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شرايط خصوصي اين قرارداد با توجه به موادي از قرارداد و شرايط عمومي قرارداد که تعيين تکليف را به آن  

 محول کرده عبارتنداز: 

 ) مطابق فهرست پيوست (. مشخصات مصالح مصرفي ساختمان ـ1ماده  

 برنامه زمانبندي تفصيلي کار. ـ2ماده  

تعيين مراحل مختلف کار به تفکيک و در چارچوب برنامه زمانبندي به منظور پرداختهاي  ـ 3ماده  

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

 دير کار.تعيين شرايط تغيير مقا ـ4ماده  

 مبلغ درصد ٢٠ معادل تا حداكثر ساختمان اجراي ضمن در دارد  كاراختیار صاحب              
در  ،بنا سطح كاهش يا افزايش براي عمل مالك صورت اين در و دهد افزايش يا تقلیل را قرارداد
قراردادهاي با مبلغ درصد اضافي و براي  ٢٠هاي با مبلغ قطعي ، مبلغ واحد قرارداد بعالوه قرارداد

 موظف مجري ، قرارداد درصد ٢٠ از تجاوز صورت در اما است اولیه، درصد قید شده در قرارداد
 عقد توافق و قبول صورت در تا دارد اعالم كار صاحب به را خود پیشنهادي قیمت بالفاصله است

 گردد اقدام خصوص نآ در الحاقي قرارداد
 قرارداد.تعيين شرايط تغيير مدت  ـ5ماده  

كار بخواهد مدت قرار اجراي قرارداد را حداكثر تا مجري موافقت دارد چنانچه صاحب          
الزحمه مجري براي درصد مدت اولیه قرارداد افزايش دهد در اين صورت حداكثر حق ٢٠معادل 

ازائ هر ماه تمديد خواهد بود. براي تمديد متوسط كاركرد فرضي ماهانه به درصد 7٠مدت تمديد،
 درصد مدت اولیه قرارداد ، مطابق مفاد قرارداد و تراضي طرفین عمل خواهد شد.  ٢٠بیش از 

 تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد. ـ6ماده  

 باشد.الزحمه نميقرارداد حاضر در طول مدت قرارداد مشمول تعديل حق              
 پرداخت، حسن انجام کار، تنخواه گردان.کار، براي تضمين پيشمورد قبول صاحب تضمين ـ7ماده  

گردان كه در مقابل تضمین از سوي مجري به يکي از اشکال معین شده غیر از تنخواه           
نامه تضمین معامالت دولتي مصوب هیئت پرداخت امور پیمانکاري در آئینبراي تضامین پیش
پرداخت، حسن شود براي ساير موارد از جمله پیشري به مالک ارائه ميوزيران از سوي مج

 گردد.،انجام تعهدات تضمیني از سوي مجري به مالک ،ارائه نميكارانجام
 

 نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل و درصدهاي آن. ـ8ماده  

بین مالک و مجري و اتمام حساب نهائي مین موضوع قرارداد منوط به تسويهضاسترداد ت              
 باشد.موضوع قرارداد مي
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ها و حسب مورد اسناد هزينه و هزينهها يا صورتوضعيتتعيين زمانهاي الزم براي ارايه صورت ـ9ماده  

 کار.مدارک مثبته به صاحب

 باشد.مي 22به شرح مندرجات ماده           

 

 تعيين مدت تضمين بعداز تحويل موقت. ـ 10ماده  

ارتي سباشد اما چنانچه پس از اتمام كار خقرارداد حاضر مشمول دوره تضمین نمي           
مالک گردد كه ناشي از قصور مجري در انجام تعهدات خود باشد با تائید مراجع ذيصالح متوجه 

 باشد.خسارت وارده به مالک مي نمجري مکلف به جبرا

 

 تعهدات هر يک از طرفين.تعيين درصد جريمه عدم انجام  ـ 11ماده  

 باشد.شرايط خصوصي پیمان مي ٢٢شرح مفاد بند فوق و ماده به            

 

 خير غيرمجاز.أتعيين درصد جريمه ت ـ12ماده  

در صورتیکه تاخیرات حادث شده ناشي از قصور مجري باشد و اين امر توسط مراجع            
ام متوسط ازائ هر روز تاخیر غیر مجاز يک سي ذيصالح يا هیئت حل اختالف تائید گردد به

عنوان جريمه غیر مجاز از مجري دريافت يا به حساب مجري منظور كاركرد فرضي ماهانه به
 گردد.مي

 

پرداخت مطالبات هاي کارگاه در طول مدت توقف ناشي از عدمتعيين درصد خسارت هزينه ـ13ماده  

 حقه مجري.

موقع مطالبات مجري پرداخت هاي كارگاه در صورت عدم پرداخت بهخسارتي براي هزينه         
شامل خسارت روزشمار  ،نخواهد شد. اما تاخیر در مطالبات مجري در صورت تائید توسط طرفین

در مواقع عدم حصول  درصد سود سالیانه نسبت به مبلغ دچار تاخیر خواهد بود ٢5بر مبناي 
 تصمیم مراجع ذيصالح يا هیئت حل اختالف قرارداد مالك عمل خواهد بود. ،توافق بین طرفین

 

 تعيين مبلغ يا درصد هزينه تعليق. ـ14ماده  

جلسه مجري، با تنظیم صورتكار بهبايست پس از ابالغ توسط صاحبتعلیق قرارداد مي              
سازمان نظام مهندسي ساختمان اطالع كننده پروژه، بهكار، مجري و ناظر هماهنگمابین صاحب

درصد متوسط كاركرد ازاي هر ماه،سيهاي مجري در دوران تعلیق بهبابت هزينه، داده شود
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مجري براي اجراي  الزحمهگردد اين مبلغ عالوه بر مبلغ حقمجري پرداخت ميفرضي ماهانه به
 قرارداد است.

 

 و همچنين بيشتر از يکبار.ماه  3شرايط تعليق براي مدت بيش از  ـ15ماده  

شرايط خصوصي خواهد  14هاي دوران تعلیق مطابق ماده با توافق طرفین بوده و هزينه            
 بود.

 

 تعيين درصد جايزه تسريع. ـ16ماده  

 گیرد.جايزه تسريع در اين قرارداد تعلق نمي            
 

 رد هزينه بيمه.تعيين سهم هر يک از طرفين قرارداد در مو ـ17ماده  

عهده مالک هزينه بیمه كارگران و كاركنان پروژه ،بیمه تمام خطر، مسئولیت مدني به            
 مجري است.خود عهده اي مجري،بهه مسئولیت حرفهماست.بی

 

 تعيين افراد هيات حل اختالف. ـ18ماده  

نماينده براي حضور در هیئت حل هر يک از طرفین در زمان انعقاد قرارداد يک نفر            
)درخواست ارجاع به  الطرفین در زمان بروز اختالفد نماينده مرضينمايناختالف معرفي مي

هیئت حل اختالف توسط هر يک از طرفین طبق مفاد قرارداد( با توافق نمايندگان معرفي شده 
هیئت حل اختالف، گردد. چنانچه ظرف مدت يک هفته از ارجاع موضوع به اعالم مي طرفین،

الطرفین تراضي نمايند، عنوان كارشناس مرضينمايندگان تعیین شده نتوانند در معرفي فردي به
قانون نظام مهندسي، به تعیین و معرفي سازمان نظام مهندسي استان  ٢7يک نفر كارشناس ماده 

رسیدگي به يا يک نفر كارشناس رسمي دادگستري در رشته راه و ساختمان داراي صالحیت در 
تعیین و معرفي مركز يا كانون كارشناسان مابین پیمانکاران و كارفرمايان بهاختالفات في
 الطرفین معرفي خواهد شد.عنوان نماينده مرضيدادگستري به

 تواند به صورت غير کتبي صورت گيرد.تعيين مواردي که ابالغها مي -19ماده  

رسمي يا ابالغ كتبي با اخذ رسید از طرف مقابل صورت كلیه ابالغها يا بايد بصورت اظهارنامه 
 باشد.پذيرد. دريافت رسید شخص ديگري اعم از نماينده يا جانشین يا شريک قابل قبول نميمي

 

 کار نيست.به عهده صاحب ـ مواردي که در قرارداد پيمان مديريت هزينه آن20ماده  
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گيرد يا درصد ديگري غير از درصد لق نميآن درصدي تع هايي که در پيمان مديريت بههزينه ـ21ماده  

 مندرج در قرارداد مورد نظر است.

هاي مربوط به اخذ مجوزها، عوارض پروانه، انشعابات و امتیازات منصوبه در ساختمان هزينه         
 باشد.هاي اجرايي محسوب نميجزء هزينه

      

قرارداد و اجراي ساختمان و شرايط عمومي مورد نظر و ساير موارد خاصي که با توجه به  ـ22ماده  

 خواسته طرفين قرارداد است و رعايت آنها الزامي است.

گردد تجهیز كارگاه را متناسب با حجم عملیات اجرايي شامل تامین محل مالک متعهد مي      
بهمراه ملزومات و  ،از طريق احداث ساختمان موقت يا تامین كانکس در مساحت متعارفكار 

 نمايد. امکانات رفاهي مربوطه را حداكثر دو هفته پس از شروع عملیات اجرايي فراهم

 

 :الزحمه مدير و نحوه پرداخت آنحقتعيين -23ماده 

هزينه هاي اجرايي پروژه بر مبناي  اولیه      مالک و مجري توافق نمودند میزان قطعي         

انعقاد قرارداد به  شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي براي سال اعالمي هزينه ساخت و ساز

 ازاي هر مترمربع اعمال گردد.میزان ............................................. ريال به

درصد  ،  كار پايان  چنین با توجه به شرح خدمات تعهدات مجري تا پايان سفتکاري هم

با اعمال الذكر بوده و لذا زان ..............................درصد مبلغ فوقمیريالي هزينه اجرايي كار به

ازاي هر مترمربع تا مرحله به  اولیه قطعي  يهزينه اجرايپیمان .......................درصد مديريت

 باشد................................................... ريال ميمبلغ     كار پايانپايان سفت كاري 

هاي اجرايي عنوان هزينههاي اجرايي به شرح فوق، بهكه میزان هزينهموارديدر  :يک تبصره

هاي انجام يافته اعم از خريد و اجرا ،همراه با اسناد و مدارك اولیه توافق شده است ،صورت هزينه

تهیه و پس از تايید كیفیت كارهاي اجرايي توسط ناظر در زمانهاي معین به مثبته توسط مجري 

باشد رسد حق الزحمه مجري كه بصورت درصدي از هزينه هاي موصوف ميتصويب مالک مي
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مجموع در هر صورت  .وضعیت به مالک تسلیم و مالک موظف به پرداخت آن استطي صورت 

اعالمي شوراي مركزي) مندرج در هزينه ساخت  مربع پروژه ازهاي اجرايي هر مترهزينه

الزحمه مجري براساس برآورد اولیه قرارداد عبارت ديگر حداقل حقفوق(كمتر نخواهد بود.به

 خواهد بود.

ثبت نهايي قرارداد در سازمان نظام مهندسي در وجه  زمان باهماز مبلغ اولیه قرارداد درصد  ٢٠

 مجري پرداخت میگردد.

گردد ساختار شکست مالي صورت قطعي تعیین ميالزحمه مجري بهكه حقمواردي: در دوتبصره 

 شرح زير خواهد بود:پروژه به

 ثبت نهايي قرارداد در سازمان نظام مهندسيزمان با همدرصد از مبلغ قرارداد  ٢٠ 

 7ها)با احتساب سقفصورت اقساط مساوي متناسب با تعداد مبلغ قرارداد به ازدرصد  ٠

 فونداسیون(

 1اتمام عملیات موضوع قرارداد.زمان با همدرصد از مبلغ قرارداد  ٠ 

ماهانه خواهد بود  يدرصد متوسط كاركرد فرض 15در هر ماه  يمجر يافتيتبصره سه: حداقل در

 بنديپروژه متناسب با برنامه زمان يکيزیف شرفتیپ ايردیدر پروژه انجام نگ يتیولو آنکه فعال)

 نباشد.(

 .متوسط كاركرد فرضي ماهانه عبارتست از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان

 حساب نهايي بعنوان دريافتي مجري ،تسويه حساب خواهد شد.مبالغ دريافتي در صورت

:در صورت تاخیر صاحب كار در تحويل دادن محل كار يا مجوزهاي قانوني الزم يا تبصره چهار

)مالك،تاريخ ثبت قرارداد ثبت قرارداد امضاء و رفع موانع قانوني موجود بیش از دو ماه از تاريخ 
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نحوه ادامه جلسه صورتبايست نسبت به ،طرفین قرارداد ميباشد(و كسر سهمیه در سازمان مي

درصد  ٢٠دريافت مجري محق به در صورت فسخ قرارداد،سخ قرارداد اقدام نمايند.عملیات يا ف

 قرارداد است. ٢4شق ب ماده  1از حیث بند  ٢6عنوان خسارت موضوع ماده مبلغ اولیه قرارداد به

الزحمه مجري قابل عنوان حقدرصد مبلغ اولیه قرارداد به ٢٠میزان )نخستین دريافتي مجري به

 خواهد بود.(پرداخت 

تبصره: هركجا كه اسم از توافق طرفین آمده ، بهر دلیل محقق نگردد موضوع به هیئت حل 

 گردد.اختالف ارجاع مي

 کسورات قانوني قرارداد:-24ماده 

گیرد به عهده الزحمه مدير تعلق ميپرداخت مالیات و كسورات قانوني كه به حق    

بايست كه ميباشد.عهده مالک ميبه ،ارزش افزودهولي پرداخت مالیات بر باشد.مدير مي

 مرحله اخذ پايانکار تسويه حساب گردد.حداكثر قبل از 

 

 

 

 : شرايط كلي حاكم بر قراردادهاي اجراي ساختمان -٢5ماده 

 

ييد أکليه پرداختها به پيمانکاران و پيمانکاران جزء و شاغلين بايد با توجه به مفاد قرارداد آنها پس از ت (1

 شود.مجري و به هزينه صاحب کار پرداخت مي

ييد سازمان نظام مهندسي را أمجري موظف است جهت اداره کارگاه يک نفر رئيس کارگاه مورد ت (2

صورت تمام وقت بر اساس شرايط قانون کار به صاحب کار معرفي نمايد.حقوق و کليه مزاياي قانوني به

 رئيس کارگاه بعهده مجري است.
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است در زمان تحويل زمين به مجري حدود اربعه و محل استقرار آن را توسط صاحب کارمتعهد  (3

 بردار ذيصالح تحويل مجري نمايد.نقشه

متر باشد صاحب کار ملزم به عقد قرارداد با مشاور ژئوتکنيک  3در مواردي که عمق خاکبرداري بيش از  (4

و به پيشنهاد مجري مي  جهت برنامه ريزي انجام اصولي خاکبرداري و مهاربندي به هزينه خود

 باشد.)مسئوليت حسن اجراي خاکبرداري بعهده مجري مي باشد.(

عهده صاحب هجلب رضايت همسايگان و پاسخگويي به ادعاهاي احتمالي ارگانها و سازمانهاي ذيربط ب (5

 باشد و مجري از اين حيث هيچ گونه مسئوليتي ندارد.کار مي

اجرايي تعطيلي کارگاه باعث ايجاد خسارت گردد صاحب در مقاطعي که به دليل حساسيت فني و  (6

کار مجاز به تعطيل و يا تعليق کردن کارگاه نمي باشد. در غير اينصورت مسئوليت خسارت احتمالي 

 باشد.بعهده نامبرده مي

صاحب کار متعهد است به هزينه خود و پس از از عقد و مبادله قرارداد و قبل از شروع عمليات اجرايي  (7

بيمه ، در طول مدت اجراي پروژه بيمه حوادث مسئوليت مدني  ،را نزد يکي ازشرکتهاي بيمه  پروژه

به نحوي ناشي از عمليات اجرايي ساختماني و مجاورين نمايد که پوشش کليه خسارات احتمالي وارده 

 جبران نمايد در غير اينصورت صاحب کار مسئول جبران کليه خسارات وارده به هر نحوي که حادث

 باشد.شده مي

و د است مصالح و ابزارآالت استاندارد مورد نياز را طبق مشخصات فني اعالم شده هصاحب کار متع (8

مين مصالح ارائه شده در زمانهاي مقرر در محل أبراساس برنامه زمان بندي ت هاي مصوبطبق نقشه

يت هاي حاصله و خيري در تهيه و تحويل مصالح رخ دهد مسئولأپروژه تحويل نمايد و چنانچه ت

 ،خيرأباشد.) مالک تعهده و هزينه صاحب کار ميو زيان مجري و پيمانکاران جزء به پرداخت ضرر

 کار و نماينده مجري در کارگاه است(تنظيم صورتجلسات صاحب
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مسئوليت و هزينه هاي حراست از پروژه و اجناس خريداري شده موجود در محل ساختمان و انبار به  (9

طبق مقررات بيمه  کار موظف است کليه افراد شاغل در پروژه رار مي باشد و صاحبکاعهده صاحب

 مين اجتماعي نمايد و حقوق و کليه مزاياي قانوني را مطابق قوانين جاري کشور پرداخت نمايد.أت

انعقاد قرارداد با پيمانکاران جزء و استادکاران ساخت اسکلت اعم از فلزي و بتني که داراي صالحيت  (10

 مجري به عنوان نماينده فني صاحب کار انجام شود. تأييد کار وي باشند بايد توسط صاحبفن

که اعالم ميدارد کليه  33شيوه نامه ماده  1-15-1-7در خصوص بيمه نامه تضمين کيفيت بند  (11

مجريان مکلفند تمامي ساختمانهاي احداثي خود را تحت پوشش بيمه کيفيت اجراي ساختمان از 

ازاي لغ ارزش ساختمان بهحداقل مبباشد.ي بيمه تخصصي قرار دهند مالک عمل ميطريق شرکتها

 هر مترمربع، مبلغ اعالمي در قرارداد خواهد بود.

صاحب کار موظف است کليه حقوق و مزاياي متعلقه عوامل و پيمانکاران مورد نياز پروژه را نظير  (12

کارگران پيمانکاران معماران مسئول ايمني انباردار تدارکات حسابدار نقشه بردار و ديگر افراد مورد 

د مديريت فني و اجرايي خودرا اعمال نمايد . پرداخت کليه حقوق نياز پروژه را بپردازد تا مجري بتوان

کار مي باشد.)مسئوليت رعايت ايمني و مزاياي قانوني افراد مذکور پس از تاييد مجري بعهده صاحب

 با مجري مي باشد.(

صاحب کار موظف است رعايت کليه مقررات ايمني و بهداشتي و حفاظت کار را در محل پروژه و  (13

بنمايد و وسايل ايمني الزم نظير  95ماده  2و تبصره  85و91و95وابسته با رعايت دقيق مواد محلهاي 

کاله  کفش  کمربند و....... را طبق دستور و نظر مجري به تعداد الزم خريداري و در اختيار کليه 

شاغلين قرار دهد و در خصوص رعايت مسائل ايمني موظف است طبق دستور و نظر مجري عمل 

 د.نماي

صاحب کار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي کليه نقشه هاي تاييد شده توسط مراجع ذيصالح  (14

 را در اختيار مجري قرار دهد.
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صاحب کار متعهد است بالفاصله پس از اخذ مجوز خاکبرداري و پروانه ساختماني اصل آن راتحويل  (15

 مجري داده و رسيد دريافت نمايد.

کار بدون پروانه ساختماني و نقشه هاي تاييد شده جلوگيري نمايد و از مجري موظف است از شروع  (16

 شود.خيري متوجه مجري نميأاين بابت ت

 و هاي معماريساخت در بخشهاي چونمجري موظف است پس از اتمام کار نسبت به تهيه نقشه (17

اقدام نموده و  تاسيساتکار است، در بخش عالوه برآن در مواردي که مسئوليت وي تا پايانسازه و 

اً صرفيک نسخه از آن به صاحب کار تحويل دهد. با قيد تاريخ،ييديه ناظرين أپس از امضاء و اخذ ت

 هزينه چاپ و پرينت نقشه بعهده مالک است.

مين اجتماعي و کار و ديگر قوانين و أکار موظف به رعايت کليه مقررات و قوانين بيمه و تصاحب (18

 تواند به جهل خود استناد نمايدشرايطي نمي مقررات خواهد بود و تحت هيچ

 باشد.عهده مجري ميبهموضوع قرارداد در هر حالت مسئوليت حسن اجراي ساختمان  (19

در حل اختالف و  متقابلکار و مجري و کارشکني و عدم همکاري اختالف بين صاحببروز در صورت  (20

تواند ضمن تامين دليل مي از طرفينهر يک ، روز  10استمرار اختالف به هر عنوان و دليل بيش از 

 پيمان ارجاع نمايد و 27ن موضوع را به داوري موضوع ماده از ميزان و کيفيت عمليات موضوع پيما

 باشد.ملزم به پرداخت کليه حقوق مدت مذکور مي که صاحب کار مقصر شناخته شود،در صورتي

 
 

 

 


