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 قرارداد اجراي ساختمان

  

قرارداد واحد محسوب و  مجموعاً که آنبه همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی، دیگر اسناد و مدارك منضم به  حاضرقرارداد 

 طرف ازیک شود مینامید  کار صاحباست در تاریخ ......................... بین ............................. که در این قرارداد  تفکیک غیرقابل

  گردید: از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد شود میاختصار مدیر نامیده  طور به.............................. مدیر فنی و اجرایی که در این مدت قرارداد 

  موضوع قرارداد -1ماده 

  از:  است عبارتموضوع قرارداد 

و  اندازي راه، حصارکشی، سازي محوطهبرقی )،  تأسیساتمکانیک و  تأسیساتمدیریت فنی و اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و 

و مدارك و مشخصاتی که به  ها نقشه................................................................... مطابق تحویل ...................................................................

و ناظر و مرجع صدور پروانه شده است.  کار صاحبو امضاي مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و نسخه دیگر تحویل  رؤیت

، ایمنی گود، حفاظت تأمین، گودبرداري، ها جواري هماز: تخریب، تحکیم و پایدارسازي  است عبارتتوضیح اینکه عملیات ساختمانی 

ایمنی کارگاه و  تأمینزیربنایی،  تأسیساتگودبرداري و پی ساخته در محل کارگاه ساختمانی، حفر چاه و مجازي آب و فاضالب و سایر 

  جاور.م تأسیساتو  ها ساختماناشخاص شاغل در کارگاه و اشخاص ثالث و 

  محل اجراي کار -2ماده 

که به  باشد می.................. محل اجراي کار واقع  ملک به شماره پرونده شهرسازي ............................. و به نشانی ....................................

  مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است. رؤیت

  مدیر و نحوه پرداخت آن الزحمه قح -3ماده 

است از قرار  شده برآوردو جمیع جهات،  ) و سایر مواد این قرارداد1پیشنهاد سازنده که با توجه به ماده ( اساس بر الزحمه حق) مبلغ کل 3-1

.....................................  به حروف ........................................................( به عدد ................................) ریال و متراژ حدودي زیربنا مترمربعهر 

قادیر کار و کارهاي جدید و شرایط تعدیل آن به شرح مندرج در .............................................ریال است . این مبلغ تابع تغییر م جمعاً مترمربع
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به عهده مدیر  گیرد می.پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق باشد میعمومی و شرایط خصوصی این قرارداد  شرایط

  است.

به  شرح ذیل از طرف  پرداخت پیش عنوان به...... ریال پس از امضاء و تبادل آن ) ..... درصد از مبلغ قرارداد معادل .....................................3-2

  .گردد میبه مدیر پرداخت  کار صاحب

به مدیر  کار صاحبذیل از طرف  شرح به) ........ درصد از مبلغ قرارداد معادل ........................................ ریال که طی ...... مرحله پرداخت 3-3

  .گردد میرداخت پ

1-   

2-    

3-    

4-    

  .باشد میبه عهده وي  گیرد میسازنده تعلق  الزحمه حق به مربوط به بیمه و مالیات و کسورات قانونی که  هاي پرداخت) 3-4

  .گردد میبه مدیر پرداخت  کار صاحباضافه و توسط  1- 6 بند موضوع الزحمه حقو عوارض شهرداري به مبلغ  افزوده ارزش) مالیات بر 3-5

  بندي زمانمدت قرارداد، برنامه  -4ماده 

کلی و از زمان امضاء و مبادله این قرارداد آغاز  بندي زمانبرنامه  اساس برکه  باشد میمدت قرارداد  ..... ماه ( به حروف ..................... ماه ) 

  .شود می

است، چنانچه عملیات ساختمانی در مدت قرارداد حاضر به پایان  کار احبصپروژه بر عهده  واداريمدیریت مالی  بااینکهبا توجه تبصره : 

  مدیر مطابق قرارداد پرداخت و نسبت به تمدید قرارداد با توافق طرفین اقدام خواهد شد. الزحمه حقنرسد 

  وظایف و تعهدات مدیر - 5ماده 

  اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید. هاي هزینهو مشخصات فنی اجرایی ،  ها نقشه) مدیر موظف است با توجه به 5-1

و مشخصات فنی و اجرایی و مقررات  ها نقشهبوده و متعهد است تمامی مراحل اجراي ساختمان را با توجه به  کار صاحب) مدیر امین 5-2

  ملی ساختمان، مدیریت نماید.

٣از  ١صفحھ   
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  به عهده مدیر است. شده انجامصالحیت پیمانکاران جزء و کیفیت عملیات  تأیید) ارزیابی و 5-3

نیروي انسانی ، تهیه  تأمیناست که هیچ پرداختی از طرف مدیر و نماینده آن بابت دستمزد  اي گونه بهقرارداد حاضر  که آنبا توجه به تبصره: 

و یا نماینده مالی  کار صاحببه عهده  مستقیماً ها پرداختو کلیه این  گیرد نمیمصرفی صورت  ، ابزار، لوازم و وسایل کار و مصالحآالت ماشین

  و یا مشابه آن نخواهد داشت. شده اشارهتعهد و تضمین مالی در برابر پیمانکاران جزء و موارد  گونه هیچاوست، مدیر  واداري

  ساختمان به عهده مدیر است. صحیحالزم براي اجراي  هاي هماهنگی) مدیریت فنی و اجرایی کامل و دقیق عملیات ساختمانی و ایجاد 5-4

  قرارداد را به شخص دیگر ندارد. این موضوعمدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاري ) 5-5

معرفی  وقت تمام صورت بهرئیس کارگاه  عنوان بهرا  دار صالحیت) مدیر مکلف است براي پروژه تحت مسئولیت خود یک نفر مهندس 5-6

 وقت تمامیا شاغلین  مدیره هیئتنماید. چنانچه به هر دلیلی رئیس کارگاه قادر به حضور در کارگاه نباشد سازنده موظف است یکی از اعضاي 

  فرد جایگزین به مراجع مربوطه معرفی نماید. عنوان بهخود را 

  کار صاحبوظایف و تعهدات و اختیارات  - 6ماده 

  .گردد میاست، مگر در مواردي که شرایط خصوصی پیمان معین  کار صاحبمندرج در این قرارداد به عهده  هاي ههزین) پرداخت تمامی 6-1

  ) در انعقاد و اجراي قرارداد با پیمانکاران و پیمانکاران جزء، پس از کسب نظر از مدیر اقدام کند.6-2

  با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را تحویل مدیر نماید. منعقدشدهموظف است یک نسخه از قراردادهاي  کار صاحب) 6-3

  مدیر صورت گیرد. تأییدو پس از  کار صاحببه پیمانکاران و پیمانکاران جزء توسط  ها پرداخت) تمامی 6-4

  کار صاحب) اقدام براي اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به هزینه 6-5

  .باشد می کار صاحبموجود در محل ساختمان به عهده و هزینه  شده خریدارين و اجناس ) مسئولیت نگهداري و حراست از ساختما6-6

متعهد است هزینه بیمه تضمین کیفیت ساختمان به مسئولیت مدیر، بیمه مسئولیت مسئولین پروژه مالک، سازنده، ناظر و بیمه  کار صاحب) 6-7

 را آنرض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوطه پرداخت و مفاصا حساب و مدارك ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی عوا

  تحویل مدیر بنماید.

٣از  ٢صفحھ   
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  مهندسان ناظر -7ماده 

  نظارت بر اجراي ساختمان به عهده :

 : ........................ به نشانی : ............................................................. تلفن :......... کننده هماهنگناظر  -1

  ....................... به نشانی : ............................................................. تلفن :.................................. -2

  به نشانی : ............................................................. تلفن :........................................................ . -3

 .. تلفن :.........به نشانی : ...........................................................................................................  -4

به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند،  بعداً. چنانچه اند شده معرفیساختمان استان به مدیر  مهندسی نظامکه از طرف سازمان  باشد می

  ید.نما متوقفساختمان استان کلیه عملیات اجرایی را  مهندسی نظامموظف است تا معرفی ناظر جدید توسط سازمان  کار صاحب

  عمومات -اختیارات -ها مسئولیت -شرایط  - 8ماده 

طرفیت قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد ...... الی ............... شرایط عمومی منضم به  هاي مسئولیتشرایط، تعهدات، اختیارات و 

  .باشد میاین قرارداد 

  اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن -9ماده 

و پروانه ساختمانی،  ها نقشهکلی،  بندي زماناز قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه  اند عبارتاسناد و مدارك قرارداد 

که جزو  باشد می، رسد میکه در طول اجراي کار تنظیم و به امضاي طرفین  هایی توافقنامهو  ها مجلس صورت، ها نقشههمچنین مشخصات فنی، 

  .شود میمنضمات قرارداد محسوب 

  نشانی طرفین قرارداد - 10ماده 

  .......: ...........................................................................................................................کار صاحبنشانی 

  تلفن : .............................

  ...................مدیر : ...................................................................................................................... نشانی

   تلفن : .............................

٣از  ٣صفحھ   


