
 ی قالب بند ات یعمل یاجرا  یمانکاری قرارداد پ

 قرارداد   نیمشخصات طرف .1

 : مشخصات کارفرما .1.1

  ی........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... م  ی...... به نشان  یشماره ثبت  /ی...... به شماره ملّ  یندگینما  /تیریخانم/ شرکت ......... به مد  /آقا

 .باشد

 : مانکاریمشخصات پ.1.2

  ی........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... م  ی...... به نشان  یشماره ثبت  /ی...... به شماره ملّ  یندگینما  /تیریخانم/ شرکت ......... به مد  /آقا

 .باشد

 

 موضوع قرارداد و محل انجام آن .2

ستون ها،    ،یبتن  یوارها یو نصب قالب ها بر سطوح مربوطه از جمله د  یقالب بند  یصفحه ها  نیقرارداد حاضر عبارت است از تأم  موضوع

 .باشد  یو تاوه ها م  رهایقائم، ت  یشناژها 

 .باشد  ی....../...../...... م  خیبه شماره ...... به تار  یمجوز ساختمان  ی......... که دارار  یموضوع قرارداد به نشان  یاجرا   لمح

 

 پروژه   یمحاسبات و مشخصات فن.3

 .نصب گردد و قالب ها را آغشته به مواد رها ساز نمود  یاز آرماتوربند   شیپ  ستیباشد که با  ی م  ییها  هیرو   یاز قالب ها دارا   یهر صفحه ا.3.1

 .شود  یر یجفت شود که از هدر رفت بتن جلوگ  گریکدیدر کنار    یبه نحو   ستیقالب ها با.3.2

 .باشد  یعار   یاز هر نوع ماده زائد اعم از روغن، چسب، بتن خشک شده، زنگ زدگ  ستیقالب ها با.3.3

قالب به    یو کف شورها   دیبازد   یها  چه یدر  هی به تعب  ستیبا  یدسترس در هنگام نصب قالب ها، م  رقابلی در صورت وجود نقاط کور و غ.3.4

 .اقدام گردد  یزیاز بتن ر  شی کردن قالب پ  زیمنظور تم

 .باشد  یاز .......روز تا ....... روز م  یبیقالب ها به منظور خشک شدن بتن، به طور تقر  دنی مدت زمان نصب تا برچ.3.5

  هیپا  یکه به هنگام جداساز  یمادام  ابد؛یگاه ادامه    هینصب شده شروع شود و به طرف تک  یقالب ها  انهیاز م  ستیبا  رهایت  یها   هیپا  دنیبرچ.3.6

 .دیاز ادامه کار دست کش  دیدر شکل کنسول ها مشاهده شد، با  یرییها تغ

 .است  یتراز بودن قالب ها الزام  ایشاقول بودن    تیرعا.3.7

که در   ییباشد که مطابق با نقشه ها و دستورکارها  یسطوح مربوطه به نسبت هر طبقه ...... متر مربع م  یبه منظور قالب بند  زایابعاد مورد ن.3.8

 .ردیگ  یقرار دارد صورت م  مانکاریپ  اریاخت

 



 (یو کل  کیقرارداد) به تفک  نهیهز.4

 .گردد  یم  نییتع  الیآن ها در مجموع به ارزش ...... ر  دنی سطوح قالب، نصب و برچ  نیموضوع قرارداد اعم از تأم  اتیکل عمل  یاجرا  نهیهز.4.1

 :باشد  یم  لیها به شرح ذ  نهیهز  کیتفک.4.2

.. متر باشد، از قرار هر  ستون ها و ..... که ارتفاع حداقل ....... متر و حداکثر ......  رها،یت  ،یبتن  یوارها ید  یصفحات قالب بند  نیتأم  نهیهز.4.2.1

 .گردد  یمحاسبه م  الیمتر مربع به ارزش ...... ر

محاسبه    الیبه ارزش ...... ر  سیتا محل نصب در محل کارگاه از قرار هر سرو   یاز محل دپو   یصفحات قالب بند   ییحمل و جابه جا  نهیهز.4.2.2

 .گردد  یم

 .گردد  یمحاسبه م  الیاز قرار هر متر مربع به ارزش ...... ر  یصفحات قالب بند  دنی نصب و برچ  نهیهز.4.2.3

 .گردد  یمحاسبه م   الیهر ساعت کار به ارزش ...... ر  یبه ازا  یمتخصص و فن  یرویو گماردن ن  یر یبکارگ  نهیهز.4.2.4

 

 پرداخت   طیشرا.5

به ارزش .......    نیچک تضم  افتیدر  یگردد) در ازا  یام عقد قرارداد پرداخت ممعادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگ  الیمبلغ ...... ر.5.1

 .به شماره ..... (  الیر

 .سرپرست کارگاه  دییکار با تأ  % 50معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام    الیمبلغ ...... ر.5.2

 . (ی)نهاد منتخب نظارت   دییکامل پروژه با تأ  لیمعادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکم  الیمبلغ ...... ر.5.3

 .باشد(  ی.... م  ی) دوره گارانتیو رفع نواقص احتمال  یمبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانت.5.4

 

 مان یاسناد و مدارک پ.6

 : باشد  یم  لیاسناد و مدارک ذ  رندهیبرگ  قرارداد در  نیا

 ..... : رو(  شیپ  مانیسند قرارداد)پ  -الف

  یابالغ م  مانکاریمهندس ناظر پروژه به پ  ایاجراء توسط کارفرما    نیکه در ح  ییدستورکارها  هیو کل  ییو اجرا  یلی تفص  ،یکل  ینقشه ها  -ب

 .گردد

 

 مدت انجام موضوع قرارداد .7

 .باشدی خاتمه قرارداد ............... م  خیشروع قرارداد ............ و تار  خیبوده و تار  یکامل انجام پروژه ........... روز کار  مدت

 

 در انجام پروژه   نیطرف  رکردید.8



  خیپس از اتمام تار  ریهر روز تأخ  یبرا   دیاجراء کار نما  ریکارفرما، مبادرت به تأخ  یقرارداد از سو  خیتار  دیبدون مجوز تمد  مانکار،یپ  چنانچه

 .گردد  یکسر م  مانکاریاز مطالبات پ  ریتأخ  مهیبه عنوان جر  الیقرارداد روزانه .............. ر

قرارداد    یسرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرا   دییپروژه شود با تأ  ییاجرا  اتیعمل  ریموجب تأخ  یمقابل هرگاه کارفرما به نحو   در

 .افزوده خواهد شد

 

 نظارت .9

  یو   ندهینما  ایآن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/    وستیقرارداد و اسناد و مدارک پ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات  یدر اجرا   نظارت

  ایو دستورات کارفرما/    یموظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فن  مانکاریبود. پکارفرما، خواهد    یشده از سو   یدستگاه نظارت معرف  ایو  

 .دیقرارداد اجرا نما  نیا  وست یدستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پ  ای  /شانیا  ندهینما

 

 کارگاه محل پروژه  دنی و برچ  زیتجه.10

که   دی نما  زیمناسب تجه  یکارگاه را به نحو  ستیبا  یم  شانیبه عهده .... است.  ا  نیکارگاه با توافق طرف  دنیو برچ  زیمربوط به تجه  یها  نهیهز

و خارج نمودن مواد    بینسبت به تخر  دیبا  شانیکار، ا  انی. در پارد یالزم انجام پذ  تیفیموقت، بدون وقفه و با ک  لیشروع و ادامه کار تا تحو

 . متعلق به ..... است  بیاز تخر  یافتیح بازمصال  د،یاقدام نما  ب،یحاصل از تخر

 

 پروژه و مصالح کار  شرفتیاز درصد پ  ینگهدار .11

در    ایشود اعم از آنچه که در کارگاه و    یمنظور م  تیکه در صورت وضع  یمصالح  نیپروژه و همچن  شرفتیموظف است از درصد پ  مانکاریپ

 . دیو در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نما  دینما  ینگهدار  یباشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتض  رهی خارج از آن در انبارها و غ

 

 مانکار یتعهدات پ.12

مربوط به    یا و مشخصات فنکار، نقشه ه  فیبه عمل آورده و از کم و ک  دیاز انعقاد قرارداد از محل کارگاه بازد  شیملزم است پ  مانکاریپ.12.1

کارفرما ابالغ شده،    یکه از سو  ییآن ها و دستورالعمل و دستورکارها   دنی حمل قالب ها در داخل ساختمان، نصب آن ها و برچ  ینحوه و چگونگ

 .ابدی  یآگاه  مالًکا

  یابیموضوع قرارداد شخصاً در محل کارگاه حضور داشته باشد و نحوه کار را مورد ارز  یگردد که در تمام مراحل اجرا   یمتعهد م  مانکاریپ.12.2

  نبا دارا بود  اریتام االخت  یا  نده یکارفرما نما  تیتواند با رضا  یم  شانیمشابه، ا  یقراردادها   یقرار دهد؛ در صورت تعدد اجرا   شیو نظارت خو

 .دینما  یپروژه، معرف  ینسبت به اجرا   یمقتض  یاطالعات فن

موضوع    اتیعمل  یکارگاه و سپس اجرا  زیشده نسبت به در ابتدا تجه  ینیب  شیپ  یگردد که مطابق با جدول زمانبند   یمتعهد م  مانکاریپ.12.3

 .باشد  یم  شان یمتوجه شخص ا  یو معنو   یخسارات اعم از ماد  مانکار،یپ  یاز قِبل کوتاه  ریقرارداد اقدام کند و هر گونه تأخ

موضوع قرارداد توسط شخص    یاذن در اجرا  مانکاریپ  نکهیباشد؛ مگر ا  یم  مانکاریموضوع قرارداد صرفاً قائم به شخص پ  اتیعمل  یاجرا .12.4

 .قرارداد اعطاء نموده باشد  لیو در ذ  شتریرا پ  گرید



است در    ریکارفرما در مقابل مخ  د؛یآالت و قطعات مرتبطه کمال حراست را نما  نیملزم است از اموال کارفرما اعم از مصالح، ماش  مانکاریپ.12.5

و در صورت احراز نقص و    دی اقدام نما  لیسالمت آن ابزارآالت و وسا  یو بررس  ،یری موضوع قرارداد، نسبت به آمارگ  یاز زمان اجرا   یهر مقطع

 .باشد  یم  مانکاریمتوجه شخص پ  تیدر آن ها، مسئول  بیع

  ایبدون مجوز کار    گانهیاتباع ب  فه، یمجاز از جمله افراد مشمول نظام وظ  ریکار کردن افراد غ  یاز منع قانون  یمطلق ناش  تیمسئول  مانکاریپ.12.6

 .دهد  یباشند، را دارد و کارفرما اصل را بر برائت افراد مشغول در محل کارگاه قرار م  یاز کار کردن محروم م  یکه به هر نحو  یافراد 

  کیهر    تیعدم صالح  صیکارفرما رساند؛ و در صورت تشخ  دییپرسنل فعال در کارگاه را به تأ   یو فن  یقاخال  تی ملزم است صالح  مانکاریپ.12.7

 .دیاقدام نما  یگرینمودن شخص د  نیگزیزمان ممکن نسبت به جا  نیدر کوتاه تر  ستیبا  یاز پرسنل، م

  یدر کارگاه م  رانیا  یساختمان  یمقررات ملّ  12موارد مبحث    تیرعا یکار و به طور کل  یمنیو ا  یموارد حفاظت  تیموظف به رعا  مانکاریپ.12.8

بند، در وهله نخست    نیعبارت مقرر شده در ا  یخالف مقتضا   یآگاه است. هر گونه عمل  یمنیا  لیبودن استفاده از وسا  یباشد و نسبت به اجبار 

  ییو جزا  یحقوق  ،ی عواقب مال  هیباشد و کل  یبه همراه کارکنانش مسئول م  مانکاریپ  شان،یمسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ا  مانکاریپ

، شامل کاله چانه دار،  12مندرج در مبحث    یمنیا  لیرابطه نخواهد داشت. وسا  نیدر ا  یتیمسئول  چگونهیباشد و کارفرما ه  یم  مانکاریبعهده پ

 .باشد  یو .... م  نکیکار، دستکش مناسب، ماسک و ع  میلباس ضخ  ،یمنیکمربند ا  ،یمنیکفش ا

موضوع قرارداد را بصورت روزانه و    اتیعمل  یکیزیف  شرفتیدرصد پ  زانی کارکرد و م  رندهیدربرگ  یگردد که گزارش  یمتعهد م  مانکاریپ.12.9

 .کارفرما و دستگاه نظارت قرار دهد  اریبه مدت قرارداد در اخت  تیبا عنا  یهفتگ

داربست مدوالر،    ،یبتن، جک سقف  یقالب فلز  ریها، ستون ها و ... نظ  واره ید  یقالب بند  اتیاز ابزارآالت مختص عمل  یبرخ  هیتهو    نیتأم.12.10

 .باشد  یم  مانکاریمحافظ و ..... بر عهده پ  یها  هیپا

 .دیمستهلک استفاده مجدد ننما  ایخم شده    یملزم است هرگز از قالب ها  مانکاریپ.12.11

خشک شده،    مانیدوغاب س  ر،یاز نصب قالب ها، نسبت به سالمت و عدم آغشته شدن آن ها به گل، روغن، ق  شی پ  ستیبا  یم  مانکاریپ.12.12

 .دیحاصل نما  نانیو ....اطم  یرنگ، زنگ زدگ

  گاهیتا قالب ها در جا  دیکنترل نما  یزیو پس از بتن ر  یزیبتن ر  و در ضمن  یز یاز بتن ر  شیآرماتورها را پ  تیملزم است موقع  مانکاریپ.12.13

ساخته شده    یبنا  بیکه منجر به تخر  مانکاریاز جانب پ  یهر گونه قصور و کوتاه  تیمتصل گردند. مسئول  گریکدیمناسب به    هیمناسب با رو

 .باشد  یم  مانکاریعهده شخص پ  برباشد،  

  یمتعهد م  مانکاریبهره برد. پ  یفوالد   یها  رهیگ  ایاتصال دهنده ها    ایها    هیاز رو  دیبا  یا   رسازهیعناصر غ  لهیبه منظور نصب قالب ها بوس.12.14

 .دینما  نیاتصاالت مربوطه را تأم  ازیگردد به تعداد و حجم مورد ن

از    شتریسازه باشد، که پ  یها  یژگی مشخصات و و  تیاز عدم رعا  یدر کار مشاهده گردد که ناش   یصیو نقا  بیمعا  نیاگر در دوره تضم.12.15

 .باشد   یمسئول م  مانکاریشده، پ  یکارفرما و مهندس ناظر اطالع رسان  یسو 

پرسنل    یقسم موارد از سو  نی و ا  یر یدرگ  ،یکارگاه، کالهبردار   ایهر گونه سوء رفتار، کشف فساد، فحشاء در محل انجام کار    تیمسئول.12.16

 .باشد  یم  مانکاریپ  میپروژه، متوجه مستق  یرا در طول مدت اج  مانکاریپ

  یبر عهده کارفرما نم  یتیمسئول  چیبابت ه  نیباشد و از ا  یمتعهد م  شی کارگران خو  ید یدر برابر حقوق و سنوات، پاداش و ع  مانکاریپ.12.17

 .باشد



مطروحه از جانب    یباشد و هر گونه دعوا  یدر ارتباط با پرسنل و کارگران خود م  یاجتماع  نیکار و تأم  ن یقوان  تیملزم به رعا  مانکاریپ.12.18

 .باشد  یم  مانکاریپ  میمتوجه مستق  شانیا

به هنگام انتقال از محل دپو تا محل کارگاه    یو حفاظت  یمنینکات ا  هیکل  تیرا با رعا  یگردد که سطوح قالب بند  یمتعهد م  مانکاریپ.12.19

 .باشد  یم  مانکاری امر بر عهده شخص پ  نیر گونه قصور نسبت به اه  تی انجام دهد و مسئول

 

 تعهدات کارفرما .13

نسبت    یو حفاظت مطلوب  یمنی و ستون ها را که از ا  یمصالح از جمله صفحات قالب بند   یمربوط به دپو   نیگردد زم  یکارفرما متعهد م.13.1

 .قرار دهد  مانکاریپ  اریاز سرقت داشته باشد را در اخت  یریشگیبه پ

باشد و    یاز جمله بر عهده کارفرما م  مانکاریپ  ازیچکش و ... مورد ن  ،ی از جمله آچار گاو  یقالب بند  اتیابزارآالت متداول عمل   نیتأم.13.2

 .د ینتقال به محل کارگاه نماو ا  یدار یو دستگاه نظارت اقدام به خر  مانکاریپ  یموظف است مطابق با نظر فن  شانیا

بابت    نیاز ا  مانکاریکارفرما باشد، پ  یمباالت  یب  ای  یموضوع قرارداد بواسطه کوتاه  یآغاز اجرا   ریکه تأخ  یدر صورت  12ماده    3مطابق با بند  .13.3

 .بر عهده ندارد  یتیمسئول  چیه

دستگاه    ایبر عهده کارفرما    رفته،یقرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات   ینظارت در حسن اجرا .13.4

 .کارفرما، خواهد بود  یشده از سو  ینظارت معرف

 .دینما  مهیدر کارگاه، ب  تیاز فعال  هیکارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناش.13.5

 .را ندارد  یگونه وجه  چیه  افتیدهد، حق در  یقرار م  مانکاریپ  اریاخت  که در  ییو ابزارها   یکارفرما از بابت موارد.13.6

و مطابق با    د؛ینما  هیتسو  مانکاری الزم را با پ  یپرداخت ها  هیانجام کامل موضوع قرارداد کل  انیکارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پا.13.7

 .اهتمام ورزد  یمرحله ا   یقرارداد حاضر، نسبت به پرداخت ها  5ماده  

 .باشد  یدر محل کارگاه بر عهده کارفرما م  اتیعمل  ی جهت اجرا  مانکاریپ  یمصرف  ازیآب، برق و گاز مورد ن  هیو ته  نهیهز.13.8

 .دینما   هیرا تهو  مانکاریپرسنل پ  یر را به منظور استراحت، غذاخو  یکارفرما موظف است در محل کارگاه، مکان.13.9

 .دینما  ینیب  شی را به تعداد کارگران در محل کارگاه پ  یمناسب  یبهداشت  شیکارفرما موظف است در صورت لزوم سرو.13.10

 

 مانکار یپ  یتعهدات از سو   یضمانت حسن اجرا .14

  ای  /ینامه بانک  نیتعهدات که به صورت، تضم  یگردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرا   یمتعهد م  مانکاریپ

  کیهر    یاز اجرا  مانکاریکه پ  یو در صورت  دیکارفرما نما  میباشد را تسل  یمبلغ کل موضوع قرارداد م  %5مجاز شرکت که معادل    یسفته به امضا 

 دیخسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نما  زانیرا تا م  ینیاست در چارچوب قرارداد، اسناد تضم  ریکارفرما مخ  دینمااز تعهدات خود تخلف  

. 

 

 دستگاه نظارت .15



 .شود خواهد بود  یم  دهی طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نام  مانکار یکه پ  یتعهدات  یبر اجرا   نظارت

 

 پروژه   اتیمال.16

  یکسورات قانون  ری و همراه سا  نییو مقررات تع  نیقرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوان  نیمتعلق به ا  یو کسورات قانون  اتی گونه مال  هر

 .ارائه شده کسر خواهد شد  یها  تیاز صورت وضع

 

 موارد فسخ قرارداد .17

 .مانکاریاز طرف پ  گرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  اتیعمل  یواگذار   ایانتقال قرارداد  .17.1

 .شده  ینیب  شیاز موارد قرارداد در موعد پ  یقسمت  ایعدم اجراء تمام  .17.2

 .ابالغ قرارداد  خیاز ............... روز از تار  ش یدر شروع بکار پروژه ب  ریتأخ.17.3

 .باشد  مانکاریپ  تیو با سوء ن  یو فن  یمال  تیکه داللت بر عدم صالح  یکار به طور   یدر اجرا  ریتأخ.17.4

 .از کارفرما  یکردن کار بدون کسب اجازه کتب  لیتعط  ایو    مانکاریبدون اجازه پ  بتیغ.17.5

 

 از قرارداد   یاختالفات ناش.18

حل و فصل خواهد شد.    یو در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داور  نیطرف  نیسازش ب  قیقرارداد ابتدا از طر  نیاز ا  یناش  اختالفات

 .دندی برگز  نیالطرف  یمرض  یقرارداد بدواً ............ را به عنوان داور  نیطرف

 

 موارد متفرقه .19

 . قرارداد محفوظ است  نیطرف  یو امثالهم برا   هیجنگ، زلزله، عدم وجود مواد اول  لیاز قب  یموارد اضطرار .19.1

در    نیالطرف  یحکم مرض  نیگردد و آخر  یحل و فصل م  تیحکم  قیقرارداد موضوع از طر   نیا  نیطرف  نیدر صورت بروز هرگونه اختالف ب.19.2

 . باشد  یم  یقانون  صالحیقرارداد مراجع ذ  نیا

 . اده خواهد بودار   یبراساس اصل آزاد  نیقرارداد با توافق طرف  نینشده در ا  ینیب  شیموارد پ.19.3

 

 نُسخ قرارداد .20

 .دارد  کسان یاست و هر نسخه حکم واحد و    دهیرس  نیو به  امضاء طرف  هیحاضر در ........ ماده و ....... نسخه ته  قرارداد

 شان یا  یقانون  ندهینما  ای  /مانکاریامضاء و اثرانگشت پ         شانیا  یقانون  ندهینما  ایو اثرانگشت کارفرما/    امضاء 

 


