 مبلغ موضوع قرارداد: -3ماده 
شده است  ه) و ساير مواد اين قرارداد و جميع جهات برآورد1براساس پيشنهاد مجري كه با توجه به ماده ( مبلغ اين قرارداد

 ..................... ريال....................................................................................... و از قرار  مترمربع زير بنا (به حروف)
اين مبلغ تابع تغيير  .... ريال است. ............................................. ريال و جمعاً ................................................. (به عدد) 

 باشد.مقادير كار و كارهاي جديد و شرايط تعديل آن به شرح مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي اين قرارداد مي
 گيرد به عهده مجري است.ماليات و كسورات قانوني كه به مبلغ مذكور تعلق مي پرداخت

 نحوه پرداخت: -4ماده 
............ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت در قبال ............................... ريال معادل ..........مبلغ ......

..... (تضمين مورد قبول صاحب كار) پس از ..............................................................................................................
شود. مواعد بقيه پرداختها در  امضاء و مبادله اين قرارداد و هنگام تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري پرداخت مي

 شرح مندرج در شرايط خصوصي قرارداد است.مراحل مختلف كار و پس از تأييد ناظر به 
 مدت قرارداد، برنامه زمانبندي: -5ماده 

مدت قرارداد ........................... ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ صورت مجلس تحويل زمين كارگاه ساختمان 
ي تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد به اين مدت با توجه به برنامه زمانبندي ارايه شده از طرف مجر .به مجري است

 باشد.شرح مندرج در شرايط عمومي و شر ايط خصوصي اين قرارداد مي
 مصالح و تداركات: -نيروي انساني -6ماده 
نيروي انساني، تهيه و تدارك كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آالت و بطور كلي تمام لوازم و وسايل ضروري براي  تأمين

باشد،  مجري متعهد است مصالح مصرفي را مي مجريهاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به عهده اختمان و هزينهاجراي س
 از حيث مرغوبيت و مشخصات فني به شرح مندرج در شرايط خصوصي اين قرارداد تهيه و به كار گيرد.

 مهندسان ناظر: -7ماده 
 ................................... ........................................ به نشاني: ..................نظارت بر اجراي ساختمان به عهده ......

سازمان نظام مهندسي ساختمان  باشد كه از طرفمي.................................................................................................. 
ان مذكور سازم د،نتغيير كن هر يك از مهندسان ناظر چنانچه بعداً به هر دليلمجري معرفي شده اند. كار  حباستان به صا

 معرفي نمايد. و صاحب كار روز مهندس ناظر جديد را كتباً به مجري 15حداكثر ظرف موظف است 
  

 3از    2صفحه 



 امضاء مجري:  امضاء مالك:

 نحوه اندازه گيري سطح زيربنا: -8ماده 
خانه به طور اتاق سرايدار و موتورها، اتاق نگهبان، ها، خرپشته، انباريفضاهاي ارتباطي، راه پلهسطوح زيربناي ساختمان، 

انداز و جان پناه، ديوار محسوب قف كه سه طرف آن ديوار باشد (دستهاي مسها و بالكنكامل و سطح پيلوت، زير زمين

2  شود)نمي
هاي مسقف كه داراي دو طرف ديوار ها و بالكنسطح ايوانشود. (دوسوم) سطح آنها جزء زيربنا محسوب مي  3

1  باشد
 گردد.سطح آنها در محاسبات منظور مي (يك دوم)  2
در دست  به بنايمترمربع كه حداقل سه طرف آن محصور  6حياط خلوت، نورگير، هواكش و پاسيو، حداكثر تا سطح 

1مترمربع باشد،  6سطح موارد مذكور بيش از چه نچنا ،شوداحداث باشد جزو زيربناي ساختمان محسوب مي
(يك سوم)   3

هاي بدون سقف و قرنيزها جزء سطوح زيربناي ها، بالكنايوانها، شود، ضمناً پيش آمدگيسطح آنها جزء زيربنا محاسبه مي
 شوند.ساختمان محسوب نمي

 گردد.اين ماده شامل قراردادهايي كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعيين شده نمي تبصره:
 اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن: -9ماده 

ها و بندي كلي، نقشه اسناد و مدارك قرارداد عبارتند از: قرارداد حاضر، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، برنامه زمان
هايي كه در طول اجراي كار  تنظيم و به ها، توافقنامهها، صورت مجلسخصات فني، نقشهپروانه ساختماني، همچنين مش

 شود.اين قرارداد محسوب مي منضماترسد نيز جزء امضاء طرفين مي
 اختيارات:-هامسئوليت -شرايط -10ماده 

و  شرايط تعهدات، اختياراتقرارداد به عهده مجري است و ساير  مسئوليت تمامي عمليات اجرايي، فني و حقوقي موضوع
قرارداد به شرح مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي منضم به اين قرارداد است كه طرفين ذيل  نمسئوليتهاي طرفي

 اند و براي آنها الزم االجرا است.آن را امضاء كرده
 نشاني طرفين قرارداد: -11ماده 

 نشاني صاحب كار:
 نشاني مجري:

 
 /مديرامضاي مجري     امضاي صاحب كار

 

 3از    3صفحه 



 امضاء مجري:  امضاء مالك:

 قرارداد اجراي ساختمان
 (بدون مصالح يا دستمزدي)

قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي، شرايط خصوصي  و ديگر اسناد و مدارك منضم به آن كه مجموعاً قرارداد واحد 
...................... كه در اين قرارداد .................. بين ............................تفكيك است در تاريخ ...محسوب و غير قابل 

شود از .............. كه در اين قرارداد مجري خوانده مي.................شود از يك طرف و  .............كار ناميده ميصاحب
 منعقد گرديد:طرف ديگر، به شرح زير 

 موضوع قرارداد: -1ماده 
 موضوع قرارداد عبارتست از:  
  شي، راهكمكانيكي) محوطه سازي، حصارو تأسيسات  برقياجراي كامل تمامي عمليات ساختماني (ابنيه و تأسيسات

 ...................................................................................................................................................... اندازي و تحويل
 ............ شامل: ...............................................................................اجراي بخش يا بخشهاي ........................

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

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

 ................................................................................................................................................................... ناي:به استث
ها و مدارك  و مشخصات كه حداقل در سه نسخه به رؤيت و امضاي مجري رسيده و يك نسخه آن نزد مجري مطابق نقشه
 ديگر تحويل صاحب  كار و ناظر شده است. نسخهاست و دو 
 .................................................................................................................................................................... به استثناي:

 محل اجراي كار: -2ماده 
...................... است كه به محل اجراي كار واقع در .......................................................................................................

 رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهي كامل يافته است.رؤيت مجري 
 مبلغ قرارداد: -3ماده 

با توجه به جميع جهات برآورد شده است و از قرار  مترمربع زير بنا  ،مبلغ اين قرارداد براساس پيشنهاد مجري كه
...................... ريال ....... حروف................................................................ (به عدد).................. مجموعاً به .............

 است.  اين مبلغ شامل:

 )ب(كاربرگ 

 3از    1صفحه 



 امضاء مجري:  امضاء مالك:

نيروي انساني، تهيه ماشين آالت، ابزار، لوازم  و وسايل كار است و فقط تهيه مصالح ساختماني  تأميندستمزد،  -
 ار است.احب  كصمصرفي به عهده 

نيروي انساني است و تهيه ماشين آالت، ابزار، لوازم و وسايل كار و مصالح مصرفي به عهده  تأميندستمزد و  -
 صاحب كار است.

 باشد.اين مبلغ تابع تغيير مقادير كار و كارهاي جديد به شرح مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي اين قرارداد مي
 گيرد به عهده مجري است.ي كه به مبلغ مذكور تعلق ميپرداخت ماليات و كسورات قانون

 نحوه پرداخت: -4ماده 
 ....................... ريال .......................  (به عدد) ..................................................................................... مبلغ (به حروف)

................. ............................................................ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت در قبال ............معادل ...
(تضمين مورد قبول صاحب كار) پس از امضاء و مبادله اين قرارداد و هنگام تحويل زمين كارگاه ساختمان به مجري 

قيه پرداختها در  مراحل مختلف كار و پس از تأييد ناظر به شرح مندرج در شرايط خصوصي . مواعد بگرددپرداخت مي
 اين قرارداد است.

 مدت قرارداد: -5ماده 
مدت قرارداد .................... ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ صورت مجلس تحويل زمين كارگاه ساختمان به 

قادير كار و كارهاي جديد به شرح مندرج در شرايط عمومي و شر ايط خصوصي اين مجري است. اين مدت تابع تغيير م
 باشد.قرارداد مي

 هاي الزم:نگهداري دفتر مخصوص و انجام مراقبت -6ماده 
كار به وي آالت و ابزار و وسايلي كه توسط صاحبمجري موظف است در دفتر مخصوص، كليه مصالح مصرفي و ماشين

آالت و ابزار، به خوبي نگهداري و پس از اتمام كار عيناً تحويل ماشين شود ثبت نمايد. ازساختمان تحويل مييا در كارگاه 
 كار دهد.صاحب

آالت، ابزار و وسايل مذكور به عهده مجري است. جبران خسارت ناشي از عدم نگهداري و مصرف ناصحيح از ماشين
گيرد به خوبي استفاده نموده و صرفه كار در اختيار او قرار ميبهمچنين مجري موظف است از مصالحي كه توسط صاح

 را به عمل آورد.هاي الزم جويي
 مهندسان ناظر: -7ماده 

....................................... به نشاني: ...............................................نظارت بر اجراي ساختمان به عهده ....................
 باشد كه از طرف..................................................... مي............................................................................................

كار موظف است حداكثر اً به هر دليل مهندس ناظر تغيير كند، صاحبكار به مجري معرفي شده است. چنانچه بعدصاحب
 روز مهندس ناظر جديد را كتباً به مجري معرفي نمايد. 15ظرف 
 نحوه اندازه گيري سطح زيربنا: -8ماده 

 3از    2صفحه 



 امضاء مجري:  امضاء مالك:

خانه به طور راتاق سرايدار و موتوها، اتاق نگهبان، ها، خرپشته، انباريسطوح زيربناي ساختمان، فضاهاي ارتباطي، راه پله
انداز و جان پناه، ديوار محسوب قف كه سه طرف آن ديوار باشد (دستهاي مسها و بالكنكامل و سطح پيلوت، زير زمين

2  شود)نمي
هاي مسقف كه داراي دو طرف ديوار ها و بالكنشود. سطح ايوان(دوسوم) سطح آنها جزء زيربنا محسوب مي  3

1  باشد
 گردد.در محاسبات منظور مي(يك دوم) سطح آنها   2

مترمربع كه حداقل سه طرف آن محصور به بناي در دست احداث  6حياط خلوت، نورگير، هواكش و پاسيو، حداكثر تا 
1مترمربع باشد،  6نچه سطح موارد مذكور بيش از چنا ،شودباشد جزو زيربناي ساختمان محسوب مي

(يك سوم) سطح  3
طوح زيربناي هاي بدون سقف و قرنيزها جزء سها، بالكنها، ايوان، ضمناً پيش آمدگيدگردآنها جزء زيربنا محاسبه مي

 شوند.ساختمان محسوب نمي
 گردد.اين ماده شامل قراردادهايي كه مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعيين شده نمي تبصره:

 اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن: -9ماده 
ها و بندي كلي، نقشه بارتند از: قرارداد حاضر، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، برنامه زماناسناد و مدارك قرارداد ع

هايي كه در طول اجراي كار  تنظيم و به ها، توافقنامهها، صورت مجلسپروانه ساختماني، همچنين مشخصات فني، نقشه
 شود.اين قرارداد محسوب مي منضماترسد نيز جزء امضاء طرفين مي

 اختيارات:-مسئوليتها-شرايط -10ماده 
يارات دات، اختتعه ،قرارداد به عهده مجري است و ساير شرايط مسئوليت تمامي عمليات اجرايي، فني و حقوقي موضوع

قرارداد به شرح مندرج در شرايط عمومي و شرايط خصوصي منضم به اين قرارداد است كه طرفين  و مسئوليتهاي طرفين
 اند و براي آنها الزم االجرا است.ذيل آن را امضاء كرده

 نشاني طرفين قرارداد: -11ماده 
 نشاني صاحب كار:

 
 نشاني مجري:

 
 

 امضاي مجري/مدير     امضاي صاحب كار
 

 3از    3صفحه 



 

 امضاء مجري:                                                                                                                 امضاء مالك           

 )ج كاربرگ(                     ساختمان اجراي قرارداد                                              
 در است قابل تفكيك غير و محسوب واحد قرارداد مجموعاً آن به منضم مدارك و اسناد ديگر خصوصي شرايط همراه به حاضر قرارداد

 اين در كه                           و طرف يك از شود مي ناميده كار صاحب قرارداد اين در كه                    آقاي       /خانم بين   /    / تاريخ     
 :گرديد منعقد زير شرح ديگر،به طرف از شود مي ناميده مدير اختصار طور به قرارداد
 :قرارداد موضوع-1 ماده

 اداري   مالي  اجرايي  فني مديريت از عبارتست قرارداد موضوع
 اجرايي و فني مديريت:منظور به

 و اندازي راه كشي، سازي،حصار محوطه)برقي تاسيسات و مكانيكي تاسيسات و ابنيه(ساختماني عمليات تمامي كامل اجرايي مديريت
 ................................................................................................................................................................................مرحله تا تحويل
 .....................................................................................................................................................بخشهاي يا بخش اجرايي مديريت

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

 :استثناي به
 ديگر نسخه دو و است مدير نزد آن نسخه يك و مدير امضاي و رويت به كه مشخصات و مدارك و ها نقشه مطابق
 .است شده ناظر و كار صاحب تحويل
 :كار اجراي محل-2 ماده
 مدير رويت به كه است .......................................................................................................................................در واقع كار اجراي محل
 .است يافته كامل آگاهي آن موقعيت از و رسيده
 قرارداد مدت -3 ماده
 .است ساختمان پروانه صدور تاريخ كارهمان شروع تاريخ و است ماه ................................ قرارداد مدت
 .ميباشد قرارداد اين وخصوصي عمومي شرايط در مدرج شرح به جديد وكارهاي مقاديركار تغيير تابع داد قرار مدت

 :مدير تعهدات و وظايف -4 ماده
 كار صاحب تاييد از وپس نمايد اوليه برآورد را پروژه هاي اجرائي،هزينه و فني مشخصات و ها نقشه به توجه با است موظف مدير-4-1

 .كند اجرائي عمليات به شروع
 .بنمايد را كار صاحب صالح و ضابطه رعايت ساختمان اجراي مراحل تمامي در است متعهد و بوده كار صاحب امين مدير -4-2
 مدير عهده به آنها با قرارداد وعقد ساختمان قسمتهاي از يك هر براي پيمانكاران ساختمان،تعيين اجراي عمليات تمامي مسووليت -4-3

 ).باشد مي مجري تعهد در فني صالحيت احراز فقط كارفرماست تعهد در قسمت اين(است
 .صاحب كار هزينه به نياز مورد آالت ماشين ابزارو و لوازم اجاره يا خريد و مصالح كليه خريد و تهيه - 4-4

 .كار صاحب هزينه به و نمايندگي به غيره و گاز و وبرق آب انشعابات اخذ براي اقدام -4-5

 3از  1 صفحه



 

 امضاء مجري:                                                                                                                 امضاء مالك           

 .ساختمان صحيح و موقع به اجراي در الزم هاي هماهنگي وايجاد دقيق و كامل نظارت -4-6
 .كار صاحب به آن وارائه يكبار روز 15 حداكثر ناظر مهندس تاييد با شده انجام هاي هزينه صورت تهيه -4-7

 وصورت باشد ها ساير هزينه و ودستمزد مصالح مجزاي فصل سر داراي مورد حسب بايد تنظيمي شده انجام هاي هزينه صورت:تبصره
 .شود تفكيك تهيه به و مجزا طور به بايد نيز جزء پيمانكاران و روزمزد كارگران دستمزد پرداخت

 .دهد تحويل كار صاحب به را جزء وپيمانكاران پيمانكاران با منعقد قراردادهاي از نسخه يك است موظف مدير -4-8
 .گيرد صورت كار پيشرفت درصدهاي به توجه با بايد جزء پيمانكاران به پرداختها تمامي -4-9
 واجناس ساختمان از وحراست  نگهداري مسووليت كار، صاحب به ساختمان موقت تحويل تاريخ تا كارگاه تحويل زمان از مدير-4-10

 .دارد عهده به كار صاحب هزينه به را ساختمان محل در موجود شده خريداري
 ازتاييد پس و مربوط طبق مقررات را متعلقه دولتي حقوق و عوارض وتمامي كارگران حوادث وبيمه ماهانه بيمه است متعهد مدير  11-4-
 .دهد تحويل كار صاحب به را ها پرداختي ساير و بيمه حساب مفاصا كار، خاتمه از پس و پرداخت كار صاحب
 .ندارد ديگر شخص به را قرارداد اين موضوع واگذاري حق شرايطي هيچ تحت مدير - 12-4
بند  نباشد اداري شامل مديريت واگر 7-4و  4-4بندهاي  نباشد مالي مديريت شامل يك ماده به توجه با قرارداد اين كه صورتي در :تبصره

 .گردد مي حذف مدير وظايف از 4-5

 :كار صاحب اختيارات و وتعهدات وظايف -5 ماده
 مي معين پيمان خصوصي شرايط در كه مواردي مگر است كار صاحب عهده به قرارداد اين در مندرج هاي هزينه تمامي پرداخت  - 1-5
 .گردد

 .بپردازد مدير به را گردان تنخواه مبلغ قرارداد اين امضاي تاريخ از روز 11 ظرف است متعهد كار صاحب -5-2
 رسيده ناظر مهندس تاييد به شده تهيه مدير توسط كه را حسابهايي صورت تمامي روز 11 مدت ظرف حداكثر است متعهد كار صاحب -5-3

 .كند پرداخت و بررسي
 وگاز برق و آب انشعابات منظور اخذ به مدير معرفي جهت وغيره نامه وكالتنامه،معرفي دادن قبيل از را الزم هاي همكاري كار صاحب -5-4
 .آورد عمل به مدير درخواست تاريخ از هفته يك حداكثر ظرف و بندي زمان برنامه با متناسب را دولتي و رسمي مراجع به مراجعه و غيره و

 :آن پرداخت نحوه و مدير الزحمه حق -6 ماده
از هر صورت هزينه اي مي باشد كه مدير در طول مدت قرارداد جهت اجراي ساختمان (به شرح  الف) حق الزحمه مدير ................... درصد

توافق شده در شرايط خصوصي پيمان) تهيه و ناظر هماهنگ كننده آن را تاييد كرده است. آن دسته از هزينه هايي كه به آن درصدي تعلق 
صوص پيمان مشخص شود. در غير اينصورت، تمامي هزينه هاي انجام شده نمي گيرد ويا درصدي ديگري تعلق مي گيرد بايد در شرايط خ

 مبنا مبراي محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت.
ب) پس از محاسبه هر صورت هزينه، مبلغ كاركرد طي هر دوره محاسبه و سپس ......... درصد آن به عنوان كارمزد توسط صاحب كار به 

  شود.مدير پرداخت مي 
كه پس از خاتمه قرارداد و پايان دوره تضمين به وي  ج) از هر كارمزد مدير....... درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد

 پرداخت خواهد شد.
 3از  2 صفحه



 

 امضاء مجري:                                                                                                                 امضاء مالك           

 د) پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به حق الزحمه مدير تعلق مي گيرد به عهده مدير مي باشد.

 :گردان تنخواه -7 ماده

 و مربوطه و فاكتورهاي ها هزينه صورت ازارايه پس كه دهد مي قرار مدير اختيار در گردان تنخواه عنوان به ريال.............مبلغ كار صاحب
 .گردد مي پرداخت مدير به صاحب كار توسط و محاسبه مذكور مبلغ سقف تا بعدي گردان كننده،تنخواه هماهنگ ناظر تاييد
 اختيار در تضمين به عنوان دريافتي مبلغ معادل )كار صاحب قبول مورد تضمين( ريال........... گردان تنخواه اولين مبلغ اخذ درزمان مدير

 .گردد مي مدير مسترد آن،به تحويل با همزمان و ساختمان اجراي اتمام از پس كه دهد مي قرار كار صاحب

 :ناظر مهندسان -8 ماده
 :عهده به ساختمان اجراي بر نظارت

 :دفتر شماره      :كننده هماهنگ . ناظر1
 :دفتر شماره      معمار ناظر .2
 :دفتر شماره      برق .ناظر3
 :دفتر شماره      مكانيك .ناظر4

 موظف كار صاحب تغيير كند ناظر مهندسان از يك هر دليل هر به بعداً چنانچه و اند شده معرفي مدير به كار صاحب طرف از كه باشد مي
 .نمايد معرفي مجري به كتباً را جديد ناظر مهندس روز 15 ظرف حداكثر است

 
 :عمومات- اختيارات-ها مسئوليت- شرايط -9 ماده

 قرار اين به منضم شرايط عمومي 31 الي 1 مواد شرح به قرارداد عمومات وساير قرارداد ظرفيت هاي ومسئوليت شرايط،تعهدات،اختيارات
 .باشد مي داد

 :آن منضمات و قرارداد مدارك و اسناد -10 ماده
 ، ساختماني پروانه ها و نقشه ، كلي زمانبندي برنامه ، خصوصي شرايط ، عمومي شرايط حاضر، قرارداد : از عبارتند قراداد مدارك و اسناد

 جزو كه باشد مي طرفين امضاي وبه كار تنظيم اجراي طول در كه هايي توافقنامه و ها مجلس صورت ، ها نقشه ، فني مشخصات همچنين
 .شود مي محسوب قرارداد منضمات

 
 :قرارداد طرفين نشاني - 11 ماده
 كار: صاحب نشاني

 
  :مجري نشاني

 3از  3 صفحه
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