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 ) مدیریت بر ساخت (

 .............................:قرارداد ماره ش                                                                 بسمه تعالی                           سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی  

 :............................. قرارداد تاریخ  (        971120ویرایش)  اجرای ساختمان قرارداد                                             
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 ..............................................ه ارتلفن هم ................................. شماره ملی ..................................... خانمآقای/ بین ......................این قرارداد در تاریخ 

 ......................................کدپستی  .................................................................................................................... آدرس.به ....................................تلفن ثابت 

 و ود از یک طرف ، میده میشان ....................مورخ  ..............................یا نماینده قانونی وی با وکالتنامه شماره  رصاحبکاکه دراین قرارداد 

................................ .راه متلفن ه .....................عتبارا تاریخ به................................... شماره ارای پروانه اشتغالد .....................................آقای/خانم/شرکت 

 .....................................تی سپدک ................................................................................................................... آدرس به ...................................تلفن ثابت و 

 . به شرح مواد زیر منعقد گردیدانده میشود از طرف دیگر، خومدیر ساخت که دراین قرارداد 

 3اده ما موقعیت قید شده در بمدیریت فنی ( از نوع  ") صرفاساختمان ت بر ساخت مدیریموضوع قرارداد عبارت است ازموضوع قرارداد :  -1ماده 

 کف می باشد.طبقه روی هم ........ف و یک طبقه همک وطبقه زیرزمین  ........شامل  سقف .........تعداد و  مترمربع زیربنا ........................حت به مساقرارداد و 

 قرارداد وضمائم اسناد ومدارک-2ماده 

 طرفین قرارداد رسیده است.امضاء به صفحات آن تمام که حاضرقرارداد  -1

 ...........................................مورخ   ............................هد نظارت به شماره چهار برگی تع-2

 .......................................................نام پروژه  /شماره  .................نقشه های مصوب و ضمائم مربوطه تهیه شده توسط دفتر طراحی شماره  -3

 انجام کارها که به امضاء طرفین رسیده است.کلی نامه زمان بندی بر-4

 جرایی ساختمان (اساختار شکست کار پروژه )درصد بندی کلی عملیات -5

 که به امضاء طرفین رسیده است.شرایط عمومی قرارداد-6

 که به امضاء طرفین رسیده است.شرایط خصوصی قرارداد-7

 داد رضوع قرامرتبط با مو توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وآیین نامه ها وقوانین و نشریه های منتشره مقررات ملی ساختمان واستانداردها-8

 ن کار یا هر سندو مدرک دیگری که به امضاء طرفین میرسد.کلیه صورتجلسات وتوافقات حی-9

  محل اجرای کار-3ماده 

 ...........................کدپستی با.......................................................................................به آدرس ...........................پالک ثبتی  درمحل اجرای کار 

 .........................................  محدوده شهرداری منطقه واقع در

 ه است.کامل یافت و راههای دسترسی به پروژه و امالک مجاور آن آگاهیموجود وضعیت  ساخت رسیده و از موقعیت ومدیرکه به رویت  می باشد

 زیربنا : نحوه محاسبه واندازه گیری-4ماده 

 نحوه محاسبه واندازه گیری ابعاد که مالک پرداخت ها میباشد شامل کل زیربنا اعم

 صورت  به از مفید و مشاعات طبق نقشه های چون ساخت تأیید شده می باشد و یا 

 د بود.خواه .........................................................................................................

 

 

   مهر وامضاء مدیرساخت   امضاء صاحبکاریا نماینده قانونی ایشان

 مهروتائید کمیته مجریان
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نمهروتائید کمیته مجریا  

 ،  ریال...................................................................... "عامقطو 7برای مدت درج شده در ماده قرارداد مبلغ : مبلغ قرارداد-5ماده 

غییرات تابع تباشد و یم لریا ....................................................................................................................................................................معادل )حروف(  

  مطابق شرایط عمومی و خصوصی قرارداد است. مقادیرکار

خصوصی پیمان عمومی و مفاد شرایط بقو برای هریک طقرارداد بوده   5ماده مندرج در جدا از مبلغ اد این قراردارزش افزوده  بر مالیات بیمه و تبصره : مبلغ

 .عمل خواهد شد

  :مبلغ قرارداد تنحوه پرداخ -6ماده 

 .................................. کبان .......................یخبه تار..........................چک شماره □یا    نقداً  □ریال .............................مبلغ مرحله اول : پیش پرداخت به 

 ............................................   بانک  ............................ تاریخ   . به.....................................چک شماره .ریال   ........................................مرحله دوم مبلغ   

 ...........................................   بانک  ............................ تاریخ   . به.....................................چک شماره .ریال   ........................................مرحله سوم مبلغ   

 ...........................................   بانک  ............................تاریخ    . به.....................................چک شماره .ریال ........................................مبلغ   مرحله چهارم

 ...........................................   بانک  ............................ تاریخ   . به.....................................چک شماره .ریال  ........................................مرحله پنجم مبلغ   

 

 مدت قرارداد -7ماده 

جه به واین مدت با ت. میباشد تساخمدیربه  است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورتجلسه تحویل زمین)تحویل کارگاه ( شمسی ماه ........... قرارداد مدت

 داد میباشد.صی این قرارایط خصویط عمومی و شرخیرات به شرح مندرج در شراأییر مقادیر کار وکارهای جدید و تغبرنامه زمانبندی منضم به قرارداد تابع ت

 ی تمدید گردد.رناظر وشهردا ازمان ،پس از پایان این مدت ، قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود مگر اینکه با توافق کتبی طرفین و اعالم کتبی آن به س"ضمنا

 هناظر)ناظران( و ناظر هماهنگ کنند-8ماده 

سی ن نظام مهندز طرف سازماکه اچهاربرگی تعهد نظارت در تعیین شده  به عهده افرادو هماهنگی بین ناظران ارداد نظارت بر اجرای عملیات موضوع قر

 ضوابط این سازمان میباشد.تابع فوق بوده و تغییر در نفرات  صادر می گرددساختمان استان 

 شرایط،مسئولیتها واختیارات-9ماده 

 رده اند.کامضاء  رایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد است که  ذیل آن راـن به شرح مندرج در شرفیـرایط ومسئولیتها واختیارت طـسایر ش

 ، ساختمدیر - 2،  احبکارص -1  به مربوط و نسخه ها به ترتیب گردیدهتنظیم نسخه  4ماده و  10این قرارداد در  : نسخه های قرارداد -10ماده 

  .دنمی باشطقه شهرداری من -4  ونظام مهندسی سازمان  -3 
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 "شرایط عمومی قرارداد  "

 فصل اول : تعاریف و مفاهیم 

نعقد ای ساختمان مبه منظور اجر ساختمدیرو  صاحبکاری ساخت است که بین مدیرقرارداد  :اجرای ساختمان ) قرارداد ساخت (  : قرارداد1ماده

ارد  و دین آن حکم سند رسمی تنظیم شده باشد برای طرف قانون مدنی عقدی الزم است و اعم از اینکه به صورت عادی یا 185می شود و مطابق ماده 

 ود.شآن قید می  رداد درمشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف ، موضوع ، مبلغ ، مدت ، نوع و اسناد و مدارک متمم به قرا

جرای راردادهای اانواع ق ی ساختمان راتعیین می کند و در تمامیمفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر قرارداد اجرا : شرایط عمومی :2ماده

  .حاکم  بوده و باید مورد رعایت  طرفین  قرار گیرد و جزء الینفک آن محسوب می شود   ساختمدیرو  صاحبکارساختمان بین 

و نظرات  واسته هااهیت خود دارد و متضمن خشرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت ، موقعیت و م : شرایط خصوصی : 3ماده

د و جز یت قرار گیرورد رعاخاص هر یک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته وباید م

 اختیار پیش مومی ایندر مواردی که در شرایط عالینفک قرارداد محسوب می شود . شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر 

 بینی شده باشد . 

 متقاضی ساخت در دوره  اجرای عملیات ساختمانی است و یکی از طرفین قرارداد ساخت است  : صاحبکار:  4ماده

بر مبنای  ساختمانی اجرای عملیاتشخص دارای پروانه یا صالحیت اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازی است که عهده دار  :ساختمدیر:  5ماده

 پروانه ساختمان و نقشه های مصوب آن است و طرف دیگر قرارداد ساخت است . 

 باشد .  هر شخصی که پس از صدور پایان کار و مجوز بهره برداری استفاده کننده از ساختمان تکمیل شده می : بهره بردار : 6ماده

 ود : می ش منعقد کارشی ازمان معموالً به یکی از اشکال زیرو برای انجام کار و یا بخارداد اجرای ساختقر ::انواع قرارداد اجرای ساختمان 7ماده

 است(  ساختمدیرقرارداد اجرای ساختمان با مصالح ) تامین کننده مصالح الف : 

 است (  صاحبکارقرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی ) تامین کننده مصالح ب: 

 از نوع توافق شده در متن قرارداد و شرایط خصوصی ( ) یریتارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدقر ج :

ی مصالح لیه هزینه هازمین و امکانات موجود آن آورده صاحبکار بوده و مدیریت ساخت و ک )در ساخت قرارداد اجرای ساختمان بصورت مشارکت : د 

 (می باشد  و اخذ پایان کار بر عهده مجری سازندهیی اجرا پایان عملیات زد ها و غیره تادستمتامین نیروی انسانی مورد نیاز و و

ین آالت و ار و ماشعبارت است از سازماندهی و مدیریت اجرای کار شامل تامین مصالح و تجهیزات نیروی انسانی ابز : اجرای ساختمان : 8ماده

پایی رپی سازی ، ب کریزی ،خاکبرداری ، خا ، از کار شامل ، تخریب ، گودبرداری و حفاظت آن تجهیزکارگاه و ایمن سازی به منظور اجرای هر مرحله

یت ر نهاد ومحوطه سازی  اسکلت و سقف ها ، سفت کاری ، نازک کاری ، اجرای تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ، نصب آسانسور و سایر تجهیزات ،

 آماده سازی برای تحویل و بهره برداری .

 ارندگان آندعبارت است از پروانه اجرای ساختمان که توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای :  ساختمدیر: صالحیت و ظرفیت اشتغال  9هماد

 صادر می گردد ودر آن صالحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه مشخص شده است . 

 : ناظر و ناظر هماهنگ کننده :10ماده

ون نظام ا موضوع قانبومرتبط  رای پروانه اشتغال با صالحیت نظارت بر ساختمان دریک یا چند رشته از رشته های اصلیناظر شخص حقیقی یا حقوقی داالف: 

ت عملیات ساخ رای صحیحومرجع صدور پروانه ساخت معرفی میشود وبر اج صاحبکارمهندسی وکنترل ساختمان است که توسط سازمان استان انتخاب وبه 

 خت ونقشه هاروانه ساپالحیت خود به لحاظ انطباق با مقررات ملی ساختمان واستانداردهای مربوطه ومشخصات مندرج در ساخت درحیطه صمدیرتوسط 

 ومحاسبات فنی منظم به آن نظارت مینماید.

 ساختمدیر هر و امضاءم                                                   یا نماینده قانونیصاحبکار ءامضا                                                         
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کننده شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال با صالحیت نظارت بر ساختمان در رشته معماری یا عمران است که مسئول هماهنگی بین تمامی  هماهنگ ناظرب: 

 اظران به مرجع صدورپروانه میباشد.ناظران در عملیات اجرای ساختمان بوده ومسئول جمع آوری وارسال کلیه گزارشهای ن

 ود.نده خواهد باهنگ کندرخصوص ناظران حقوقی،مدیرعامل شرکت و در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،مسئول واحد فنی آنها همان ناظر هم

 : مدت قرارداد ـ برنامه زمان بندی 11ماده 

برآورد  ساخترمدیاد توسط ع قرارد( همراه با برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی آن که براساس نو مدت الزم جهت اجرای ساختمان ) یا هر مرحله از آن الف :

اشد . بمی کشور می ساعت رس وبه عنوان مدت قرارداد تعیین می گردد و شامل تاریخ شروع و تاریخ خاتمه قرارداد براساس تقویم  صاحبکارو با تایید 

ییر است . مالک داد قابل تغوصی قرارتوجه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحوه مندرج در شرایط خصمدت قرارداد و برنامه زمان بندی با 

 تحویل زمین است .  صورتجلسهشروع کار تاریخ 

مهلت اتمام  ماه قبل از ف است سهموظ ساختمدیردر صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد  ب :

رداد ، م تمدید قراید یا عداعالم نماید . در این صورت قرارداد با رضایت طرفین قابل تمدید است . در صورت تمد صاحبکارقرارداد ، مراتب را به 

اعالم  ازمان استانساختمان و مرجع صدور پروانه س،  صاحبکارموظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با  گزارش وضعیت کار به  ساختمدیر

 نماید . 

 : مبلغ قرارداد ـ نحوه پرداخت 12ماده 

عد و نحوه پرداخت . میزان مو می شود عبارت است از مبلغ یا درصد یا عوضی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین طرفین توافق و تعیین و در قرارداد درج

 د شود . صوصی قیوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد و همچنین شرایط تعدیل و تغییر آن ها در شرایط خها یا تسلیم عوض حساب ن

 : کارگاه ،تجهیز و برچیدن آن 13ماده 

 . رددده می گاز آن استفا صاحبکارکارگاه محل یا محل هایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود  ، یا با اجازه  الف :

جرا انجام می شود و شامل ایمن ا  برای دوره  و انجام دادن کار به صورت موقت تجهیز کارگاه عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع  ب :

 . یاز می باشدنآالت مورد  نماشی و سازی و محصور نمودن پیرامون کارگاه تامین آب ، برق ،گاز موقت تامین محل اسکان موقت و دفتر کارگاه و تامین ابزار

ا ماشین یواد زائد و سایر م برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوری تجهیزات ، تاسیسات و یا ساختمان های موقت و خارج کردن آن ها به عالوه ج :

 ولیه آن آالت و ابزار کار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل های مذکور و بازگرداندن پیرامون کار به شکل ا

 : صورتجلسه تحویل زمین ) تحویل کارگاه (  14ماده 

 یر باشد . امل موارد زشاین صورتجلسه باید میدهد ساختمدیراه راتحویل کارگاز اخذ پروانه ساخت محل پس  کارصاحبست که براساس آن ای صورتجلسه

 ن در آن صورت گیرد به صورت کروکی خت قرار است اجرای ساختماحدود و موقعیت زمین که براساس پروانه سا -1-14

 کی ه به صورت کروبر وکف اخذ شده از مرجع صدور پروان صورتجلسهن  عقب نشینی احتمالی مطابق با تعیین موقعیت مجاورین و معابر و میزا -2-14

 شعابات موجود د و تعیین اند جا به جا یا قطع شوناد طبقات ساختمان های موجود که باید تخریب شوند و اشجاری که بایابعاد و تعد ،تعیین موقعیت  -3-14

 تعیین موقعیت چاه های موجود در زمین  -4-14

 موقعیت قنوات عبور کرده از درون زمین یا با فاصله قرار گیری در شعاع تاثیر فونداسیون ساختمان  تعیین -5-14

 ای مجاور هتعیین تعداد طبقات روی زمین و زیرزمین ساختمان  -6-14

 ت اجرای ساختمان دچار تغییر می شود . تعیین وضعیت هر گونه عوارضی که جه -7-14

 رتفاعی گوشه های زمین و شیب معابر نسبت به کف اخذ شده از مرجع صدور پروانه تعیین و رقوم ا -8-14

 تحویل میشود  ساختمدیر به صاحبکارشماره پروانه ساخت و تعداد نقشه های مصوب که توسط تاریخ تحویل زمین و تاریخ و -9-14

 رجع صدور پروانهتاریخ و شماره صورتجلسه برو کف اخذ شده از م -10-14

 ساختمدیر هر و امضاءم                                                 یا نماینده قانونیصاحبکارامضا                                            
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یمه بل کارکنان و یمه نامه مسئولیت کارفرما در قباب شروع  شماره وتاریخو  مجوزهای الزم از جمله مجوز مدیریت پسماندتاریخ و شماره سایر  -11-14

 . تضمین کیفیت ساخت

 : صورتجلسه تحویل کار  15ماده

ه س آن نسبت بیز بر اسان صاحبکارو  دادهصاحبکار،پس از اتمام عملیات موضوع قرارداد، کار را تحویل  ساختمدیرصورتجلسه ای است که بر اساس آن 

 اخذ پایان کاراز مرجع صدورپروانه ساخت اقدام نموده و مجوز بهره برداری را دریافت مینماید وشامل مدارک زیر است:

 ی مورد لزوم.هالیه تاییدیه های مراحل کار شامل تایید ناظران،تاییدیه های مربوط به آب وفاضالب،برق،گاز،آتش نشانی وسایر تاییدیه ک -1-15

 لیه اسناد مربوط به آزمایشات واستانداردهای مصالح بکاررفته ویا تجهیزات نصب شده ویا بازرسی های بعمل آمده.ک  -2-15

 ات ومنصوبات حسب مورد.کلیه ضمانت نامه های مربوط به مصالح،تجهیز -3-15

 ی راه اندازی ونگهداری.تورالعمل هاکلیه قراردادهای مربوط به دوره بهره برداری ودس -4-15

 بیمه نامه تضمین کیفیت . -5-15

 اه اندازی ونشان دادن صحت عملکرد کلیه تجهیزات و منصوبات وتاسیسات مکانیکی و برقی و حریق بکاررفته در ساختمان . ر -6-15

 ملی ساختمان و تاکید بر عقد قرارداد تعمیر و نگهداری . مقررات 22یک نسخه از مبحث -7-15

 لت که به تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده است .یک نسخه از نقشه های ازبی -8-15

 ساخت و سایر مراجع مربوط رسیده است .مدیرن که به تایید ناظران و یک نسخه از پیش نویس شناسنامه فنی ساختما -9-15

  صاحبکارفصل دوم : تعهدات و اختیارات 

  صاحبکار: تعهدات  16ماده 

ریخ معینی نانچه تاچ. تحویل بدهد ساختمدیرمتعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورتجلسه تحویل زمین به  صاحبکار 1-16

اینصورت نجامد در غیراطول روز از تاریخ امضاء قرارداد به  60، تحویل آن نباید بیش از ه در قرارداد پیش بینی نشده باشدکارگاجهت تحویل 

در  بند از این سارت ناشیخبوده و میزان چگونگی پرداخت  صاحبکاربعهده سارت ناشی از عدم تحویل به موقع خ .حق فسخ قرارداد را دارد ساخترمدی

 هاسا اقدام براختمانی سقبل از تحویل زمین و تنظیم صورتجلسه تحویل زمین و قبل از اخذ پروانه  صاحبکارو چنانچه شرایط خصوصی مشخص می شود

 می باشد .(صاحبکارسئولیت کلیه عواقب آن به عهده وی)شروع عملیات اجرائی نماید م

اشد . میزان بساخت می   مدیرملزم  به جبران خسارت وارد  صاحبکاریجاد  وقفه در اجرای کار ا در صورت وجود معارض پس از تحویل زمین و  -2-16

 صی مشخص می شود چگونگی پرداخت خسارت ناشی از این بند در شرایط خصو

وانه راجع صدور پریا سایر م ومتعهد است پروانه ساختمانی و مجوزهای الزم را با توجه به نقشه های مورد نظر حسب مورد از شهرداری  صاحبکار -3-16

قشه های ه یک نسخه نه همراب ساختمان و زیر مجموعه های آن ها و شرکت های آب ، برق ، گاز ، مخابرات و .... قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و

در غیر  عمل آورد و زم را بهتحویل دهد و در حین عملیات اجرا هر زمان که برای اخذ انشعابات مذکور نیاز باشد پیگیری های ال ساختمدیرمصوب به 

 اینصورت در شرایط خصوصی تعیین تکلیف شود .

ورت در غیر اینص وراهم نماید فو برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات ساختمانی متعهد است تسهیالت الزم به منظور تامین آب  صاحبکار -4-16

 طبق شرایط خصوصی عمل شود . 

ن ورت عدم امکااید و در صمتعهد است کلیه پرداخت هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت نم صاحبکار -5-16

موضوع  باشد مدیرت قع تعهدارا جلب نماید و در صورتی که علت عدم پرداخت ، عدم اجرای به مو مدیرماه قبل از موعد ، موافقت پرداخت ، حداقل یک

 را به مرجع حل اختالف اعالم نماید . 
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متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه مصالح ، ماشین آالت و تجهیزاتی را که خود تعهد نموده بپردازد و در غیر  صاحبکار -6-16

 اینصورت طبق شرایط خصوصی عمل شود . 

ا هز مساعدت آن در صورت نیا را به همسایگان و مجاوران معرفی نموده و ساختمدیرزمین ، متعهد است به هنگام شروع عملیات و تحویل  صاحبکار -7-16

وقی این امر به آثار حق و نسبت را برای عبور و مرور و یا نصب داربست و سایر موارد ایمنی که ناچاراً باید از حریم آن ها استفاده شود جلب نماید

 پاسخگو باشد . 

ضمین تات ملی بیمه درج در مقررآن بخش از مصالح و تجهیزات بکار رفته در ساختمان را که خود تهیه نموده است به میزان منمتعهد است  صاحبکار -8-16

ی صدور پایان ز آن را برانسخه ا کیفیت نموده و یا ضمانت های معتبر آن ها را به مدت زمان درج شده در مقررات ملی ، تحویل بهره برداران داده و یک

  است . احبکارصعهده  جوزهای بهره برداری تحویل مرجع صدور پروانه ساخت نماید . در غیر اینصورت مسئولیت عدم صدور پایان کار بهکار و م

کثر ظرف مدت ی گردد حدامدرخواست  ساختمدیرمتعهد است در مواردی که مجاز به اظهار نظر می باشد و یا در مواردیکه از وی توسط  صاحبکار -9-16

مواردیکه پس  ی گردد و درم ساقط   فته قبل از اجرای آن مرحله از کار ،  نظرات خود را اعالم نماید ،  در غیر اینصورت  حق اظهار  نظر  از  وییک  ه

می  حبکارصا در تعهد می شود اعالم ساختمدیراز  اجرا نظر خود را اعالم می نماید و منجر به تغییرات می گردد ، هزینه های این تغییرات که توسط 

 باشد .

وزهای جع ذیصالح مجز طریق مراامتعهد است پس از صدور پایان کار و مجوز بهره برداری ، چنانچه بخواهد هرگونه تغییری اعمال نماید  صاحبکار -10-16

 الزم را اخذ نماید و نسبت به این تغییرات پاسخگو باشد . 

حویل و به موقع ت ربوطه تهیهاتی که تهیه آن ها به عهده اوست . مطابق استانداردها و مقررات ممتعهد است آن دسته مصالح و تجهیز صاحبکار -11-16

خگویی اشد ضمن پاسبلی نمی منماید و هر زمان که مشخص گردد مصالح و تجهیزاتی را که تهیه نموده غیراستاندارد و یا مطابق با مقررات  ساختمدیر

 صوصی ذکر میخر شرایط و یا بهره برداران می باشد . این مصالح وتجهیزات و مشخصات آن ها د ساختیرمدموظف به جبران کامل خسارت وارده به 

 گردند . 

  صاحبکار: اختیارات 17ماده 

موده و ند رگاه بازدیشود ، از کانبه طور مستمر و دایم و به نحوی که موجب اخالل در امور جاری کارگاه  ساختمدیرمی تواند با هماهنگی  صاحبکار -1-17

 ساختمدیره بارداد نباشد برقر کمنقطه نظرات خود را قبل از اجرای هر مرحله از کار مادام که مغایر مندرجات پروانه ساخت و مقررات ملی و قوانین حا

ا ست محیطی و یو زینی اعالم نماید همچنین در صورت مالحظه موارد بی انضباطی ، کندی یا توقف کار، هدر دادن مصالح و عدم رعایت اصول ایم

ور ه نظرات مذکب ساختدیرماعالم کند . در صورتی که  ساختمدیرانجام کار مغایر با مندرجات پروانه ساخت ،مراتب را حسب مورد به طور کتبی به 

 اختیار دارد موضوع را به مرجع حل اختالف ارجاع نماید .  صاحبکارتوجه ننماید . 

مان مبلغ قرارداد کاهش یا افزایش درصد مبلغ قرارداد و با ه 25اجرای ساختمان مقادیر و مشخصات کار را حداکثر تا  اختیار دارد در ضمن صاحبکار -2-17

کند .اما در لی را نقض نقررات مدهد مشروط بر آنکه این کاهش یا افزایش مفاد پروانه ساخت و ضوابط شهرسازی مندرج در پروانه ساختمانی و یا مفاد م

صول توافق حتا در صورت  اعالم نماید صاحبکارموظف است بالفاصله قیمت پیشنهادی خود را به  ساختمدیردرصد مبلغ قرارداد ،  25 صورت تجاوز از

 و عقد قراردا الحاقی ، در آن خصوص اقدام گردد. 

 :  ساختمدیرفصل سوم تعهدات و اختیارات 

 ساختمدیر : تعهدات18ماده 

ده و ن بازدید کری ساختماو آگاهی از خواسته های وی از محل اجرا صاحبکاراد ساخت ضمن برگزاری جلسات اولیه با ساخت باید قبل از عقد قراردمدیر

 ع مصالح وسال ، انوا ل مختلفتمام اسناد و مدارک و نقشه ها را مطالعه نموده و از موقعیت ، نوع کار ، وضعیت آب و هوا ، امکان اجرای کار  در فصو

 ساختمدیر هر و امضاءم                                                  یا نماینده قانونیصاحبکار ءامضا                                        



pg. 7 

رزیابی هزینه و د و اتجهیزات و ماشین آالت و امکانات نیروی انسانی ماهر در منطقه ، آگاهی کامل داشته و با توجه به اطالعات مذکور در زمینه موضوع قراردا

 فایده ، تعهدات زیر را تقبل نماید .

کار  پذیرش رمتعهد است د فارغ از دستورالعملهای ابالغی و مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزامات رعایت صالحیتها، ساختمدیر-1-18

وسط تحیت العدم رعایت ص ر می گیرد را کامالً رعایت نماید ،و هنگام عقد قرارداد حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر افرادی که به کا

 به عنوان تخلف مسوب می گردد.  ساختمدیر

ه سازمان خه از قرارداد ساخت را بنسخه تنظیم و امضاء نموده و امضاء مالک را اخذ نماید . و یک نس 4متعهد است قرارداد نهایی را در  ساختمدیر -2-18

 ز آن را به مرجع صدور پروانه تحویل دهد .نظام مهندسی و یک نسخه ا

دفتر  نهادی را بهوارد پیشممتعهد است . نقشه ها مدارک و مشخصات فنی را به صورت کامل مطالعه نموده و هرگونه مغایرت ، ابهام یا  ساختمدیر-3-18

ی را قبل از افقت کتبی واشد ، موبداشته  صاحبکارنیاز به نظر طراحی اعالم و نظر دفتر طراحی را به صورت کتبی اخذ نماید و در صورتی که این تغییرات 

 اجرا کسب و نهایتاً به تایید ناظر مربوطه و مراجع ذیربط برساند.

ه ق برنامارگاه، مطابضمن تجهیزک متعهد است پس از صدور پروانه ساخت و با تنظیم صورتجلسه تحویل زمین ،کارگاه را در اختیار بگیرد و ساختمدیر -4-18

ایط خصوصی ن در شرهای آ زمان بندی عملیات اجرای ساختمان را شروع نماید.اقالم مربوط به تجهیزکارگاه و میزان و چگونگی پرداخت هزینه

  مشخص میشود.

ه عمل آورد بقدام الزم امتعهد است قبل از شروع عملیات ساختمانی نسبت به تهیه گزارش تامین دلیل از وضعیت پالکهای مجاور  ساختمدیر -5-18

 .چگونگی پرداخت هزینه آن در شرایط خصوصی مشخص میشود. 

ت ، بیمه مه ماشین آالیمه مجاورین ، بیمتعهد است قبل از اجرا بیمه های مورد نیاز شامل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، ب ساختمدیر 6-18

 یشود. ماید . چگونگی پرداخت هزینه آن ها در شرایط خصوصی مشخص و حسب مورد سایر بیمه های خاص را اخذ نم ساختمدیرمسئولیت 

اه را تنظیم صالح به کارگان ورودی ممتعهد است با توجه به مدت قرارداد و برنامه زمانبندی کلی ، برنامه زمانبندی تفصیلی و برنامه جری ساختمدیر -7-18

ار برنامه را به کرات در حین ورت تغییمی باشد را تنظیم و به  وی ابالغ نماید و در ص احبکارصنموده و بویژه برنامه ورود مصالح و تجهیزاتی که در تعهد 

. چگونگی سارت میباشدرداخت خهنگام نماید. همچنین متعهد است عملیات را مطابق برنامه زمانبندی اجرا نماید و در صورت تاخیر غیرمجاز موظف به پ

 خصوصی مشخص میشود.پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در شرایط 

 سخ قرارداد ،یات ، فمتعهد است در صورت وقوع هر یک  از موارد شروع عملیات ، توقف عملیات ، تعلیق عملیات ، شروع مجدد عمل ساختمدیر-8-18

اعالم نموده و  صدور پروانه مرجعان تمدید قرارداد ، خاتمه قرارداد و پایان کار ، موضوع را کتباً به ناظر هماهنگ کننده ، سازمان نظام مهندسی ساختم

 اقدامات الزم را حسب مورد بعمل آورد.

اییدات تر هر مرحله دجام داده و متعهد است عملیات موضوع قرارداد را مطابق با استانداردها و مقررات ملی و مندرجات پروانه ساخت ان ساختمدیر -9-18

 صوص مواردی که مجاز به اعمال نظر می باشد جلب نماید . الزم را از مراجع ذیربط اخذ نماید و نظر مالک را در خ

رد و ه را بعمل آوهای مربوط متعهد است با توجه به موضوع قرارداد کلیه مقررات ایمنی و زیست محیطی الزم االجرا و دستور العمل ساختمدیر -10-18

 د . عمل آورتمامی تعهدات الزم در جهت حفظ محیط زیست و ایمنی معابر ، کاهش آلودگی صوتی و رفع مزاحمت و صدمه به مجاورین را ب

 اید . می باشد اخذ نم صاحبکارعهد است کلیه مجوزهای الزم مربوطه به کار خود را به غیر آنچه در تعهد مت ساختمدیر -11-18

 متعهد است نسبت به موارد ذیل مستند سازی نماید : ساختمدیر -12-18

  ، صالحیت کلیه  گهدای مدارکافت و ندیگر و دری ان فرعی و نصاب ها ، قرارداد با افراد ذیصالحمدیرکلیه قراردادها با تامین کنندگان مصالح و تجهیزات

 افراد دخیل در اجرای پروژه.
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 اختی ، زمان تهیه ، تاریخ ورود ، تاریخ مصرف در مورد مصالح فاسد شدنی استانداردهای اجباری یا مستندات مصالح شامل نوع ، محل تهیه ، مبالغ پرد

 آزمایشات در محل 

  . مستندات ماشین آالت مورد استفاده در کارگاه که شامل مقررات خاص می باشند 

  های جوی و محیط بر عواملچون بتن ، میلگرد و فلزات در برامستندات شرایط جوی شامل وضعیت بارندگی ، دما ، رطوبت و نحوه نگهداری از مصالحی 

 .مهاجم و میزان ترکیبات مهاجم در محل     

  هر گونه تغییرات در نقشه ها و مشخصات مصوب. 

 ه به سازمان ابل ارائت قبه صور تهیه کروکی های از بیلت با ذکر جزئیات و جنس نازک کاری ها در هر مرحله و در نهایت تهیه نسخه ای کامل از نقشه ها

 نظام مهندسی استان . 

 وشانده می شوند.پمت هایی که قس ویژهتنظیم گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه با اخذ تاییدیه از ناظرو مالک  و تهیه عکس و فیلم از مراحل اجرای کار ب 

  مل از آن بهنسخه ای کا ایت تهیهمرحله  با اخذ تایید ناظران و در نهتنظیم دفترچه اطالعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در هر 

 صورت قابل ارائه به سازمان نظام مهندسی استان و در نهایت پیگیری تا صدور شناسنامه فنی و ملکی .    

د مراجع یه و به تاییمربوطه ته دها و مقرراتمتعهد است آن دسته از مصالح و تجهیزاتی که تهیه آن ها بعهده اوست ، مطابق استاندار ساختمدیر -13-18

 یرد .گح را بکار نی ذیصالذیصالح برساند و از ابزار و ماشین آالت متناسب با موضوع قرارداد استفاده نموده و روش های ساخت مناسب و نیروی انسا

 ید. ا رعایت نمارو بخش نامه های منبعث از آن متعهد است مقررات بیمه تامین اجتماعی و قانون کار و توافق نامه ها  ساختمدیر -14-18

 مجاز نمی باشدکل موضوع قرارداد را به غیر واگذارکند. ساختمدیرـ  15ـ  18

زات تجهی الح و ا کاربرد مصمتعهد است هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت مقررات و یا بکار گیری روش های اجرایی نامناسب و ی ساختمدیرـ  16ـ  18

ائی با شرکت عملیات اجر ای شروعاندارد را چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری جبران نماید و به همین منظور متعهد است که از ابتدغیر است

تحویل  ذکور ،نها را به مدت زمان مآسال بیمه تضمین کیفیت نموده و یا ضمانت نامه های معتبر  10بیمه معتبر عملیات موضوع قرارداد را به میزان حداقل 

ع صدور ی تحویل مرجره بردارتحویل داده و یک نسخه از آن را برای صدور پایان کار و مجوز به صاحبکاربهره برداران و در غیاب بهره برداران به 

گر آنکه می باشد، م وی عهده تعهد شده است به صاحبکارپروانه ساخت نماید . بدیهی است تامین هزینه بیمه تضمین کیفیت مربوط به اقالمی که توسط 

 در شرایط خصوصی به گونه ای دیگر ذکر شده باشد.

 متعهد است در تهیه و یا تایید صورت وضعیت ها و یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید. ساختمدیر -17-18

 نماید. عنوان سرپرست کارگاه معرفیبذیصالح را ساخت متعهد است چنانچه خود در کارگاه حضورمستقیم ندارد، مطابق ضوابط ،فرد مدیر -18-18

 ناظر ا که به امضایل کار رساخت متعهد است پس از پایان عملیات موضوع قرارداد و یا در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، صورتجلسه تحومدیر -19-18

 اقدام نماید.هماهنگ کننده و طرفین قرارداد میرسد تنظیم نموده و نسبت به برچیدن کارگاه       

 ساختمدیراختیارات  : 19ماده 

 قراردادآن در شرایط خصوصی  .میزان و روش پرداخت % مبلغ قرارداد را دریافت نماید 25،پیش پرداخت تا  قراردادمیتواند پس از عقد  ساختمدیر :1-19

 ذکر میشود.

ه تأخیر ب صاحبکاروسط تز یک ماه بیش ا قرارداد( از موعد تعیین شده در راردادق)با توجه به نوع  قرارداد: در صورتیکه پرداخت هریک از اقساط مبلغ 2-19

 ین میشود راصوصی تعیخکه در شرایط  صاحبکارمیتواند ضمن توقف کار آن مبلغ و معادل درصدی بابت تأخیرات مربوط به پرداخت  ساختمدیرافتد،

جزء  ین مدت توقفا دارد .ار قراردادحق فسخ  ساختمدیرسه ماه میباشد و پس از آن  مطالبه نماید .این توقف حداکثر صاحبکاردر طول مدت توقف از 

 محسوب میشود که عدم استفاده از این حق مجوزی برای استفاده آن در مراحل دیگر نمی باشد . ساختمدیرتأخیرات مجاز 
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 ان جزء استفاده نماید.مدیرمیتواند برای هر بخش از عملیات اجرایی از  ساختمدیر:  3-19

ر آنها را الزم یجاد تغییر داد و یا الح ندانمیتواند در حین عملیات اجرایی ساختمان ،چنانچه اجرای بخشی از کار را بر اساس نقشه ها به ص ساختمدیر:  4-19

ید.این مدت ا متوقف نمان بخش رتشخیص دهد ،مراتب را به اطالع دفتر طراحی رسانده و تا وصول پاسخ آن که به تأیید ناظر هم میرسد ، اجرای کار درآ

 محسوب میشود. ساختمدیرجزء تأخیرات مجاز 

شروط به مخارج نماید  ز کارگاهاجرای ساختمان ،ابزار،ماشین آالت و تجهیزاتی را که مربوط به وی میباشد را میتواند در حین عملیات ا ساختمدیر:  5-19

 آنکه خروج آنها موجب تأخیر در تعهدات و یا کاهش کیفیت کار نگردد.

 نحوه پرداخت ها ،تعلیق  فصل چهارم : تضامین ، صورت هزینه ها یا صورت وضعیت ها ،

 : تضامین 20ماده 

 شرایط خصوصی مندرج در میتواند بر اساس موارد صاحبکار،قراردادناشی از  ساختمدیر: تضمین انجام تعهدات : به منظور تضمین انجام تعهدات 1-20

ا رمین ماخوذ ختمان تضتحویل کار سا صورتجلسهدر صورت دریافت آن موظف است بالفاصله پس از تنظیم  صاحبکار،تضمین الزم را دریافت نماید .

 مسترد نماید.

مین الزم را صوصی ،تضخمیتواند بر اساس موارد مندرج در شرایط  صاحبکار، ساختمدیر: تضمین پیش پرداخت : به منظور تضمین پیش پرداخت به 2-20

کند ،موظف می ت کمدر صورت دریافت آن چنانچه در مبالغ پرداختی صورت وضعیت ها،مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخ صاحبکاردریافت نماید .

ت غیر این صور سترد نماید.در،نیمی از آنرا مسترد کند و یکبار پس از صورت وضعیت نهایی، باقیمانده تضمین را م%50است یکبار پس از مستهلک شدن 

 به نحو تعیین شده در شرایط خصوصی عمل میشود.

ور موارد مذک ، حویل کارت صورتجلسهموظف است قبل از تنظیم  ساختمدیر ، : تضمین کیفیت : به منظور تضمین کیفیت موارد مندرج در مقررات ملی 3-20

مدارک مربوط  همراه سایر ذکور را بهبیمه نماید و یک نسخه از بیمه نامه م یکی از بیمه های معتبر ، به مدت درج شده در مقررات ملی نزد قراردادرا حسب 

 تسلیم کند. صاحبکاربه تحویل کار به 

 ت هزینه ها یا صورت وضعیت هاصور : 21ماده 

ه ب،تهیه و  دادقراره در در مراحل تعیین شد ساختمدیر،صورت هزینه ها یا صورت وضعیت ها به همراه اسناد و مدارک مثبته توسط قراردادحسب نوع 

 تسلیم میگردد. صاحبکارمنظور پرداخت به 

 : نحوه پرداخت ها 22ماده 

ایط شرندرج درصورت هزینه ها طبق مفاد مدر یافت صورت وضعیت یا در زمان های تعیین شده پس از، قراردادموظف است حسب نوع  کارصاحب

زینه ها ا صورت هیاقدام کند .درصورت وجود اشکال یا ابهام یا اختالف نظر در صورت وضعیت ها  ساختمدیرخصوصی نسبت به پرداخت مطالبات 

عیین تکلیف روز ت 20ثر در مورد باقیمانده بالفاصله به حل اختالف مراجعه و ظرف  حداکت ودرموعد مقرر پرداخ آنرادرصد 70موظف است  صاحبکار

 نماید .

 : تعلیق 23ماده 

اریخ  شروع تا با تعیین رد مراتب ،برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را کتبا معلق کند .در این صورت بای قراردادمیتواند در مدت  صاحبکار

حراست از  .نند حفاظت تمام مسئولیت های ناشی از آنرا ما قراردادمکلف است حسب نوع  ساختمدیراطالع دهد.در مدت تعلیق  ساختدیرمتعلیق به 

وران دسارت خ پرداخت هزینهکارهای انجام شده و ناتمام ، مصالح و تجهیزات پای کار ،تأسیسات و ساختمان های موقت را به نحو مطلوب انجام دهد .

 است .  صاحبکارتعیین میشود به عهده  قرارداد،براساس مبلغ یا درصدی که در شرایط خصوصی تعلیق 
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 تسویه حساب ،پایان کار ، ارگاهفصل پنجم : تحویل کار،برچیدن ک

 هفته قبل به د اقل یکحمراتب را  ساختمدیرتکمیل وکار آماده تحویل و بهره برداری شد . قراردادپس از آنکه عملیات موضوع :تحویل کار: 24ماده 

 اعالم میدارد و روز تحویل را مشخص می نماید. صاحبکارطور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و 

در یشود م صاحبکارل و ناظر هماهنگ کننده میرسد ،کار تحوی ساختمدیر، صاحبکارکه به امضاء "تحویل کار  صورتجلسه "خص شده،طیدر تاریخ مش

رفع نقص مذکور موکول  درصد کل کار،دارای ایراد و نواقص باشد ،تحویل کار به بعد از 3صورتیکه پروژه به تشخیص ناظر هماهنگ کننده بیش از 

متر واقص جزئی کنرای رفع ضمن تحویل گرفتن کار ،مدت زمان معین ب صورتجلسهات فوق عیناٌ تکرار میشودودر غیر این صورت در همان میشود.و تشریف

 مکلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است . ساختمدیردرصد کل کار پیش بینی میگردد و  3از 

 :برچیدن کارگاه 25ماده 

 ید .اقدام نما موظف است ظرف حداکثر دو هفته نسبت به برچیدن کار گاه ساختمدیر،"تحویل کار  صورتجلسه "پس  از تحویل کار و تنظیم 

 :تسویه حساب و پایان کار : 26ماده 

را  درارداقموده و پایان نموظفند نسبت به انجام تسویه حساب اقدام  قراردادطرفین  "تحویل کار  صورتجلسه "روز بعد از تنظیم  15حد اکثر ظرف 

 عالم نماید.اایان کار پ صورتجلسهرضایت داشته باشد ،رضایت خود را ذیل  مدیرنسبت به انجام تعهدات  صاحبکارنمایند و در صورتیکه  صورتجلسه

 )تفاسخ (،حل اختالفات  قراردادفصل ششم : موارد فسخ ،اقدامات پس از فسخ ،خسارات عدم انجام تعهدات ،خاتمه 

 : موارد فسخ 27ماده 

 روزه قبلی فسخ کند. 15را با اخطار کتبی  قراردادمیتواند  صاحبکارالف : در موارد زیر 

ه ساس نظر کمیتاست و یا بر ا ا از دست دادهبوده و یا صالحیت خود ر قراردادفاقد صالحیت متناسب با موضوع  ساختمدیرهرگاه که مشخص شود -1-27

 ی تعهدات خود میباشد .مندی الزم برای اجرافاقد توان ساختمدیری داور

د و این امر و قیف گردتورشکسته شده به گونه ای که از سوی محاکم قضایی اموال و ماشین آالت و تجهیزات وی  ساختمدیرهرگاه که مشخص شود  2-27

 شود. ساختمدیرموجب توقف کار یا تأخیر در اجرای تعهدات 

 را به غیر واگذار نموده است . قراردادکل موضوع  ساختمدیرهر گاه که مشخص شود -3-27

 هر گاه ثابت شود کارگاه فاقد سرپرست میباشد .-4-27

 جرای عملیات وچه از نظر کیفیت ا قراردادر در اجرای تعهدات خود نسبت به رعایت قوانین و مقررات حاکم ب ساختمدیرهر گاه که مشخص شود -5-27

 میت نمیدهد.جع ذیربط اهن و مراایت امانت بی توجه بوده و به اخطارهای صادره از ناظر یا ناظرارفع نواقص و چه از نظر سلسله مراتب و چه از نظر رع

 روز تأخیر نماید. 30در تحویل گرفتن کارگاه بیش از  ساختمدیرهر گاه که -6-27

ده است و این روز تأخیر نمو 30بیش از وجه منسبت به هریک از مراحل برنامه زمان بندی تفصیلی بدون دلیل  ساختمدیرهر گاه که مشخص شود -7-27

ر وب نخواهد شد مگر آنکه دخواهد شد .)تعطیالت رسمی بعنوان دلیل موجه محس قراردادمدت %25تأخیرات غیر موجه موجب تأخیر در انجام کار بیش از 

 شرایط خصوصی به گونه ای دیگر تعیین تکلیف شده باشد.(

ه رضایت نداشت کیفیت اجرا )طرف قرارداد بیمه تضمین کیفیت( از اجرای کامل پروژه طبق نقشه های مصوب وهر گاه مشخص شود ناظر شرکت بیمه  -8-27

رد نقص از م اصالح موااین عد ولی مجری نسبت به اصالح موارد مندرج امتناع ورزد و در نتیجه هو کتبا موارد مغایرت را به مجری و مالک ابالغ نمود

 . ارد تضمین خارج گرددشمول تعهدات شرکت بیمه و مو

 روزه قبلی فسخ کند . 15را با اخطار کتبی  قراردادمیتواند  ساختمدیرب:در موارد زیر 

أمین آب توجود یا عدم میا رفع موانع  قانونی  در تحویل دادن زمین )کارگاه(یا اخذ پروانه ساخت وسایر مجوز های الزم صاحبکاردر صورت تأخیر -9-27

 روز  60 شود بیش از ساختمدیردر صورتیکه در تعهد وی باشد و بطور کلی رفع هر عاملی که مانع از شروع کار و برق موقت کارگاه 
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 وز.ر 60مده است بیش از به وجود آ مدیردر رفع موانعی که پس از شروع عملیات ساخت و خارج از قصور  صاحبکارخیر در صورت تأ-10-27

مان های مقرر زروز از  60آنها بیش از  در پرداخت صورت هزینه ها یا صورت و ضعیت ها یا تعیین تکلیف  پرداخت صاحبکاردر صورت تأخیر -11-27

 ساخت. قراردادشده در 

ز از زمان های رو 30نموده است بیش از  در تأمین و تحویل مصالح ،تجهیزات و ابزار و ماشین آالت که خود تعهد صاحبکاردر صورت تأخیر -12-27

 مقرر شده برای تحویل آنها .

 روز  30شد بیش از به عهده وی می با قرارداددر انجام سایر تعهداتی که در شرایط خصوصی  صاحبکاردر صورت تأخیر -13-27

 در صورتیکه مدت تعلیق بیش از سه ماه به طول انجامد.-14-27

 وافق حاصل نشود.تافزایش یا کاهش دهد و در خصوص آن  قراردادمبلغ  %25مشخصات کار را بیش از  صاحبکاردر صورتیکه -15-27

داد مدت قرار%25در اتمام کار بیش از موجب تأخیر  ( ه ماهه تعلیق)به جز مدت زمان سصاحبکاردر صورتی که مشخص شود تأخیرات غیر مجاز -16-27

 ن تکلیف شدهگر تعییخواهد شد )تعطیالت رسمی به عنوان دلیل موجه )تأخیر مجاز(محسوب نخواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی به گونه ای دی

 باشد.(

 ل داده است.یا کارگاه را به غیر انتقا واگذار نموده است تعهدات خود را به غیر و ساختمدیربدون جلب نظر  صاحبکارهر گاه مشخص شود -17-27

 وقیف گردد.تورشکسته شده به گونه ای که از سوی محاکم قضایی اموال وی  صاحبکارهر گاه که مشخص شود -18-27

 

 : اقدامات پس از فسخ 28ماده 

ه فسخ ببل اعتراضی طرف مقا یک هفته از تاریخ اعالم آن، چنانچه از ناحیه هریک از طرفین قرارداد ،حداکثر ظرف قرارداددر صورت اعالم کتبی فسخ 

جهیزات پای کار ،ت ،مصالح نداشته باشد،جلسه ای با حضور طرفین و ناظر هماهنگ کننده تشکیل گردد.پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده

تسویه  ر مورد نحوهدتوافق  ویین مالکیت یا تحت اجاره بودن هریک از طرفین ،ابزار ،ماشین آالت و سایر وسایل و مستحدثات موجود در کارگاه با تع

نظیم رداری و تفسخ می گردد .در صورت عدم حضور هریک از طرفین، قرارداد در جلسه مذکور صورت ب قراردادشده و  صورتجلسهحساب موضوع 

ین ده برای طرفیاد ش هصورتجلسمهندسی ساختمان استان انجام می گیرد .مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس سازمان نظام  صورتجلسه

 الزم االجرا بوده و سند محسوب میشود .

ف در جع حل اختالنظر مر در صورتیکه پس از اعالم کتبی فسخ ،طرف مقابل نسبت به آن معترض باشد،موضوع به مرجع حل اختالف ارجاع داده میشود و

 است .خصوص حصول شرایط فسخ قطعی 

 دد.ست نمیگرو ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و یا تأیید شده ا ساختمدیرفسخ قرارداد موجب رفع مسئولیت های 

 : خسارات عدم انجام تعهدات 29ماده 

تعهدات را به  ند تضمین اجرایمی توا احبکارص ، 27ماده   5و 4و 3و1الیل مندرج در ردیف های به یکی از د صاحبکاراز ناحیه در صورت فسخ قرارداد الف:

سخ ف صورتجلسه یخ تنظیمرا تا تار ساختمدیراما باید مبالغ مربوط به مصالح پایکار و صورت وضعیت ها یا صورت هزینه های نفع خود ضبط نماید، 

نقص را با  زینه های رفعه ، ه باشدنیاز به رفع نقص داشت (پرداخت نماید و چنانچه کارهای انجام شده )به تایید ناظر هماهنگ کننده یا مرجع حل اختالف 

 کسر نماید. ساختمدیرتایید مراجع یاد شده از حساب بستانکاری 

ر تأخیرات که در شرایط اموظف به جبران خسارت ناشی  ساختمدیرانجام گردد.  27ماده  7و 6چنانچه فسخ بنابر یکی از دالیل مندرج در ردیف های 

 .میباشد  پیش بینی شده است ، قراردادخصوصی 
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موظف است بالفاصله پس از  صاحبکارباشد ،  27ده ما 18الی  9دیف های به یکی از دالیل مندرج در ر ساختمدیردر صورت فسخ قرارداد از ناحیه ب:

 ر و صورت هزینه یا صورت وضعیتتضمین اجرای تعهدات و حسن اجرای کار را مسترد نموده و مبالغ  مربوط به مصالح پایکا فسخ، صورتجلسهتنظیم 

د و عالوه بر آن موظف به پرداخت خسارت وارده طبق را پرداخت نمای ساختمدیرجلسه فسخ و سایر مطالبات ی انجام شده تا تاریخ تنظیم صورتکارها

 ساختمدیربا  قراردادحق عقد  صاحبکار، ساختمدیرمفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد میباشد .بدیهی است تا زمان پرداخت کامل مطالبات 

 .باید عملیات ساخت را متوقف نمایددیگر را نداشته و 

 باشد . ز این بند ،به هیچ وجه مانع از پیگیری های انتظامی نمیپرداخت خسارت های ناشی ا ج :

 : خاتمه قرارداد ) تفاسخ(30ماده 

هریک از  ،ز کاراا آن مرحله تیهی است با تراضی یکدیگر نسبت به خاتمه دادن به قرارداد اقدام نمایند.بد هریک از طرفین می تواند در هر مرحله از قرارداد

 ماید.د منعقد ندیگری قراردا ساختمدیردر صورت ادامه کار موظف است برای ادامه کار با  صاحبکارد میباشند و طرفین مسئول تعهدات خو

 : حل اختالفات  31ماده

پیش ف نظر د ساخت اختاله قرارداو ضمائم آن اعم از شرایط عمومی ،شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منظم ب قراردادهر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد 

توسط یکی از  وریوع به داود ،موضشآید و یا مواردی در قرارداد فی مابین مسکوت یا دارای ابهام باشد ویا به هر دلیل بین طرفین قرارداد اختالف حاصل 

 د.واع میشصالح یا داوران منتخب که میبایست  در شرایط خصوصی نام موسسه مذکور یا داوران منتخب قید شود ،ارجموسسات داوری ذی

 فصل هفتم :حوادث قهری ، اقامتگاه و ابالغ ها ،اعتبار شرایط عمومی 

 : حوادث قهری 32ماده 

ه خارج ادث مشابه کان و حوجنگ،انقالب ها،اعتصاب های عمومی،شیوع بیماری ها واگیر دار ،زلزله،سیل،آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ،طوف

ک از یرود و هیچ  شمار می و اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن و یا موجب تأخیر می نماید.حوادث قهری بهاز اراده و کنترل طرفین قرارداد است 

امه قرارداد نسبت به اد ا توافقطرفین مسئول خسارت های وارد شده به یکدیگر در اثر این حوادث نیست .لیکن پس از رفع وضعیت قهری طرفین می توانند ب

 د.یا خاتمه آن اقدام نمای

 : اقامتگاه و ابالغ ها 33ماده 

ا تغییر دهد انونی خود رن محل قاقامتگاه قانونی طرفین قرارداد همان است که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده است.درصورتیکه هریک از طرفی

ا ی هرگونه اعالمعالم نشده است ،ا انی جدید به طرف دیگر روز پیش از تاریخ تغییر به طرف دیگر اطالع دهد. تا وقتی که نش 15،باید نشانی جدید خود را 

 ابالغ کتبی به نشانی مذکور از طریق ابالغ اظهار نامه در حکم ابالغ رسمی است

 : اعتبار شرایط عمومی 34ماده 

لی مظ ثروت های ان و حفره بردارو به ساختمدیر، صاحبکاربا توجه به این که این شرایط عمومی برای قراردادهای غیر دولتی به منظور حفظ حقوق 

د ساخت و ن به قراردام الحاق آالزامی است .بدیهی است عد ساختمدیرو  صاحبکارتدوین شده است ،لذا رعایت مفاد آن در کلیه قرارداد های منعقده بین 

ر مقایسه با میزان دین قرارداد تار طرفو رف نمی باشدر آن یا عدم امضاء طرفین ذیل شرایط عمومی ،یا اظهار نا آگاهی  نسبت به آن به هیچ وجه مانع از اعتبا

 تعهد آن ها نسبت به مفاد شرایط عمومی از سوی مراجع ذیصالح سنجیده خواهد شد.
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 مهروتائید کمیته مجریان

 "شرایط خصوصی قرارداد  "

 نستآح موادی از نین توضیو همچشرایط عمومی قرارداد تکمیل  شرایط خصوصی این قرارداد متضمن خواسته ها و نظرات خاص  مورد توافق طرفین به منظور

غایر منمی تواند  وقض کند برخی از موارد را به شرایط خصوصی محول کرده است و هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی قرارداد را ن که تعیین تکلیف

، بی  ی قراردادشرایط عموم د آن درقوانین جاری باشد از این رو هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفا

 داد است . مومی قرارعدر شرایط یا در ادامه آن آن  نظیراعتبار است شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی ، همان شماره و حروف 

ریال  ............................مبلغ  تأخیر به ازای هر روزشرایط عمومی قرارداد، صاحبکار موظف است  1-16در صورت حصول تأخیر مندرج در ماده : 1-16

 .پرداخت نماید.، این مبلغ بایستی در هنگام صورتجلسه تحویل زمین پرداخت شودمدیر ساخت  خسارت به

و بوده  تمدیرساخر به ز سوی صاحبکاا ریال .......................مبلغ وقفه به ازای هر روز  معارض وایجاد وقفه دراجرای کاراز وجود خسارت ناشی :  2-16

 .(دارند رارداد راقاز آن هریک از طرفین حق فسخ دوماه است و بعد وقفه و خسارتحداکثر این  ) پرداخت میگردد.بالفاصله با شروع مجدد کار 

 می باشد .صاحبکار برعهدهاخذ انشعاب آب و برق موقت کارگاه پیگیری و  :4-16

  مسئولیتی متوجه مدیر ساخت نخواهد بود.ومی از سوی صاحبکار ط عمشرای 6-16در صورت عدم انجام تعهد مندرج در بند : 6-16

 اید.پرداخت نم نونطبق قارا د قراردااین ارزش افزوده  شناسنامه فنی و ملکی خود فرصت دارد مالیات برنهایی صاحبکار حداکثر تا قبل از تائید  :12-16

مصالح  وظف است تهیهمید ولی خریداری نما "مضاء نموده و مصالح مصرفی را نیز شخصاا ": صاحبکار می تواند قرارداد با پیمانکاران جزء را شخصا 3-17

 و انتخاب پیمانکاران جزء را به تأیید کتبی مدیر ساخت برساند .

داری ، ملزومات ا  حل پروژه وبهداشتی درماسکان کارگران و سرویس  مجزا برای محل و مدیرساخت مناسب دفتر کار اقالم تجهیز کارگاه عبارتند از : 4-18

 . ی باشدمده صاحبکار وق بر عهفمی باشد و کلیه هزینه های  و سایر امکانات ضروری در مجاورت پروژه مربوطه و انشعابات موقتتأسیسات حرارتی و برودتی 

 می باشد . صاحبکار هزینه تأمین دلیل بر عهده : 5-18

 .ط عمومی قرارداد بجز بیمه مسئولیت مدیر ساخت بر عهده صاحبکار می باشدیشرا 6-18هزینه کلیه بیمه های مندرج در ماده  : 6-18

 :جریمه تاخیر در پرداخت صورت هزینه یا صورت وضعیت ها به شرح زیر می باشد  : 2-19

یانه بابت مبالغ د سالصدر ....................خسارتی معادل  ، متعهد است عالوه بر پرداخت اصل مطالبات صاحبکاربرای مدت بیش از یک ماه تأخیر در پرداخت 

 ماه است. 3پرداخت نماید ومدت محاسبه این خسارت حداکثر  مدیرساختمعوقه به 

 مینماید.راکتحویل صاحب............................................................................................ بصورت جهت انجام بموقع تعهدات خود تضمینی  مدیرساخت:  1-20

 ......................................................................................................... صورتتضمینی به ه است ، دریافت نمود مدیرساختبابت پیش پرداختی که  : 2-20

 .ید، صاحبکارموظف است نسبت به  آزاد سازی آن اقدام نمادرصد پیشرفت فیزیکی پروژه  50نحویل صاحبکارمینماید که پس از 

سال بر عهده  3ی بمدت سال وتأسیسات الکتریکی و مکانیک 5سال ونما و عایق رطوبتی بمدت 10بیمه نامه تضمین کیفیت شامل سازه بمدت  اخذ :3-20

 می باشد. بکارصاح. عهدهبر  با توجه به نوع قرارداد )مدیریت بر ساخت( و هزینه آن  مدیرساخت

 کل هزینه های جاری حفاظت و نگهداری هزینه دوره تعلیق و شرایط تعلیق : : 23

 روزانه  مدیرساختمی باشد و بابت خسارت وارده به  صاحبکارکارگاه برعهده 

 به ایشان پرداخت خواهد شد . صاحبکارریال دستمزد از سوی  .........................مبلغ 

 .ی و مدت قرارداد لحاظ گردیده استبرنامه زمانبنددر"سمی کالتعطیالت ر :7-27
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چنانچه هر یک از شروط زیر بر قرارداد حاکم شود ، قرارداد منفسخ گردیده و  : )که وقوع آن موجب انفساخ قرارداد میگردد( شروط ضمن عقد  :ج -27

 به طور کتبی با ذکر موجبات فسخ ، فسخ قرارداد را به طرف دیگر ابالغ نماید. "طرفین قرارداد می تواند پس از تذکر کتبی به طرف مقابل ، متعاقبا هریک از

یت ایشان ریکه صالحطوب ،فاده نمایدجهت اجرای عملیات پروژه است) اعم از پیمانکار و کارگر و استادکار(  صالحیت  جزء فاقدصاحبکار از پیمانکاران -1

 مورد تأیید مدیر ساخت واقع نگردد .

 فاقد استاندارد و بی کیفیت جهت اجرای ساختمان خریداری نماید .مصالح و تجهیزات صاحبکار  -2

ای مصوب و هخالف نقشه  ات کتبی ایشان عملیات اجرایی راات مدیر ساخت یا اعالنبدون توجه به دستورتحت امر صاحبکار ، پیمانکاران جزء  -3

  مشخصات فنی واجرایی وضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان اجرا نمایند.

لی ه مدیریت ماوجه به اینکتبا  )مدیر ساخت در خصوص رعایت موارد ایمنی کارگاه و کارگران همکاری و توجه ننماید.ات کتبی نصاحبکار به اعال -4

 (پروژه در اختیار صاحبکار می باشد

سخ قرارداد حاکم شود و به تقاضای مدیر ساخت فسخ قرارداد اعالم گردد فوجبات مج -27: هرگاه بر اساس بند  قرارداد پس از انفساخ تاقداما: 2-28

نوان نیز بع زحمه فوق رارصد حق الد............ عالوه بر پرداخت اصل حق الزحمه مدیر ساخت تا تاریخ فسخ ، مبلغی معادلبالفاصله ، صاحبکار موظف است 

 خسارت به مدیر ساخت پرداخت نماید .

خسارت سرکزاا پس انده رمه باقیماخذ نموده باشد ودرهنگام فسخ قرارداد حق الزح تبصره: چنانچه مدیرساخت حق الزحمه خودرا بطور یکجا درابتدای قرارداد

رارداد به قباقیمانده  ق الزحمهو چنانچه مدیر ساخت از استرداد حبه صاحبکارمسترد نماید، صاحبکار موظف است صورتجلسه خاتمه قرارداد را امضاء نماید 

 د داشت.ارداد نخواهرفسخ قربصاحبکار استنکاف نماید صاحبکار حق دارد از طریق مراجع قضایی احقاق حق نماید، و عدم استرداد وجه باقیمانده تأثیری 
 

 لجریمه ای معاد خودبایستی بازای هر روزتاخیرمدیر ساخت ، ود شمومی قرارداد فسخ یط عشرا  27ماده  7و 6 ردیفهای هرگاه قرارداد به موجب یکی از -29

، انجام شود  27ماده  17لی ا 9فهای ، و هرگاه فسخ به یکی از دالیل مندرج در ردیصاحبکار پرداخت نماید عنوان خسارت به ریال به .......................

 هرگاهلبته اواهد بود و خبه ایشان  بعنوان خسارتدرصد اصل مطالبات نیز  ..............مدیر ساخت، ملزم به پرداخت  تصاحبکارعالوه بر پرداخت اصل مطالبا

 د.هد شنخوافوق ، مشمول پرداخت خسارت اینمورد را اثبات نمایددر خود عدم قصور صاحبکارو  صورت گیرد 27ماده 10یا9بدلیل ردیف فسخ 
 

، نمایندفسخ یط عمومی قرارداد شرا 30با توجه به ماده قرارداد را طرفین ، ،  ساختمدیردر شرایط خارج از قصور  ،مدت قرارداد  انیقبل از پاهر گاه - 30

 بتنجام شده نسا اتیعملنسبت  ای مدت قرارداد،کل به  سبتن،  تا تاریخ فسخ قرارداد قراردادگذشته از شروع زمان متناسب با مدت  یدستمزد مجر یستیبا یم

ایان مدت در پ ین مبناءابر  . ردیحساب صورت گ هیتسو شانیپروژه )هر کدام که بزرگتر باشد(  ، محاسبه و با ا یطبق برنامه زمان ییاجرا اتیبه کل عمل

  ردیگیتعلق م شانیاامل به کبصورت  یدستمزد مجرنیزفسخ نشده باشد ،  قراردادو قرارداد ، فارغ از اینکه عملیات اجرایی شروع شده یا نشده باشد ، 

ه و نمودز مجری ارارداد را قبالفاصله کتبا تقاضای فسخ ، بایستی در هر مرحله از کار از ادامه  اجرای پروژه منصرف شود  صاحبکاردر صورتیکه  ذال

 باشد . سازمان نظام مهندسیبا رونوشت به  قراردادفسخ  صورتجلسهگیرتکمیل پی

 واهد شد.خصوصی و عمومی قرارداد محا سبه و منظور خشرایط طبق مفاد  م تعهدات هریک از طرفینجاتبصره : خسارات ناشی از عدم ان

  آن ،اختالفات ناشی از این قرارداد از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض، تفسیر یا نحوه اجرای  کلیهرسیدگی و حل و فصل  : 31
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