
 ییاجرا تیریقرارداد مد

  کی..از  ………یآقا  یندگیشود و به نما  یم  دهی»کارفرما« نام  مانیپ  نی..که در ا……………تیرمدی  به………………شرکت  نیب

  مانیپ  نیو در ا  دهرسی  ثبت  به  ها  شرکت  ثبت  اداره……………مورخ .……………… شماره  به  که………………طرف و شرکت

  ریز  مانیپ  گریطرف د  از…………انی/آقا  یآقا   یندگیباشد به نما  می……………آن  یشود و محل قانون  یم  دهینام  ت«یریمد  مانکاری»پ

 .گردد  یمنعقد م

 

 مان ی: موضوع پ1  ماده

 :ریبه شرح ز  یکارها  ییو اجرا  ی،ادار یمال  ،یفن  ت یری عبارت است از مد  مانیپ  موضوع

 .…………………………………الف 

 .……………………………………ب

 ..……………………………………ج

 ..……………………………………د

 .……………………………………هـ

 ..……………………………………و

 .شود  یانجام م2که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده    مانیپ  یعموم  طیشرا  29موضوع ماده    یاحتمال  یباالخره کارها   و

 

 مان ی: اسناد و مدارک پ2  ماده

 :است  ریشامل اسناد و مدارک ز  مانیپ  نیا

 حاضر   تیریمد  مانی( پالف

 ت یریمد  مانیپ  یخصوص  طی( شراب

 مان یپ  یعموم  طی(شراج

 ی( دفتر مشخصات عمومد

 ی (دفتر مشخصات خصوصهـ

 برآن اساس   مانیموضوع پ  یکارها  یبتقری  وبرآورد………………… و  سال..…………  هی(فهرست بهاء پاو

 ییاجرا  ی لیو تفص  یکل  ی( نقشه هاز

 کار  یکیزیف  شرفتی(برنامه پح



  میتنظ  مانیدر مدت پ  گریامور د  ایکه در مورد کارها و    یگریو صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند د  ییاجرا  یلی(برنامه تفصط

 .برسد  نیگردد وبه امضاء طرف

 .او ابالغ گردد  نیجانش  ایو توسط کارفرما و    هیته  مانیکه در طول مدت پ  ییاجرا  ی(نقشه ها ی

 .…………………………ک

 …………………………ل

حاضر و دردرجه دوم    تیریمد  مانیاز اسناد و مدارک باال تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پ  یمواد و فصول بعض  نی: هرگاه ب1  تبصره

  یعموم  طیو در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرا  یو در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوص  تیریمد  مانیپ  یخصوص  طیشرا

 .مالک عمل خواهد بود  ییاجرا  یلیو تفص  یکل  یها  نقشهر درجه ششم  و د  مانیپ

 

 ات یعمل  یاجرا  نهی،هز  تیریمد  مانیمبلغ پ  ای: مبلغ حق الزحمه و3  ماده

تا به عهده شرکت    یخصوص  طیو شرا  یعموم  طیو شرا  مانیپ   نیکه به موجب ا  یفی( مبلغ حق الزحمه که بابت انجام تعهدات و وظاالف

 .است  الری..…………)حروف(    الری.………باشد مقطوعا )عدد(  یم  تیری مد  مانکاریپ

  تیری مد  مانکارینخواهد گذاشت و پ  یریحادث شود برمبلغ حق الزحمه تاث  نهیمصالح و دستمزدها در مبلغ هز  یبها  رییکه براثر تغ  یراتییتغ

آن در   افتیخواهد داشت که نحوه در  افتیشده است در  نییکه در فوق تع  یحق الزحمه مقطوع  مانیپ  نیموضوع ا  یکارها   تیریبابت مد

 .دهیمشخص گرد  تیریمد  مانیپ  یخصوص  طیشرا

در    ینخواهد گذارد ول  یریدر مبلغ حق الزحمه تاث2طبق بند» و« ماده  مانیموضوع پ  یکارها  یبیبرآورد تقر  %10  زانیاز کار تا م  یقسمت  حذف

  حیتصح  تیریمد  مانیپ  یخصوص  طیحاصله به شرح شرا  جیبراساس نتا  تیریمد  مانکاریباشد حق الزحمه پ  %10از    شیحذف ب  نیکه ا  یصورت

 .گردد  یم

در مبلغ حق الزحمه    یریباشد تاث  2طبق بند »و«ماده    مانیموضوع پ  یکارها  یبیبرآورد تقر  %10  زانیآن تا م  ریچنانچه مقاد  دیکار جد  ارجاع

 .مورد عمل قرار خواهد گرفت  یجداگانه ا   تیریمد  مانیگردد پ  شتریبه شرح مزبور ب  %10  زانیته و چنانچه از ممقطوع نداش

  انیبه پا  مانیموضوع پ  ییاجرا  اتیعمل  هیپرداخت شود تا کل  دیبا  میمستق  ریو غ  میکه به طور مستق  مانیموضوع پ  اتیعمل  ییاجرا  نهی(هزب

  مانیپ  یخصوص  طیاز آن طبق شرا  یقسمت  ایو پرداخت تمام و    نیبه کارفرما آماده گردد توسط کارفرما تام  لیو تحو  یبهره بردار   یبرسد و برا 

 .از طرف کارفرما صورت خواهد گرفت  لیو وک  نیبه عنوان ام  تیریمد  مانکاریپ  لهیشده است به وس  دیکه در آن ق  یطیراو تحت ش

 

 مان ی: مدت پ4  ماده

 :است   ریباشد و شامل دوقسمت ز  یم  یشمس.ماه  …………مانیپ  مدت

 ماه …………وآماده کردن کارگاه  لی( مدت تحوالف

 ماه .………………  اتیعمل  ی( مدت اجرا ب



را    مانیموضوع پ  یالاقل نود و هفت درصد کارها  مانیپ  یعموم  طیشرا   39و31با توجه به مواد    مانیمتعهد است در مدت پ  تیری مد  مانکاریپ

 .دیموقت نما  لیتحو  یاضا انجام داده و از کارفرما تق

 

 کارها   نی: دوره تضم5  ماده

  نیگردد و ا  یم  نیتضم  تی ریمد  مانکاریاز طرف پ  یماه شمس  12مدت  یموقت برا   لیتحو  خیاز تار  مانیموضوع پ  تیعمل  هیانجام کل  حسن

 .شود  یم  دهینام  نیمدت به نام دوره تضم

خود    تیریکارفرما و مد  نهیرا به هز  صیو نقا  بیمکلف است آن معا  ت یریمد  مانکاریدر کار مشهود شود پ  ی صیو نقا  بیمعا  نیدر دوره تضم  اگر

د  یبا  تیریمد  مانکاریکند و پ  یابالغ م  تیریمد  مانکاریو محل آنها کتبا به پ  صیو نقا  بیمنظور کارفرما مراتب را با ذکر معا  نیا  یرفع کند .برا

 .دیشود رفع نما  یم  نیکارفرما مع  یکه با تراض  یمدت  یکند و آنها را ط  صیو نقا  بیابالغ باال شروع به رفع معاحداکثر پانزده روز بعد از  

که   بیبه هر ترت  ایرا راساً و    صیو نقا  بیمسامحه کند کارفرما حق دارد آن معا  ایتعهد خود قصور ورزد و    ن یا  یدر اجرا  تیریمد  مانکاریپ  هرگاه

  وعهر ن  ایو  تیری مد  مانکاریپ  نی تضم  ایو از محل حق الزحمه و  نییخود تع  صیبابت را به تشخ  نیوارده از ا  یها  انیبداند رفع کند و ز  یمقتض

 .کند  یاقامه دعو   تیر یمد  مانکاریپ  هیآن عل  افتینسبت به در  اینزد او دارد برداشت کند و    تیری مد  مانکاریکه پ  یمطالبات وسپرده ا 

 .دینما  یفوق را به سازمان برنامه و بودجه منعکس مموارد    کارفرما

 

 : نظارت در اجرا 6  ماده

آن تقبل نموده است ازطرف کارفرما به عهده    وستی و اسناد و مدارک پ  مانیپ  نیبرطبق مفاد ا  تیریمد  مانکاریکه پ  یتعهدات  یدر اجرا   نظارت

شود و به فاصله پانزده روز پس از    یم  دهیدستگاه نظارت نام  مانیپ  نیکه در ا  دیواگذار خواهد گرد  یصالح یذ  یحقوق  ایو    یقیاشخاص حق

 .خواهد شد  یمعرف  تیری مد  مانکاریکتبا به پ  دادامضاء قرار

  ایکه دستگاه نظارت و  یماتیبرطبق دستورات و تعل  نیو همچن یو اصول فن  تیریمد  مانیموظف است کارها را برطبق پ  تیدریم  مانکاریپ

 .دهد اجرا کند  یم   تیریمد  مانیپ  وستی آن در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پ  ندهینما

 

                                                                                                                                                                                                                                          کارفرما

 ت یری مد  مانکاریپ


