
 قرارداد پیمان مدیریت
 

 

 یصالح:ذنوادگی مجری نام و نام خا                                                             :صاحب کارنام خانوادگی و نام 

 

 5 از 1 صفحه                         مضاء:ا                                                                                                 امضاء:            

قرارداد حاضر به همراه شرايط عمومي، شرايط خصوصي ديگر اسناد و به آن که مجموعا قرارداد  

حد  اس اسوووو        وا بف يک  قا ياريخ ...................................بان   محسوووو  و قار خانم   در قای/   آ

يام   نمايندهبعنوان مالس يا آقای/خانم ......................................................... .............................................

که در   ..............................................ا کد ملي ب به شماره وکال  ...................................  مالسختاار اال

قرارداد صوووواحوو      ين  ماووده   ا فرو و    شووووود ا يم کووار نووا جری ذيصوووو      يووس    م

بووا شووووموواره د ووتوور   ........................................................................................حووقوواووقووي/حووقوووقووي 

جه    شوووود ا  فرو ديگر،که در اين قرارداد به فور اختصوووار مدير ناماده مي    .............................

اجرای پروژه به شووماره پ ث تیتي ..................................ب . ......................قهعه ................منهقه 

نشووووووانووووي موووولووووس بووووه آدر    بووووه  شووووووهوووورداری.......................... 

..................................................................................................بووووا  يوووور بوووونووووای    ................

 :مي گرددشر   ير منعقد .........................مترمربع در .................................سقف ا  شالوده به 

  

 موضوع قرارداد: -1ماده  

اد عیاريس  ا : مديري  موضوع قرارد

       □  اداری                □مالي               □ اجرايي            □  ني
  

 به منظور:             

ساختماني )ابناه ويأساسات م انا ي و يأساسات مديري  اجرايي کامف يمامي عملاات  □

 .............................................................................اندا ی و يحويفسا ی، حصارکشي، راهبرقي( محوفه

 ............................................................................مديري  اجرايي ب . يا ب شهای   □    

 ..................................................................................................................................................شامف :  

 ...............................................................................................................................................به استثنای:  

ها و مدارث و مش صات که به روي  و امضای مدير رساده و يس نس ه آن نزد مهابق نقشه     

 .کار و ناظر شده اس مدير اس  و دو نس ه ديگر يحويف صاح 
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 یصالح:ذنوادگی مجری نام و نام خا                                                             :صاحب کارنام خانوادگی و نام 

 

 5 از 2 صفحه                         مضاء:ا                                                                                                 امضاء:            

 ـ محل اجراي کار:2ماده   

ه روي  مدير ب.... اس  که .............................................................................محف اجرای کار واقع در 

 رساده و ا  موقعا  و وضعا  آن آگاهي کامف يا ته اس .

 مدت قرارداد: ـ3ماده   

اخ  میلغ ين واه گردان خ پردمدت قرارداد ............................ ماه اس  و ياريخ شروع کار همان ياري

 اس .

عمومي و خصوصي  مدت قرارداد يابع يغاار مقادير کار و کارهای جديد به شر  مدرج در شرايط

 باشد.اين قرارداد مي
  
 

 وظایف و تعهدات مدیر: ـ4ماده  

های اجرايي پروژه ها و مش صات  ني و اجرايي، هزينهو مدير موظف اس  با يوجه به نقشه1و4

 کار شروع به عملاات اجرايي کند.رد اولاه نمايد و پس ا  ياياد صاح را برآو

کار بوده و متعهد اس  در يمامي مراحف اجرای ساختمان رعاي  ضابهه و مدير امان صاح 2و4

 کار را بنمايد.و ص   صاح 

تهای و مسوولا  يمامي عملاات اجرای ساختمان، يعاان پامان اران برای هر يس ا  قسم3و4

 ختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدير اس .سا

آالت مورد ناا  به هزينه و يهاه و خريد کلاه مصالح و خريد يا اجا ه لوا م و ابزار و ماشان4و4

 کار.صاح 

 کار.اح و اقدام برای اخذ انشعابات آ  و برق و گا  و قاره به نمايندگي و به هزينه ص5و4

 های ال م در اجرای به موقع و صحاح ساختمان.جاد هماهنگيو نظارت کامف ودقاق و اي6و4

رو  ي یار و ارايه  15های انجام شده با ياياد مهند  ناظر حداکثر هر هزينهو يهاه صورت7و4

 کار.آن به صاح 

های انجام شده ينظامي بايد حس  مورد دارای سر صف مجزای مصالح و يیصره: صورت هزينه

ان جزء ناز ا باشد و صورت پرداخ  دستمزد کارگران رو مزد و پامان ارهدستمزد و ساير هزينه

 بايد بهور مجزا و به يک اس يهاه شود.
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 یصالح:ذنوادگی مجری نام و نام خا                                                             :صاحب کارنام خانوادگی و نام 

 

 5 از 3 صفحه                         مضاء:ا                                                                                                 امضاء:            

و مدير موظف اس  يس نس ه ا  قراردادهای منعقده با پامان اران و پامان اران جزء را به 8و4

 کار يحويف دهد.صاح 

اشر   کار پبايد با يوجه به درصدهای و يمامي پرداختها به پامان اران و پامان اران جزء 9و4

 صورت گارد.

کار، مسوولا  مدير ا   مان يحويف کارگاه يا ياريخ يحويف موق  ساختمان به صاح   و10و4

زينه نگهداری و حراس  ا  ساختمان و اجنا  خريداری شده موجود در محف ساختمان را به ه

 کار به عهده دارد.صاح 

ولتي دماهانه و بامه حوادث کارگران و يمامي عوارض و حقوق  و مدير متعهد اس  بامه11و4

کار پرداخ  و پس ا  خايمه کار مکاصا متعلقه را فیق مقررات مربوط و پس ا  ياياد صاح 

 کار يحويف دهد.حسا  بامه و ساير پرداختي ها را به صاح 

 ديگر ندارد.و مدير يح  هاچ شرايهي حق واگذاری موضوع اين قرارداد را به ش ص 12و4

و  4و4های يیصره: در صوريي که اين قرارداد با يوجه به ماده يس شامف مديري  مالي نیاشدبند

 گردد.ا  وظايف مدير حذو مي 4و5و اگر شامف مديري  اداری نیاشد بند  4و7
  
 

 کار:ـ وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب5ماده  

کار اس  مگر مواردی که اح صرارداد به عهده های مندرج در اين قو پرداخ  يمامي هزينه1و5

 گردد.در شرايط خصوصي پامان معان مي

ه رو  ا  ياريخ امضای اين قرارداد میلغ ين واه گردان را ب 10کار متعهد اس  ظرو و صاح 2و5

 مدير بپردا د.

حسابهايي را که يوسط مدير رو  يمامي صورت 10کار متعهد اس  حداکثر ظرو صاح  -2و5

 هاه شده و به ياياد مهند  ناظر رساده بررسي و پرداخ  کند.ي

کار هم اريهای ال م را ا  قیاف دادن وکالتنامه، معر ي نامه و قاره جه  معر ي صاح  -5-4

ولتي را مدير به منظور اخذ انشعابات آ  و برق و گا  و قاره و مراجعه به مراجع رسمي و د

 مدير به عمف آورد. ثر ظرو يس هکته ا  ياريخ درخواس بندی و حداکمتناس  با برنامه  مان
  
 الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن:حق ـ6ماده  



 قرارداد پیمان مدیریت
 

 

 یصالح:ذنوادگی مجری نام و نام خا                                                             :صاحب کارنام خانوادگی و نام 

 

 5 از 4 صفحه                         مضاء:ا                                                                                                 امضاء:            

باشد که مدير در فول مدت ای ميالزحمه مدير..................... درصد ا  هر صورت هزينهالف و حق

اس . آن دسته ا  کننده آن را ياياد کرده قرارداد جه  اجرای ساختمان يهاه و ناظر هماهنگ

گارد بايد در شرايط گارد و يا درصدی ديگری يعلق ميهايي که به آن درصدی يعلق نميهزينه

خصوصي پامان مش ص شود. در قار اين صورت، يمامي هزينه های انجام شده مینا برای 

 الزحمه قرار خواهد گر  .محاسیه حق

محاسیه و سپس .......... درصد  هر دوره هزينه، میلغ کارکرد في  و پس ا  محاسیه هر صورت 

 شود.يکار به مدير پرداخ  مآن به عنوان کارمزد يوسط صاح 

گردد که پس ا  ج و ا  هر کارمزد مدير........... درصد به عنوان يضمان حسن انجام کار کسر مي

 خايمه قرارداد و پايان دوره يضمان به وی پرداخ  خواهد شد.

گارد به عهده مدير الزحمه مدير يعلق ميو کسورات قانوني که به حقد و پرداخ  مالاات 

 باشد.مي
  
 تنخواه گردان: ـ7ماده  

ال به عنوان ين واه گردان در اختاار مدير کار میلغ .................................................................. ريصاح 

ها و  اکتورهای مربوفه و ياياد مهند  ناظر هماهنگ هزينهدهد که پس ار ارايه صورت قرار مي

کار به مدير پرداخ  کننده، ين واه گردان بعدی يا سقف میلغ مذکور محاسیه و يوسط صاح 

 شود.مي

ضمان ي ..... ريال )........................مدير در  مان اخذ میلغ اولان ين واه گردان ..................................

کار قرار مادهد کار( معادل میلغ دريا تي به عنوان يضمان در اختاار صاح مورد قیول صاح 

 گردد.که پس ا  ايمام اجرای ساختمان و همزمان با يحويف آن، به مدير مسترد مي

 مهندسان ناظر: ـ8ماده  

 نظارت بر اجرای ساختمان به عهده: 

            .............................................................. به نشاني:................وناظرهماهنگ کننده:..................1

 ..............................................................................و .......................................................... به نشاني: ...2

 ........................................................................................................................................ به نشاني: ... و3

 ..............................................................................و .......................................................... به نشاني: ...4
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 یصالح:ذنوادگی مجری نام و نام خا                                                             :صاحب کارنام خانوادگی و نام 

 

 5 از 5 صفحه                         مضاء:ا                                                                                                 امضاء:            

اند. چنانچه بعدا به هر دلاف هر يس ا  کار به مدير معر ي شدهباشد که ا  فرو صاح مي

رو  مهند  ناظر جديد را  15کار موظف اس  حداکثر ظرو مهندسان ناظر يغاار کند، صاح 

 کتیا به مجری معر ي نمايد. 

 مسوولیتها ـ اختیارات ـ عمومات:شرایط ـ  ـ9ماده   

ه شر  شرايط، يعهدات ، اختاارات و مسوولاتهای فر ا  قرارداد و ساير عمومات قرارداد ب

ايط عمومي منضم به اين قرارداد ......... شر.......................                            مواد................ الي

 باشد.مي

 مدارک قرارداد و منضمات آن: اسناد و ـ10ماده   

، شرايط خصوصي، برنامه اسناد و مدارث قرارداد عیاريندا : قرارداد حاضر، شرايط عمومي

ها مجلسها، صورت، نقشهساختماني، همچنان مش صات  ني ها و پروانه مانیندی کلي، نقشه

باشد که جزو رسد ميول اجرای کار ينظام و به امضای فر ان ميهايي که در فو يوا قنامه

  شود. منضمات قرارداد محسو  مي

 نشاني طرفین قرارداد: ـ11ماده  

 :  پستي و شماره يما  صاح  کارو کد آدر  

 
 

   مجری: پستي و شماره يما  و کد آدر   

 

خصوص در گری انعقاد هر قرارداد دينمايم .اقرار مياين قرارداد به سا مان نظام مهندسي، با ارائه 

و در صوريا ه قراردادی منعقد شود هاچگونه حقي  باشد.موضوع قرارداد، بان فر ان بافف مي

ای محسو  ا  مصاديق ي لکات حر ه خصوص مجری ذيص  نمايد و در ايجاد نمي فر انبرای 

 ه شورای انتظامي سا مان معر ي خواهد شد.بو مت لف 
 

 يسلام مذکور پرونده در درج جه  مهندسي نظام به نس ه يس و مجری به نس ه يس و کار رما به قرارداد اين ا  نس ه يس

  گرديد


