
 جزء  مانی قرارداد پ

قرارداد  کارفرما    نیپس اختصاراً در ا  نی/ ثبت .............. ...... که از ا  ی/ شرکت .............................. به شماره مل   یآقا  /خانم نیطرف  نیقرارداد ب  نیا

شود،    یم  دهینام  مانکاریپس پ  نیکه از ا  گری/ ثبت ....................از طرف د  ی/ شرکت ............................... به شماره مل  یآقا  /خانم شود و  یم  دهینام

 .گردد  یمنعقد م  لیذ  طیبا شرا

 

 : موضوع قرارداد   -1  ماده

باشد و در    یقرارداد م  نیهم  8آن بر اساس ماده    یقرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... که نوع و مشخصات فن  موضوع

د موظف به اصالح  نه خویبه هز  مانکاریدر موضوع قرارداد مشاهده شود پ  ثیح  نیاز ا  یکارفرما خالف  صی، بنا به تشخ    لیپس از تحو  کهیصورت

 . باشد  یمورد در اسرع وقت م

 

 مدت قرارداد -2  ماده

  ی............... خواهد بود و طبق برنامه زمان بند  ی............................ ال  خی باشد و از تار  یم  یکل قرارداد ..............................روز/ ماه / سال شمس  مدت

 : لیو شرح ذ

 - 

- 

 

 : و مبلغ قرارداد   یمور مالا  -3  ماده

 : مبلغ کل  الف

  الی از قرار .....................ر  الیو به عدد ......................ر  الیموضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ر  یبی/ تقر  یکل قطع  مبلغ

 . باشد   یم

 : پرداخت   شی: پب

معادل )             %       درصد (کل مبلغ   الیمبلغ به حروف / به عدد .................................................................................................ر   رفتیپذ  کارفرما

به شماره                       به   یانت نامه بانکقبال اخذ ضم  درپرداخت    شیچک به شماره بانک                   به عنوان پ  قیقرارداد را از طر

معتبر                                    خیپرداخت ( صادره از بانک                                  که تا تار  شی)معادل وجه پ  الیمبلغ                   ر

معادل )دو برابر وجه    الیه شماره                         به مبلغ                       رسفت  ایباشد و    دیبنا به درخواست کارفرما قابل تمد  ایبوده و  

 . قرار دهد  مانکاریپ  اریپرداخت ( در اخت  شیپ

 : : اسناد و مدارک و نحوه پرداختج



صورت مجلس الزم در    میاز تنظارائه و پس    مانکاریمربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پ  یها  تیو صورت وضع  اسناد

صورت    یپرداخت  نیکه چند  یپرداخت )در صورت  شیپس از کسر         % بابت پ  مانکاریپ  اتی هر قسمت از کار ، مال  لیو تحو  لیمورد تحو

 . شود  یارائه اسناد پرداخت م  خیظرف مدت ........... روز از تار  یکسور قانون  گونهگرفته باشد(و هر  

 

 :نیتضم  -4  ماده

قرارداد را به    ی.درصد کل بها% 5معادل    الی....رمبلغ به حروف و به عدد ...........................................................            ................................   مانکاریپ

باشد و در صورت    ی...................معتبر م  خی..... صادره از بانک .....................که تا تارشماره .....................................   ینامه بانک  نیصورت تضم

  لیتعهد به کارفرما تحو  یاجرا   نیبه صورت ............................... به عنوان تضم  ایباشد و    یمدت آن م  دیملزم به تمد  مانکاریدرخواست کارفرما ،پ

قرارداد و ارائه صورت    انیحداکثر تا مدت             روز پس از پا یقطع  لیو تحو  مانکاریپ  یاز سو   تعهداتانجام کامل  دهد . در صورت    یم

 . مذکور مسترد خواهد شد  نیتضم  یتوسط و  یقطع  لیمجلس تحو

 

 ی کسور قانون  -5  ماده

 خواهد نمود  مانکاریپ  میکار تسل  ییو نها  یقطع  لیاز هر پرداخت بابت حسن انجام کار کسر و پس از تحو  %10فوق کارفرما معادل    %5بر    عالوه

. 

 

 :  یکسور قانون  ریسا  -6  ماده

  یکسر م  هیباشد که کارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار ال  یم   مانکاریبه عهده پ  یحقوق دولت  ریو سا  اتی هر گونه عوارض و مال  پرداخت

 . کند

 

   هیمواد اول  -7  ماده

  لی، به شرح ذ  ردیگیقرار م  مانکاریپ  اریدر اخت                     قیاز طر  ی/ همکار  یکارفرما به طور الزام  یکه از سو   ینوع ، مقدار و ارزش مواد -

 : باشد   یم

- 

- 

 

   ینوع و مشخصات فن  -8  ماده

 . باشد  یها م  وستیو مطابق نقشه ها و جداول پ  لیموضوع قرارداد به شرح ذ  یو مشخصات فن  نوع

 

 



   ینیدوره تضم  -9  ماده

ردد . گ  یم  نیتضم  مانکاریمدت                  روز / ماه / سال از طرف پ  یموقت برا  لیتحو  خیموضوع قرارداد از تار  اتیعمل  هیانجام کل  حسن

 . شود  یم  دهینام  نیمدت دوره تضم  نیا

 

 کار   ریمقاد  راتییتغ  -10  ماده

به همان    زیصورت مدت قرارداد ن  نیدهد که در ا  شیافزا  ایرا کاهش    مانیموضوع پ  %25قرارداد تا حدود    نیهم  طیتواند با شرا  یم  کارفرما

  . برساند  مانکاریحداقل            روز قبل با اطالع پ  دیخواهد کرد و در هر حال مراتب با  رییتغ  زانیم

 

 ر یو تاخ  لیتعط  -11  ماده

  لیکارفرما نتواند به تعهدات خود عمل کند و احتمال تعط  رهیو غ  یمسائل مال  ایمصالح و    یبرخ  ایبه علت نبودن نقشه    کهی: در صورت  الف

 . دینما  یاعالم م  مانکاریکارگاه را به پ  ی لیل ، تعطروز قب  15کارگاه برود  

 . تواند باشد  یماه نم  3از    شیب  یلیتواند باشد و در هر حال مدت تعط ینم  مانیاز مدت کل پ  شیب  یلیمدت تعط  -1  تبصره

 . شود   یاضافه م  مانیبه مدت پ  یلیدر هر حال مدت تعط  -2  تبصره

 : تواند  یدر انجام تعهدات خود قصور ورزد کارفرما م  مانکاریپ  کهی: در صورتب

سپرده حسن انجام کار و    نیاز محل تضم  الیاز قرار هر روز                 ر   مانیمبلغ کل پ  1000/1  رکردیهر روز د  یبرا   مانیمدت پ  3/1تا  -1

 . دیتعهد وصول نما  یاجرا  نیتضم

سپرده شده حسن    نیاز محل تضم  الیفوق الذکر از قرار هر روز                ر   1دو برابر بند    کردیهر روز د  یبرا   مانیمدت پ  3/2تا    3/1از  -2

 . دیتعهد وصول نما  یاجرا  نیانجام کار و تضم

  طیشرا  46ده  را طبق ما  مانیفوق الذکر پ  2و    1  یبند ها  یتواند ضمن اجرا   یتجاوز کند کارفرما م  مانیمدت پ   3/2از    ریچنانچه مدت تاخ .3

 . دیعمل نما  مانیهمان پ  47فسخ و مطابق ماده    مانیپ  یعموم

 

 فورس ماژور   -12  ماده

مدارک مثبته خود    دیبا  مانکاریقرارداد باشد پ  نیاز ا  یانجام تعهدات ناش  یبرا   مانکاریو اقتدار پ  طهیکه خارج از ح  یصورت هر گونه حادثه ا  در

 .خواهند نمود  میدر خصوص مورد اتخاذ تصم  نیبا توافق طرف   هیتا در صورت قبول مشار ال  دیرا بال درنگ به کارفرما ارائه نما

 

 مانکار یو تعهدات پ  داتیتائ  -13  ماده

 : مراعات کند  قاًیرا دق  لیتعهد نمود موارد ذ  مانکاری: پ  الف



  ییصرفه جو  تیکوشش را مبذول و در استفاده از آنها نها  تیو مصالح موجود در کارگاه نها  لیآالت و وسا  نی ابزار و ماش  یدر حفظ و نگه دار.1

 . دیرا بنما

  ناًیخسارت وارده را ع  رهیمنقول متعلق به کارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غ  ریبه اموال منقول و غ  یدر صورت ورود هر نوع خسارت.2

 . کارفرما جلب گردد  تیکه رضا  دیل نماعم  یبه نحو   ایجبران و  

 . را جهت سالمت جان کارگران و کارکنان به اجراء درآورد  یو بهداشت  یمنیامور ا  هیکل.3

 . سازمان  را مراعات کند  یمقررات و ضوابط داخل.4

پروانه کار معتبر    یدارا   دیبا  گانهیکفالت معتبر و کارگران ب  ای  یپزشک  تیمعاف  ایخدمت    انیشناسنامه و برگ پا  یدارا   دیبا  یرانیکارگران ا.5

 . باشند 

  یتحت سرپرست  ییاجرا  اتیبه طور مداوم در محل کارگاه حضور داشته باشند و عمل  دیبا  یشده از طرف و  یمعرف  ندهینما  ایو    مانکاریپ .6

 . ردیانجام گ  شانیا

وجه از    چیشود به ه  یموضوع قرارداد م  اتیعمل  یکارکنان در اجرا   ایطرح و                     ایکارفرما و    ندهینما  ایکه از طرف کارفرما    ینظارت.7

 . نخواهد کاست  مانکاریپ  تیمسئول  زانیم

 : اعالم نمود که  مانکاریپ  نی: همچنب

باشد    ینم  22/10/1337مصوب    یت دولتمذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامال  تیو ممنوع  یقانون اساس  141مشمول اصل  .1

که خالف آن ثابت شد ، عالوه بر    ی کند و در صورت  ینم  نفعیو ذ  میقانون را در موضوع قرارداد سه  نی عنوان اشخاص مذکور در ا  چی، به ه

 . د یعمل نما  17حق دارد برابر ماده    زیکارفرما ن  یقانونتحمل مجازات  

و   یکارگران ساده و متخصص به تعداد کاف  هیمواد و مصالح کار ، ته  متیو ق  اتی، اسناد و مدارک ، نقشه ها خصوص  یاز تمام مشخصات فعل.2

  ریکالٌ به معاذ  ایتواند از انجام تعهدات خود جزاً    یملحوظ نموده است و نم  زیموضوع قرارداد اطالع کامل حاصل و سود خود را ن  اتیجزئ  ریسا

 . دینما  ری جام آن  تاخدر ان  ایفوق متعذر گردد  

 . دینما  یم  میرا به کارفرما تسل  رهی در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غ.3

 . ندارد   ریکارفرما به غ  یاز موضوع قرارداد را بدون توافق کتب  یقسمت  ایحق انتقال تمام  .4

 . دیپس از اتمام آن فاش نما  یجزاً در طول اجرا حت  ایکارفرما مفاد قرارداد را کالً    یحق ندارد بدون اجازه کتب  مانکاریپ.5

 

   تعهدات کارفرما  -14  ماده

 کارگاه   لتحوی  –  الف

 قرارداد   نیهم  8نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده    لی: تحوب

 ( به عهده کارفرما باشد    کهی)در صورت  هیو مواد اول  لی: آماده نمودن ابزار و وساج

 شده   دیتائ  یها  تی: پرداخت وجه در قبال صورت وضعد



  نیابالغ شده باشند در ا   مانکاریبه پ  یبه صورت کتب  کهیینقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها    راتیی مربوط به تغ  یها  نهی: پرداخت هزه

 . قرارداد محاسبه خواهند شد  متیق  یها بر مبنا   نهیصورت  موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هز

 . تواند باشد  یدرصد کل قرارداد  نم  10از    شیمزبور ب  یها   نهی: در هر صورت مبلغ هز  تبصره

 

   موقت  لیتحو  -15  ماده

ناظر    قیتواند از طر  یقرارداد انجام داد م  نیهم  8مندرج در ماده    یموضوع قرارداد را طبق مشخصات فن  اتی عمل  مانکاریاز آنکه پ  پس

 لیتشک  خیتار  دیو تائ  ی، ناظر پس از بررس  دینما  یمعرف  لیتحو  ونیسیدر کم  تی)عضو  یخود را برا   ندهیموقت نموده و نما  لیدرخواست تحو

 : مرکب خواهد بود از  ونیسیرساند و کم  یو کارفرما م  مانکاریو به اطالع پ  صرا مشخ  ونیسیکم

 نفر   کیکارفرما    ندهینما       -

 نفر   کیکارفرما    یامور مال  ندهینما       -

 نفر   کیناظر کارگاه         -

 نفر   کی  مانکاریپ  ندهینما       -

الزم با حضور    یها  شیو آزما  دی مربوطه آماده نما  شاتیرا جهت آزما  از یمورد ن  لیوسا  ونیسیکم  لیتشک  خی موظف است با اطالع از تار  مانکاریپ

 .گردد  یم  دیموقت ق  لیحاصله در صورت مجلس تحو  جیتوسط ناظر )دستگاه نظارت (انجام و نتا  ونیسیکم  یاعضا

ملزم به رفع آن بوده و ناظر    مانکاریموقت ، پ  لی: در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحو  تبصره

 . باشد  یبه کارفرما م  جه یمورد و اعالم نت  یری گیموظف به پ

 

   یقطع  لیتحو-16  ماده

کارها    دیو پس از بازد  لیتشک  15طبق ماده    ونیسیموقت ( کم  لی)پس از تحو  ینیاز گذشت                        روز / ماه / سال دوره تضم  پس

 . دشو  یصورت مجلس انجام م  یط  یقطع  لی، تحو  رادیو ا  بیو عدم وجود ع  8در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده  

 

 فسخ قرارداد   -17  ماده

 هیتعهد ، کل  یحسن اجرا   نی، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضم  مانکاریاز مفاد قرارداد توسط پ  کیهر    یصورت عدم اجرا  در

 . د یکه صالح بداند وصول نما  قیبه هر طر  مانکاریاموال پ  ریمزبور و سا  نیو از محل تضم  نییخود تع  صیخسارات وارده را به تشخ

گونه مطالبه    چیحق ه  مانکاریو پ   دیجانبه فسخ نما  کی، قرارداد را به طور    یبا                   روز اعالم قبل  تواندی: در هر حال کارفرما م  تبصره

 . د خواهد بود قراردا  نیهم  3قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده    یبابت ندارد و امور مال  نیاز ا  یاعتراض  ای

 

 



 حل اختالف   -18  ماده

شود و نظر    یارجاع داده م                                    یقرارداد موضوع به  داور  یو اجرا  ریو تعب  ریصورت بروز هر گونه اختالف در تفس  در

 . الزم االجراء است   نیطرف  یمرجع مذکور قاطع و برا 

 

 طیشرا  ری سا-19  ماده

 . کند  یم  یمعرف   مانکاریو کتباً به پ  نییکارگاه )دستگاه نظارت ( را کارفرما تعناظر  .1

 . معتبر است  یدولت  نیقوان  ریسا  اًیو ثان  مانیپ  یعموم  طینموده ، اوالً شرا  اریقرارداد سکوت اخت  نیکه ا  یدر موارد .2

 

 مان یاسناد و مدارک پ  -20  ماده

 : باشد  یم   ریبه شرح ز  مانیو مدارک پ  اسناد

 حاضر   مانیپ.1

 نامه ها   نیتضم.2

 مان یپ  یعموم  طیشرا.3

 مان یپ  ی، خصوص  یمشخصات فن.4

 یی و اجرا  ی لیو تفص  یکل  یقشه ها.5

از کارها    ی که در قسمت  یراتییو تغ  دیجد  یکه در مورد کارها  یگریو صورت مجلس ها و موافقت نامه  و هر نوع سند د  ییاجرا  یلیبرنامه تفص.6

 . برسد  نیو به امضاء طرف  میدر مدت تنظ  مانیپ  یمعمو  طیطبق شرا

 

 تفسیر و مدارک   -21  ماده

حاصل گردد    یقرارداد اختالف  نیا  ریو تفس  ریدر تعب  ایتعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و    مان یپ  نیاسناد و مدارک ا  نیب  هرگاه

 . باشد  یم  تیو اولو  تیحائز اهم  لیبه شرح ذ  مانیمدارک پ

 صدور   خیتار  نیآخر  بیصورت جلسات به ترت  ایها    هیها ، الحاق  هیاصالح.1

 شماره               قرارداد (   وستی)پ  ییاجرا  یلیو تفص  یکل  ینقشه ها.2

 ی خصوص  یمشخصات فن.3

 ی عموم  یمشخصات فن.4

 حاضر   مانیپ.5



 مصوب وزارت برنامه و بودجه   مانیپ  یعموم  طیشرا.6

 

 اقامتگاه   -22  ماده

 : کارفرما  اقامتگاه

 : مانکاریپ  اقامتگاه

  ریبرسانند ، در غ  گریکدیخود را کتباً به اطالع    دیجد  یروز نشان  10آدرس حداکثر ظرف    رییقرارداد ملزم هستند در صورت تغ  نی: طرف  تبصره

 . به آدرس سابق نافذ و معتبر بود  یقانون  یها و اخطارها  یمراسالت ، آگه  هیصورت کل  نیا

 

 . دیو مبادله گرد  میقرارداد در                   ماده و                   تبصره و با حذف مواد                     در دو نسخه  به اعتبار واحد تنظ  نیا

 

                               کارفرما   ندهیامضاء نما                                                   مانکاریپ  ندهیامضاء نما                                      


