
 مدیریت پیمان نمونه قرارداد 

اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند    نیو لزوم ب  یاصول آزاد   تیو تحت حاکم  یقرارداد برابر ماده ده قانون مدن  نیا

 .گردد  یدر سالمت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد م

 

 قرارداد   نی: طرف  1  ماده

  یشناسه مل/ملی  شماره  و  …………  ثبت  شماره/شناسنامه  شماره  به  …………  …………اول : آقا/خانم/شرکت    طرف

کارفرما    ایپس طرف اول    نی.. که از ا…………………یندگنمای/وکالت  با  …………شده در  ثبت/متولد..  …………………

  …………:  کوچه  …………:  یرعف  ابانخی…………:  یاصل  ابانخی………… عبارتست از: شهر:    شانیشوند. اقامتگاه ا  یخوانده م

  بانک  عهده..  …………………شماره حساب    دارای.  …………:  تلفن  شماره.  ……………:  کدپستی  …………  پالک

  امی باشد. تلفن همراه پ  می.  ……………………………………………  یقرارداد  لیمی.. ا…………………… 

 ..………………:رسان

 

  …………  یشناسه مل/ملی  شماره  و  …………  ثبت  شماره/شناسنامه  شماره  به..  …………………دوم : آقا/خانم/شرکت    طرف

  یخوانده م  مانکاریپ  ایپس طرف دوم    نای  از  که  …………  …………یندگنمای/وکالت  با  …………در  شده  ثبت/متولد  …………

  پالک  …………:  کوچه  …………:  یفرع  ابانخی …………:  یاصل  ابانخی…………عبارتست از: شهر:    شانیشوند. اقامتگاه ا

  بانک  عهده..  …………………شماره حساب    دارای.  …………:  تلفن  شماره.  ……………:  کدپستی  …………

  امی باشد. تلفن همراه پ  می.  ……………………………………………  یقرارداد  لیمای..  ……………………

 ..………………:رسان

 

  نیبه هم  ستیبا  یم  یخواهد بود و هرگونه ابالغ  یقرارداد رسم  نیدر ا  یاعالم  یمکاتبات صرفاً در نشان  هیکل  ندینما  یاعالم م  نی( طرف1  تبصره

نخواهد نمود و موجد    جادیرا ا  یتیطرف مقابل مسئول  یبرا   یاعالم  ینشان  ریاست مکاتبه و ارسال مدارک در غ  یهی. بدردیها انجام پذ  ینشان

رسان    امیبه پ  ریگردد. ضمناً ارسال تصو  یمحسوب م  نیطرف  یفوق الذکر اقامتگاه قرارداد   یها  یباشد. نشان  یارسال کننده نم  یبرا   یحق

 .باشد  یم  یبه منزله ابالغ رسم  لیمیاه ارسال افوق الذکر به همر  اعالمی  شماره  به.  ………

تداوم آنرا    یآنها تقاضا   یروز به صورت مکتوب و با امضا همگ  ی( فوت کارفرما موجب انحالل قرارداد نبوده و چنانچه وراث ظرف س2  تبصره

و نام اشخاص و سمت    میتنظ  یا  هینفر باشند الحاق  کیاز    شتریب  نیچنانچه طرف  زیصورت و ن  نیداشته باشند کماکان معتبر خواهد بود در ا

د نظر  آنها مور  عینداشته و نظر جم  یاستقالل را   شانیذکر است در صورت اجتماع اشخاص، ا  انیکارفرما( درج خواهد شد، شا  ای  مانکاری)پشانیا

 .است

 

 : موضوع قرارداد   2  ماده

 .قرارداد آمده است  نیکه در ا  یو برابر شروط  لیبه مشخصات ذ  یادار   /یتجار  /یدر ساخت مجتمع مسکون  نیاز مشارکت طرف  عبارتست

 ..……………………… :پروژه  محل



 .…………… :پروژه  یکاربر 

 ..………………… : طبقات و واحدها  تعداد

 .………………… :ی و انبار   نگیپارک  تعداد

 ..………………… :سازه   نوع

 ..………………… :دیو مف  یکل  یربنایز

 .باشد  یقرارداد م  وستیپ  هینقشه اول  زات،یمشخصات پروژه اعم از مصالح، تجه  ریسا

 

 : مدت قرارداد   3ماده  

  ایقرارداد و    لیذ  یا امضا مدت کتباً و ب  نیا  نیطرف  لیباشد که درصورت تما  می  معتبر  ماه..  ………شدن بمدت    ییاجرا  خیقرارداد از تار  نیا

 .باشد  یم  دیبرابر ماده مربوطه قابل تمد  هیالحاق  هیدر قالب ته

  یز یخود مباردت ورزند چ  یبه هر نحو نسبت به انجام تعهدات قرارداد  نیمدت قرارداد به منزله خاتمه قرارداد بوده و چنانچه طرف  افتنی  انیپا

 .ندارد  زیبر اجرت المثل ن  یبر عهده طرف مقابل نخواهد بود و استحقاق

 .قرارداد افزوده خواهد شد  هیکه منتسب به کارفرما باشد به مدت اول  ریتاخ  ایکار و    قیتعل  هرگونه

که    دینما  یکارفرما م میو تسل  هی شدن قرارداد ته  ییاجرا  خی)ساختار شکست( را ظرف سه روز از تار  ییامور اجرا  شرفتیپ  یجدول زمان  مانکاریپ

  برنامه  درصد.  …از    شیتواند ب  یپروژه نم  یکل  ریدر هر حال تاخ  د،ینما  ریتاخ  ای  عیتواند از مواعد مندرج در آن تسر  می  درصد.  …  زانیتا م

 .باشد  یمانز

  یبه عنوان پاداش م  یجمع  های  وضعت  صورت  درصد  …مستحق    مانکاریپ  هاولی  برنامه  درصد.  …از    شیب  زانیدر پروژه به م  عیصورت تسر  در

 .باشد

 .از سه مورد از مواعد ساختار شکست کارفرما حق فسخ خواهد داشت  شیب  ریصورت تاخ  در

به    مانکاریپ  فیمنصرف از تکل  مهیجر  نیباشد که ا  یم  یقرارداد   مهیموجب جر  زمانی  برنامه  درصد  …از    شیب  مانکاریپ  ریهر حال تاخ  در

مجاز    یها  ری مدت قرارداد بعالوه مهلت تاخ  انیپا  مهیشروع جر  یذکر است مبدا زمان   انیباشد.شا  ینم  شانیپروژه بوده و مانع الزام ا  لیتکم

 .باشد  یمنتسب به کارفرما م  یها  ریو تاخ  3-3بند    دراشاره شده  

 

 : حق الزحمه   4  ماده

قرارداد    یشود کل  یمنظور م  مانکارپی  الزحمه  حق  عنوان  به  آن  در  مندرج  مبلغ  درصد.…………شده برابر   بیتصو  تیهر صورت وضع  یازا  به

 .خواهد بود  مانکاریشود که پرداخت آن پس از کسر حسن انجام کار در وجه پ  یم  نییمنعقده تع

 



و متداول تا ده    یعیطب  طیبرابر شرا  زانی م  نیاست ا  یهیباشد بد  ی م  الی..ر  یال  الری.  …  نیب  قرارداد دوم  یشده برا   ینیب  شیپ  یالیر  حجم

 .خواهد داشت  شیدرصد قابل افزا

 افتهیشده و قرارداد خاتمه    لیکارفرما کار تعط  یگردد به تقاضا  شتر یب  هیاول  یابیانجام شده از ارز  یها  نهیدر هر مرحله از پروژه هز  چنانچه

از نواسانات نامتعارف    یناش  شیاز افزا  ریغ  شیافزا  نی. اندینما  یحق الزحمه تراض  لیآن ضمن تعد  یبر بقا  نیخواهد شد مگر آنکه طرف  یتلق

 .قرارداد ادامه خواهد داد  نیا   طیکماکان به کار خود برابر شرا  مانکاریپ  نصورتیا  ریباشد. در غ  یم  ازارب

مندرجات بند فوق قابل در هر حال قابل اجرا    دی نما  هیدرصد برآورد اول  40از    شیپروژه را ب  نه یخدمات که هز  ایصورت نواسان بازار مصالح    در

 .باشد  یم

پرداخت خواهد    شانیبه ا  یقطع   لیشود که پس از تحو  یم  نییتع  مانکاریپ  یافتدری  خالص  درصد.  …قرارداد    نیحسن انجام کار در ا  مبلغ

 .دیگرد

 می)اول و پانزدهم هر ماه( تسل  کباریروز    15جز را به صورت    مانکارانیبه پ  یپرداخت  ایپروژه و    یاجرا   ایاقالم و    هیته  تیصورت وضع  مانکاریپ

مربوطه پس از کسر حسن انجام کار را پرداخت خواهد نمود. چنانچه    نهیهز  یکارفرما ظرف سه روزکار  دییو در صورت تا  دی نما  یکارفرما م

  یارجاع م  یپروژه مراتب را با داور   ییاز روند اجرا  یر یالحساب جهت جلوگ  یمورد اعتراض کارفرما باشد ضمن پرداخت عل  تیوضع  تصور

 .دهد

ها تنخواه    تیصرف نظر از اعتراض به صورت وضع  دیمورد توافق قرار گرفت و کارفرما متعهد گرد  الری  …………تنخواه گردان    مبلغ

 .نشود  تر  کم  فوق  مبلغ  درصد  ……هرگز از    مانکاریپ

  یم  هیارا  تیها صرفاً در قالب صورت وضع  نهیهز  هیمطالبه جداگانه ندارد و کل  تیالزم جهت انجام موضوع قرارداد قابل  یها  نهی( هز1تبصره

 .شود

 .بر آن ندارد  یریبازار تاث  راتییجوانب امر بوده و تغ  هیر گرفتن کلدرصد حق الزحمه با در نظ  زانی( م2تبصره

مستحق    شانیا  مانکاریپرداخت شود در صورت اقدام توسط شخص پ  یبه فرد  یتا اجرت  دیپروژه ضرورت اقتضا نما  ی( چنانچه در راستا3تبصره

  ییبوده منظور امور اجرا  یتبصره منصرف از امور ادار  نیآن عمل است مگر آن که به نحو مکتوب توسط کارفرما منع شده باشد. ا  یاجرت عرف

  مانکاریآن بر عهده پ  ریآب و فاضالب و نظا  ،ی صادره اعم از شهردار  یها  شیها به جز ف نهیهز  هیدر هر حال کل  یامور ادار  صاست، در خصو 

 .است

 

 ن یطرف  داتیی: تا  5  ماده

 .باشد  یقرارداد و احداث موضوع را دارا م  یحق امضا   یبه نحو قانون  ایمالک عرصه موضوع قرارداد است و    کارفرما

 .باشد  یپروژه گردد مصون م  شرفتیمعارض نبوده و در کل مدت اعتبار قرارداد از هرگونه معارض که مانع از پ  یموضوع قرارداد دارا   عرصه

در محل پروژه ساختمان با تعداد طبقات مندرج در    یهاد  ای  یلیتفص  یو طرح ها   یاعم از شهر  یبه لحاظ مقررات جار  عالم کارفرما  برابر

 .باشد  یموضوع به صورت مجاز قابل احداث م 

 .باشد  یواگذار نخواهد نمود و شخصاً مسئول تعهدات مندرج در قرارداد م  ریدارد موضوع قرارداد به به غ  یصراحتاً اعالم م  مانکاریپ



  جادیا  یدر روند پروژه خلل  ریتوسط غ  ایآورد و شخصاً    یپروژه گردد ممانعت به عمل م  شرفتیکه مانع پ  ی متعهد است از هرگونه اقدام  کارفرما

  تی، مالک  مانکاریپ  تیرا از خود سلب و ساقط نموده است لذا جز با رضا  ریغ  عرصه به  ینخواهد نمود و مضافاً در مدت اعتبار قرارداد حق واگذار 

 .نخواهد بود  ریقرارداد قابل انتقال به غ  نیمندرج در ا  فیحقوق و تکال  زیعرصه و ن

نقشه   رییآنکه تغاست مگر    شانیمتوجه ا  ثیح  نیاز ا  مهیلذا هرگونه جر  دیصالح اقدام ننما  یمتعهد است برابر نقشه مصوب مرجه ذ  مانکاریپ

  یصورت عواقب تخلف متوجه کارفرما م  نیکه در ا  ردیصورت گ  ه یدر قالب صورتجلسه الحاق  مانکاریکارفرما و موافقت پ  یبه درخواست کتب

مدت    شیافزا  ینقشه تقاضا  رییتواند به عذر تغ  ینم  مانکاریخواهد شد و اال پ  نییتع  یدر صورتجلسه مورد اشاره مدت اضاف  تاًباشد و ضرور

 .داشته باشد

  بیتصو  یحداقل  راتییبه لحاظ اشراف به اصول ساخت و ساز بوده و با تغ  شانیشده توسط ا  هیارا  هیاول  ی دارد نقشه معمار   یاظهار م  مانکاریپ

 .خواهد شد

  یپروژه ضرورت قانون  یاز امور فن  کیباشد و چنانچه درخصوص هر  یالزم م  یفن  تیو وصالح  یتجارب مکف  یدارد دارا   یاظهار م  مانکاریپ

 .استفاده خواهد نمود  تیصالح  یصرفاً از اشخاص دارا   شانیا  دیرا اقتضا نما  ت یصالح  یدارا  مانکارانیاستفاده از پ

  ی جوانب با مقررات را بر عهده م  هیتطابق پروژه از کل  تیساخت و ساز اشراف داشته و در هر حال مسئول  یدارد به مقررات فن  یاظهار م  مانکاریپ

 .ردیگ

 .خواهد بود  یمراجع قانون  یمجاز متعهد است و در هر حال شخصاً پاسخگو   یانسان  یرو یبه استفاده از کارگران و ن  مانکاریپ

 .باشد  یم   یمدن  تیمسئول  ثیاز حنمودن کارگران و کارگاه    مهیمکلف به ب  مانکاریپ

کارفرما در هر   یلیباشد و چنانچه به هر دل  یم  شانیمتوجه ا  یدر کارگاه ساختمان  مانکاریاقدامات پ  ایکار و    نیحوادث ح  تیهر حال مسئول  در

است و کارفرما    مانکاریکارفرما بر عهده پ  یاز سو   یپرداخت  یها، خسارات و حق الزحمه ها  نهیهز  هیباشد، کل  شانیاقدامات ا  یپاسخگو  یمرجع

 .را دارد  شانیحق رجوع به ا

 .نسبت به کارگاه را بر عهده دارد  ییپاسخگو  تیمسئول  مانکاریپ

مذکور را    لیبه دال  ییدر خصوص مشکالت اجرا  ییداشته لذا حق طرح هرگونه ادعا  ییآشنا  یجبهه کار  زیو ن  یطیمح  ،ی جو  طیبا شرا  مانکاریپ

 .شتنخواهد دا

 .دینما  یم  تیریبه مناسبت در کارگاه حاضر بوده و شخصاً امور را مد  مانکاریطول اعتبار قرارداد پ  در

 .و بنا بر ضرورت در کارگاه حاضر شود  مانکاریکارگاه صرفاً با اطالع پ  لیمتعهد است پس از تحو  کافرما

بر اساس مودت کمال    گریکد یدر مراجع باشد با    شانیبوده و در هر زمان که ضرورت به حضور ا  یمکلف و متعهد به حسن همکار  نیطرف

 .را خواهند داشت  یهمکار 

فروش نخواهد نمود. در هر حال    شیکارفرما اقدام به پ  یپروژه بوده و جز با هماهنگ  شبردیالزم جهت پ  یتوان مال   یدارد دارا   یاظهار م  کافرما

 .فروش بر عهده کارفرما خواهد بود  شیمندرج در قرارداد پ  یقرارداد   یها   تیمسئول

 ی : شروط قرارداد   6  ماده

کار،    یرو یمصالح و ن  هیو اخذ مجوزها، ته  یامور مرتبط با ساخت پروژه اعم از امور ادار   هیکل  یعبارتست از اقدام در راستا   مانکاریپ  فیوظا  شرح

 .یکیو صورت مجلس تفک  انکاریاخذ پا  تیپروژه و در نها  یجز و اجرا   مانکارانیانعقاد قرارداد با پ



بدون حق نقل و انتقال    یوکالت جامع کار  یمرتبط مقرر است طرف اول نسبت به اعطا  یمنظور مراجعه طرف دوم به اداره ها و مراجع قانون  به

بدون    لیموضوع قرارداد است در زمان تحو  یکه در راستا   رهیغ  اصل وکالت نامه و مدارک الزم من جمله سند ملک و  د،یبه طرف دوم اقدام نما

مندرج در صورتجلسه قرارداد    خیگردد لذا از تار  یم  میتنظ  یشود که مراتب ضمن صورتجلسه ا  یم  میپروژه به طرف دوم تسل  عرصهمعارض  

مدارک، مبدا    میت نامه در صورت تسلمندرج در وکال   خیصورت جلسه مذکور تار  میمحسوب خواهد شد، در صورت عدم تنظ  ییحاضر اجرا

 .شود  یمحسوب م  یزمان

  شیمانند ف  یدفتر  یها  نهیناظر است به هز  یکه اول  یباشد: نرخ ثابت و مظنه بازا  یم  یموضوع قرارداد به دو شکل کل  یالزم برا   یها  نهیهز

خواهد نمود. اما در    تیکفا  تیصورت وضع  مهیمدارک پرداخت به ضم  میو در خصوص آنها صرف تسل  یاتیو مال  یصادره از کراجه شهردار   یها

و به    هیفاکتور ته  شیحداقل دو پ  دیروز قبل از موعد ضرورت خر  5مکلف است    مانکاریمصالح پ  هیدر مورد ته   یمظنه ا  یها  نهیمورد هز

نموده و    یگریفاکتور د  شیپ  هیفاکتورها اقدام به ته  شیاعالم مخالفت با همه پتواند ظرف سه روز ضمن    یکارفرما م  د،ینما  میکارفرما تسل

  مانکاریمتوجه پ  یتیشده بر عهده کارفرما بوده و مسئول  یداریخر  زاتیمصالح و تجه  تیفیک  نصورتیاست در ا  یهیدب  د،ینما  مانکاریپ  میتسل

 .باشد  ینم

 .باشد  یم  شانیاقدام کارفرما در موعد مقرر در بند فوق به منزله موافق ا  عدم

 .است  ی قرارداد مجر   سینو  شیجز به صورت پ  مانکارانیدر مورد پ  3-6بند    مفاد

اقدام    نیلکن در هر حال ا  دیاقدام نما  یبه صورت کتب  ندهینما  یضمن معرف  ایتواند شخصا    یپروژه م  ییاجرا  اتیعمل  شیبه منظور پا  کارفرما

 .خواهد بود  مانکاریپ  یکار بوده و الزاماً با هماهنگ  شرفتیمانع پ  دینبا

به صورت راساً قابل    مانکاریتوسط پ  تیفیو ک  متیق  ثیبوده و با مصالح مشابه از ح  یشنهاد یو منصوبات، پ  زاتیمصالح و تجه  وستیپ

 .آمده است  ستیدر ل  رییقابل تغ  ریاست، موارد غ  نیطرف  یمنوط به توافق کتب  نصورتیا  ریاست در غ  ینیگزیجا

  نیریبه سا  یمتعهد است تا پرداخت  مانکاریشده معتبر بوده و پ  یمعرف  یو به حساب ها  یصرفاً به صورت بانک  نیطرف  یاز سو   یپرداخت  هرگونه

 .ستیبند ن  نیمقرر در ا  فیولو از کارگران روز مزد رافع تکل  دیانجام دهد و در هر حال اخذ رس  یبانک  ستمیس  قیصرفاً از طر  زیرا ن

کار    قیاست در صورت تعل  یهیبد  دیطرف مقابل را مطلع نما  ی تواند به صورت کتب  یباشد که هر طرف م  یروز م  30قرارداد    قیمجاز تعل  مدت

از طرف کارفرما باشد    قیدر طول کار طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت، چنانچه تعل  یچه به صورت مقط  کجایروز چه به صورت    یاز س  شیب

 .خواهد بود  شانیبر عهده ا  یر باالس  یها  نهیهز

  یدر پرداخت کارفرما خسارت  ری باشد اما چنانچه در اثر تاخ  یوجه متوجه کارفرما نم  چیبا اشخاص به ه  مانکاریپ  یمندرج در قراردادها  تعهدات

  یرفع نم  شانیاز ا  تی باشد و به صرف عدم امضا نمودن قرارداد ها مسئول  یمربوطه بر عهده کارفرما م  یها   نهیهز  هیگردد کل  مانکاریمتوجه پ

 .ددگر

و مانند آن بر عهده کارفرما    ییدارا  ،یاجتماع  نیتام  مه،یب  یها  نهیاست و صرفاً هز  مانکاریکارگاه بر عهده پ  تیریمرتبط با مد  یها  نه یهز  هیکل

 .خواهد بود

 

 م ی: جرا7  ماده

 .است  الری.  ……روزانه    یکل  ریو تاخ  الری..  …روزانه    ی از مواعد زمان  مانکاریپ  ریتاخ  مهیجر



از نقض    یها و خسارات ناش  نهیصرف نظر از هز  مهیجر  نیاست که ا  الری.  ……  زانیم  5و تعهد مندرج در ماده    دیینقض هرگونه تا  مهیجر

 .مندرج است  داتییبروز خالف تا  ایتعهد و  

 یم  تیصورت وضع  میروز پس از تسل  5  زمانی  مبدا  که  است  مندرج  مبلغ   از  درصد  …روزانه    تیکارفرما در پرداخت صورت وضع  ریتاخ  مهیجر

 .باشد

 

 ی : رفع اختالف و داور 8  ماده

  قیو تعهدات مندرج در آن، ابتدا از طر  یمفاد قرارداد   یاجرا   ایاعالم خسارت و    ایقرارداد و    نیا  ریهرگونه اختالف در تفس  جادیصورت ا  در

  یباشد. در صورت عدم حصول تراض  یالزم االتباع م  نیطرف  یبرا   شانیاقدام خواهد شد. نظر ا  نیالطرف  یگفتگو و سپس با اخذ نظر داور مرض 

  یاتاق بازرگان  یو درخواست ضم داور سوم از مرکز داور  نیطرف  یواحد از سو   ندهیمتشکل از نما  یسه نفره داور   اتیه  داور واحد  خابدر انت

 .شود  یتهران اقدام م

 

را به همراه    نیالطرف  یداور مرض  نییخود در خصوص تع  یتقاضا   یمکلف است به صورت کتب  یارجاع امر به داور  ی: طرف متقاضفاتیتشر

را اعالم دارد    نیالطرف  ینظر خود در خصوص داور مرض  یحداکثر ظرف سه روز کار  شانیموضوع مورد اختالف به طرف مقابل اعالم دارد تا ا

  خود را به  یهفت روز مهلت دارند دا تا داور اختصاص  نیاز طرف  ک یچنانچه انتخاب داور واحد در مدت سه روز مورد اشاره ممکن نگردد هر

  ریتهران به همراه تصو  یاتاق بازرگان  یمرکز داور   یضم داور سوم از سو  یداوران تقاضا  تی. در نهاندیاعالم نما   یطرف مقابل به صورت کتب

صادر    تیخود را به اکثر  یروز  را   ستیو ظرف ب  لیتشک  یداور  ات یداور سوم ه  یمرکز ارسال و پس از معرف  هرا ب  یداور   یقرارداد و تقاضا

 .بار و به مدت ده روز مجاز است  کی   یبرا  اتیخواهد نمود. استمهال ه

 

  یبوده و داور اختصاص  یبه منزله انصراف از معرف  دیدر موعد مقرر اقدام ننما  یداور اختصاص  ینسبت به معرف  نیاز طرف  کیکه هر  یدرصورت

 .باشد  یم  یدر امور مدن  یدادرس  نییمطابق قانون آ  فاتیتشر  ریاز طرف مرکز منصوب خواهد شد. سا  شانیا

 

  نیباشد. منظور از طرف در ا  ی در هر صورت الزم االجرا م  نیطرف  ی گردد و برا   یمحسوب م  یمقرره به عنوان شرط مستقل داور  نی( اتبصره

طرف( در    کیبه صورت واحد )  مانکارانیپ  ایو    انیرماباشد و کارف  یطرف دوم مورد نظر نم   ایبوده لذا تعدد طرف اول    مانکاریا و پرمماده کارف

  یبه منزله عدم معرف  انی از کارفرما  یکی  یداور از سو  یقابل انتساب خواهد بود و مثالً معرف  شانیا  یشوند لذا صرفاً نظر جمع  ینظر گرفته م

  یممض  دیکه با  یبه داور   ارجاع امر  یاست در خصوص ارسال تقاضا  نیاز طرف مرکز انتخاب خواهد شد همچن  یداور بوده و داور اختصاص

 .باشد  مانکارانیا پی  انیکارفرما  هیتوسط کل

 

 : قانون حاکم  9  ماده

 .باشد  یم  رانیکشور ا  نیقوان  تیچه با واسطه تحت حاکم  مایشده از آن چه مستق  جادیملحقات و تعهدات ا  هیقراراداد و کل  نیا

 

 مفاد قرارداد   رییتغ  طی: شرا  10ماده



ممکن خواهد    نیطرف  تیو با اعالم رضا  هیالحاق  میصرفاً ضمن تنظ  ابدیاز قرارداد ضرورت    یماده ا  ایبند    رییقرارداد تغ  یچنانچه در طول اجرا 

 .دیگرد

 

 : انحالل   11  ماده

 :انحالل را ندارد  ایفسخ و    تیقابل  لیاصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذ  تیقرارداد تحت حاکم  نیا

 

 .آن  دیمدت و عدم تمد  انیپا

 .صورتجلسه اقاله  میدر انحالل قرارداد ضمن تنظ  نیطرف  یتراض

 .قرارداد حاضر  یمندرج در بندها  یحق فسخ قرارداد   اعمال

 

 خاتمه  فاتی: تشر12  ماده

موقت    لیبه صورت مکتوب و حداقل سه روز قبل، صورت جلسه تحو  نیضرورت دارد ضمن دعوت طرف  ابدیقرارداد خاتمه    یلیبه هر دل  چنانچه

 حیصورتجلسه تشر  نیشود. مفاد ا  میتنظ  یداور   اتیه  ندهینما  ا یو    نیالطرف  یبا حضور داور مرض  کی هر  ابیو در صورت غ  شانیبا حضور ا

 .باشد  یم  رندهیگ  ل ین شخص تحوییپروژه و تع  تیوضع

بوده و پس از مهلت مقرر و رفع    مانکاریو نواقص بدون اجرت بر عهده پ  وبیع  هیصورت جلسه فوق الذکر به مدت سه ماه رفع کل  خیتار  از

 .گردد  یپرداخت م  مانکاریشده و حسن انجام کار به پ یقطع  لیپروژه تحو  ینواقص احتمال

رفع نقص    مانکاریتواند به حساب پ  یآن در مدت مقرر کارفرما م  لیتکمعدم    ایرها نمودن پروژه و    ایو    مانکاریصورت عدم رفع نقص توسط پ  در

  مانکاریمورد اشاره با مطالبات پ  یها  نهیاست تهاتر هز  یهیکسر گذارد، بد  مانکاریدرصد از حساب پ  10  یباالسر   نهینموده و با هز  لیتکم  ای

  یبند اخذ نظر مساعد داور  نیا  یکارفرما محفوظ است. جهت اقدام درراستا   یبرا   یقانون  یر یگیبوده و در صورت بدهکار شدن حق پ  ازمج

 .نخواد بود  مانکاریبر عهده پ  یز یاست و اال چ  یضرور 

 

 وست ی: پ13  ماده

د  با اصول اسنا  ری صحت و اعتبار و تطابق تصاو  نیاستناد دارد؛ طرف  تیقرارداد محسوب و قابل  نفکیبه عنوان جزء ال  لیمدارک مصرحه ذ  ریتصو

 .را اقرار نموده و به آن معترف هستند

 

 .… طرف اول شامل  یتیهو  مدارک

 .… طرف دوم شامل  یتیهو  مدارک

 یتیمدارک مالک  ریتصو



 ه یاول  نقشه

 و منصوبات   زاتیمصالح و تجه  لیتفص

 …مانند جواز و  دیآ  یکه در طول قرارداد بدست م  یمدارک  هیکل

 

 : نسخ 14  ماده

صفحات به  هیو کل  میتنظ   13/       /          خیو در تار  لذی  کننده  امضا  شهود  حضور  در  واحد  حکم  با  نسخه.  …ماده و در    14قرارداد در  نیا

 .دیمبادله گرد  شانیو نسخه ا  دهیرس  نیطرف  یامضا


