
 جداکننده  وارید 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

جداکننده از نوع ....... با    واریو مواد متشکله آن، نصب د  یساخته کناف  شیپ  یمصالح شامل بلوک ها   نیقرارداد حاضر عبارت است از تأم  موضوع

  با........ طبقه ........ که مطابق    یساختمان به نشان  یقسمت ورود   یبند  شنینگ پوشانده شده به منظور پارتپشم س  قیسازه ........ که با عا

 .باشد  یکارفرما م  یارائه شده از سو  یو دستورالعمل ها   یمشخصات فن

 

 پروژه   یمحاسبات و مشخصات فن .3

  فهیپروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظ  یکارفرما  یصادره از سو   ینقشه ها و دستورالعمل ها   یپروژه بر مبنا  کالیو تکن  یفن  مشخصات

 .شده انجام خواهد گرفت  یآن را مطابق با برنامه زمان بند  یکیزیف  شرفتیمصالح و پ  تیفیک  دییاخذ کنترل و تأ

 .باشد  یاحت ..... متر مربع مآن به مس  یابعاد سازه ا   زیپروژه به مساحت ..... متر مربع و ن  یارض  ابعاد

 

 (یو کل  کیقرارداد) به تفک  نهیهز .4

 .گردد  یم  نییتع  الیمصالح، حمل آن ها و نصبشان در مجموع به ارزش ...... ر  نیموضوع قرارداد اعم از تأم  اتیعمل  یاجرا  نهیهز.4.1

 :است  لیبه شرح ذ  کیها به تفک  نهیهز.4.2

 .گردد  یمحاسبه م  الیساخته به ارزش ...... ر  شیجداکننده از قرار هر تعداد پ  یوارها یبلوک ها و د  نیتأم  نهیهز.4.2.1

 .گردد  یمحاسبه م  الیساخته از قرار هر متر به ارزش ...... ر  شیپ  یوارها ید  یبند  شنینصب پارت  نهیهز.4.2.2

 .گردد  یمحاسبه م  الیقرار هر متر به ارزش ...... ر  مورد درخواست از  یبخش ها   یواریو بعضاً کاغذ د  یزیرنگ آم  نهیهز.4.2.3

 .گردد  یمحاسبه م  الیبه ارزش ....... ر  سیشده از قرار هر سرو  نیحمل مصالح تأم  نهیهز.4.2.4

 



 پرداخت   طیشرا.5

به ارزش .......    نیچک تضم  افتیدر  یگردد) در ازا  یمعادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت م  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  الی...... رمبلغ  .5.3

 .باشد(  ی.... م  ی)دوره گارانت  یو 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  رندهیقرارداد در برگ  نیا

 رو(   شیپ  مانیسند قرارداد)پ  -الف

دستگاه نظارت )مهندس    ایموضوع قرارداد توسط کارفرما    یاجرا   نیکه در ح  ییدستورالعمل ها  هیو کل  ییو اجرا  یلی تفص  ،یکل  ینقشه ها  -ب

 .گردد  یناظر( ابالغ م

 

 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  مانکاریکارفرما، خواهد بود. پ  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   دنیو برچ  زیتجه .10



 

که   دی نما  زیمناسب تجه  یکارگاه را به نحو  ستیبا  یم  شانی. است.  ابه عهده ...  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  یافتیمصالح باز  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  یهدارنگ  یباشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتض  رهی خارج از آن در انبارها و غ

 

 مانکار یتعهدات پ .12

هر    تیو مسئول  دیو حفاظت به محل نصب در ساختمان انتقال نما  یمن یا  تیشده را در نها  یدار ی گردد که مصالح خر  یمتعهد م  مانکاریپ.12.1

 .باشد  یم  مانکاریبه آن تا محل نصبشان بر عهده پ  بیگونه آس

پروژه    یمصالح و ابزارآالت و اتصاالت درخواست شده مطابق با نقشه ها، دستورالعمل ها و مشخصات فن  هیگردد که کل   یمتعهد م  مانکاریپ.12.2

 .دینما  نیقابل قبول تأم  یمطلوب و استانداردها   تیفیاز ک

  طیمحل و شرا  زی موضوع قرارداد و ن  اتیعمل  یاسناد، دستورالعمل ها و مشخصات فن  ینسبت تمام  یه با آگاهگردد ک  یمتعهد م  مانکاریپ.12.3

 .دینما  یموجود در محل کارگاه اقدام به امضاء قرارداد حاضر م

نسبت به آن ها    یگونه ابهام  چیبه نقشه ها، دستورالعمل ها و اسناد مربوطه را کامالً مطالعه نموده و ه  یگردد که تمام  یمتعهد م  مانکاریپ.12.4

 .دیمهندس ناظر ابالغ نما  ایزمان ممکن امر مطروحه را به کارفرما    نیدر کوتاه تر  ستی با  یندارد؛ و در صورت وجود ابهام م

  شیکارفرما پ  نکهیباشد مگر ا  یم   مانکاریموضوع قرارداد بر عهده پ  یدستگاه و .... به منظور اجرا ابزارآالت،    از،یمورد ن  یانسان  یروین  نیتأم.12.5

 .باشد  دهید  هیرا ته  یتر موارد 

مناسب    طیموضوع قرارداد خود شخصاً حضور داشته باشد و در صورت فقدان شرا  اتیعمل  یمراحل اجرا   یملزم است در تمام  مانکاریپ.12.6

نسبت    یبا داشتن دانش فن  اریتام االخت   یا   ندهینما  شیکارفرما از جانب خو  دییقادر خواهد بود در صورت موافقت و تأ  شان،ینسبت به حضور ا

 .دینما  یمعرف  راردادبه موضوع ق

  یدر کارگاه م  رانیا  یساختمان  یمقررات ملّ  12موارد مبحث    تیرعا یکار و به طور کل  یمنیو ا  یرد حفاظتموا  تیموظف به رعا  مانکاریپ.12.7

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،یب پرسنل امسئول و در صورت قصور از جان   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

به    بی آس  ایدر قبال هر گونه خسارت    ،یکار  تیکارگاه و به هنگام فعال  طیدر مح  شینسبت به تمام اعمال و رفتار پرسنل خو  مانکاریپ.12.8

 .باشد  یمسئول م  نیری سا  یحت  ایکافرما  



موضوع    اتیعمل  یکارگاه و سپس اجرا  زیشده نسبت به در ابتدا تجه  ینیب  شیپ  یگردد که مطابق با جدول زمانبند   یمتعهد م  مانکاریپ.12.9

 .باشد  یم  شان یص امتوجه شخ  یو معنو   یخسارات اعم از ماد  مانکار،یپ  یاز قِبل کوتاه  ریقرارداد اقدام کند و هر گونه تأخ

آالت و قطعات    نیشده باشد، مصالح، ماش  نیکارفرما تأم  یکه از سو  یملزم است از اموال کارفرما اعم از ابزارآالت در صورت  مانکاریپ.12.10

  یو بررس  ،یر یموضوع قرارداد، نسبت به آمارگ  یاز زمان اجرا   یاست در هر مقطع   ریکارفرما در مقابل مخ  د؛یمرتبطه کمال حراست را نما

 .باشد  یم  مانکاری متوجه شخص پ  تیدر آن ها، مسئول  بیو در صورت احراز نقص و ع  دیاقدام نما  لیابزارآالت و وسا  نسالمت آ

  ایبدون مجوز کار    گانهیاتباع ب  فه،یمجاز از جمله افراد مشمول نظام وظ  ری کار کردن افراد غ  یاز منع قانون  یمطلق ناش   تیمسئول  مانکاریپ.12.11

 .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 

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.12.12

 .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    تی مسئول.12.13

 .باشد  یم  مانکاریپ  میتقپروژه، متوجه مس  یدر طول مدت اجرا   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.12.14

 .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.12.15

 .باشد  یم  مانکاریپ  میمتوجه مستق  شانیا

 .دیالزم را فراهم نما  باتیترت  ستیبا  یم  ازیمصالح مورد ن  نیبه منظور تأم  ییو ذهاب و جابه جا  ابینسبت به ا  مانکاریپ.12.16

 

 تعهدات کارفرما .13

  تیامر، مسئول  نیدر ا  ریقرار دهد و هر گونه تأخ  مانکاریپ  اریمحل کارگاه را بموقع در اخت  یا ملزم است مطابق با جدول زمانبند کارفرم .13.1

 .باشد  یمتوجه شخص کارفرما م

شود، در محل کارگاه    یابالغ م  شان یبه ا  مانکاریپ  یکه از سو  یکامل موضوع قرارداد در زمان مقتض  یکارفرما ملزم است پس از اعالم اجرا .13.2

 .انجام کار مطلع گردد  تیو از وضع  افتهیحضور  

دستگاه    ایبر عهده کارفرما    رفته،یقرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذ  نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات   ینظارت در حسن اجرا .13.3

 .کارفرما، خواهد بود  یشده از سو  ینظارت معرف

 .دینما  مهیدر کارگاه، ب  تیاز فعال  هیظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشکارفرما مو.13.4

 .را ندارد  یگونه وجه  چیه  افتیدهد، حق در  یقرار م  مانکاریپ  اریکه در اخت  ییو ابزارها   یکارفرما از بابت موارد.13.5

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.13.6

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

 .اشدب  یدر محل کارگاه بر عهده کارفرما م  اتیعمل  ی جهت اجرا  مانکاریپ  یمصرف  ازیآب، برق و گاز مورد ن  هیو ته  نهیهز.13.7



 .دینما   هیرا تهو  مانکاریپرسنل پ  یرا به منظور استراحت، غذاخور   یکارفرما موظف است در محل کارگاه، مکان.13.8

 .دینما  ینی ب  شیرا به تعداد کارگران در محل کارگاه پ  یمناسب  یبهداشت  شی کارفرما موظف است در صورت لزوم سرو.13.9

 

 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  دیاز تعهدات خود تخلف نما

. 

 

 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  شیدر شروع بکار پروژه ب  ریتأخ

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

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

 

 از قرارداد   یاختالفات ناش

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

 . اراده خواهد بود  یبراساس اصل آزاد  نیقرارداد با توافق طرف  نیشده در ان  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 


