
 با مصالح  یساختمان ات یعمل یاجرا  یمانکاری قرارداد پ

 قرارداد   نیمشخصات طرف .۱

 : مشخصات کارفرما .۱.۱

  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.۱.2

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

 .باشد

 

 رارداد و محل انجام آن موضوع ق.2

محوطه    ،ی کیمکان  ساتیتأس  ، یشیو گرما  یشیسرما  ساتیتأس  ،یبرق  ساتیساختمان، تأس  یبنا  لیاز قب  یساختمان  اتیعمل  هیکامل کل  یاجرا 

  مانکاریدر انجام موضوع قرارداد، توسط پ  ازیباشد. مصالح مورد ن  یم   ساتیمربوطه به تأس  یبخش ها  لی و تحو  یراه انداز  ،یحصارکش  ،یساز 

 .گردد  یم  نیتأم

  تیاست و از موقع  دهیرس  مانکاریپ  تیباشد و به رو  ی.../.../.... م  خیبه شماره ..... تار  یمجوز ساختمان  ی....... که دارا  یانجام پروژه به نشان  محل

 .آن مطلع است  تیو وضع  ییایجغراف

 

 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  خصاتمش

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

 .باشد  یآن به مساحت ..... متر مربع م  یابعاد سازه ا   زیپروژه به مساحت ..... متر مربع و ن  یارض  ابعاد

 

 (یو کل  کیقرارداد) به تفک  نهیهز.4

با  بوده و    الیساختمان بدون مصالح به ارزش ......... ر  ربنایو مهندس ناظر پروژه از قرار هر متر مربع ز  مانکاریکل قرارداد براساس برآورد پ  نهیهز

 .باشد  یم  الیوجود برآورد مصالح به ارزش ...... ر

 : کیتفک  به

 .باشد  یم  الیسقف ها به ارزش ..... ر  یافق  ریتصاو  یساختمان برمبنا   یربنا یسطوح ز.4.۱

 .گردد  یم  نییتع  الیهر متر مربع به ارزش ..... ر  یمحوطه و حصارها با هر ارتفاع بر مبنا   یوارهاید  نهیهز.4.2



 .گردد  یم  نییتع  الیو نصب چراغ ها به ارزش ..... ر  یکش  میاز جمله س  یبرق  ساتیانجام تأس.4.3

 .گردد  یم  نییهر طبقه ب ارزش ...... تع  یباشد و به ازا   یم  الیکل ساختمان به ارزش ..... ر  یبه ازا  یشیو سرما   یشیگرما  ساتیانجام تأس.4.4

هر طبقه به    یبوده و به ازا  الی.... ر  یزباله و .... به ارزش کل  نگیشوت  ،یکیخودرو به صورت مکان  یاز جمله درب ورود  یکیمکان  ساتیتأس.4.5

 .گردد  یمحاسبه م  الیارزش ..... ر

 .گردد  یمحاسبه م  الیهر طبقه به ارزش ...... ر  یبوده و به ازا   الیمصالح به ارزش .... ر  یبرآورد کل.4.6

 

 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.5.۱

 .به شماره ..... (  الیر

 .ست کارگاهسرپر  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  رندهیقرارداد در برگ  نیا

 رو(   شیپ  مانیسند قرارداد)پ  -الف

 : شامل  ییو اجرا  یلی تفص  ،یکل  ینقشه ها  -ب

 و طرح استقرار در برگ   نیزم  تیپالن موقع  ینقشه ها.۱

 در برگ   یمعمار   ینقشه ها.2

 در برگ  ییاجرا  اتیجزئ  ینقشه ها.3

 سازه در برگ   ینقشه ها.4

 در برگ  یکیمکان  ساتیتأس  ینقشه ها.5

 در برگ   یبرق  ساتیتأس  ینقشه ها.6

 در برگ  یشیو سرما  یشیگرما  ساتیتأس  یریقرار گ  ساتیتأس  ینقشه ها.7

 در برگ  یحصارکش   ،یمحوطه ساز   ینقشه ها.8

 ی ساختمان  یکارها   هیواحد پا  یفهرست بها .9



 

 قرارداد مدت انجام موضوع   .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   دینمااجراء کار    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.۱0

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 .۱۱

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.۱2

موقت    لیتحو  یکارفرما تقاضا باشد، از    ینمود تا آماده بهره بردار  لیموضوع قرارداد را تکم   اتیگردد پس از آنکه عمل  یمتعهد م  مانکاریپ.۱2.۱

 .دینما

 .گردد  یمدت .... ماه م  یموقت به کارفرما برا   لیتحو  خیمتعهد به حسن انجام کاراز تار  مانکاریپ.۱2.2



از    شتریسازه باشد، که پ  یها   یژگیمشخصات و و  تیاز عدم رعا  یدر کار مشاهده گردد که ناش  یصیو نقا  بیمعا  نیاگر در دوره تضم.۱2.3

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

 .دیدر بنا استفاده نما  یر یبه منظور بکارگ  کیمصالح درجه    ستیبا  یمطابق با موضوع قرارداد، م  مانکاریپ.۱2.4

 .گردد  یم  زیوار  ربط یذ  باشد که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع  یم  مانکاریبر عهده پ  یکسورات قانون.۱2.5

 .دیاقدام نما  ییاجرا  اتیکارگاه و شروع عمل  زیباشد بالدرنگ پس از اطالع و ابالغ قرارداد، نسبت به تجه  یموظف م  مانکاریپ.۱2.6

 .ندارد  ریباشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غ  یم  شانیقرارداد قائم به شخص ا  یاجرا  مانکار،یکارفرما و پ  نیماب  یمطابق با توافق ف.۱2.7

 .دیاذن و مجوز کارفرما را اخذ نما  ستیبا  یاز انجام م  شیپ  شانیا  مانکار،یپ  یپروژه از سو  تینمودن فعال  لیدر صورت تعط.۱2.8

شود، انجام دهد و    یمقرر م  شیپ  کارفرما که از  میساخت و نصب را براساس نظر مستق  ریمس  هیموظف است کل  مانکاریپ  ،یبه طور کل.۱2.9

 .ردیمتعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گ

  نصورتیا  ریبه حداقل برسد و معقول باشد؛ در غ  یتا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمان  دیموظف است تا حد امکان تالش نما  مانکاریپ.۱2.۱0

 .کسر خواهد شد  مانکاریپ  یاز حد متعارف، از حساب بستانکار   شیهدر رفت ب  نهیهز

 .باشد  یم  مانکاریمصالح بر عهده پ  یینقل و انتقال و جابه جا  هیکل.۱2.۱۱

  یمربوطه عمل م  ینسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل ها  یگردد که با علم و اطالع کاف  یمتعهد م  مانکاریپ.۱2.۱2

 .نمانده است  یباق  شانیا  ینامفهوم برا  یبه هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله او    دینما

  یدر کارگاه م  رانی ا  یساختمان  یمقررات ملّ  ۱2موارد مبحث    تیرعا  ی کار و به طور کل  یمنیو ا  یموارد حفاظت  تیموظف به رعا  مانکاریپ.۱2.۱3

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،  ۱2مندرج در مبحث    یمنیا  لیرابطه نخواهد داشت. وسا  نیدر ا  یتیمسئول  چگونهیرفرما هباشد و کا  یم  مانکاریبعهده پ

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

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.۱2.۱4

 .باشد  یم  مانکاریپ  میپروژه، متوجه مستق  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.۱2.۱5

 .باشد

به    ازینشود. در صورت ن  گانیهمسا  شیبر سلب آسا  یتا موجب  دینما  تیرعا  داًیکارگاه را اک  تیگردد که ساعات فعال  یمتعهد م  مانکاریپ.۱2.۱6

 .وجود ندارد  یشده، با مجوز کارفرما منع  نییخارج از زمان تع  تیفعال

باشد و موظف به جبران    یم  مانکاریاصالح سازه گردد، متوجه پ  ایشود   بیکه منجر به حکم تخر  یدر صورت وجود نواقص و اشکاالت فن.۱2.۱7

 .باشد  یم  شی قصور خو

  دینما  زیمناسب تجه  یکارگاه را به نحو  ستیبا  یم  مانکاریباشد. پ  ی م  مانکاریکارگاه بر عهده پ  دنیو برچ  زیمربوط به تجه  یها  نهیهز.۱2.۱8

 .ردی انجام پذ  یمقتض  تیفیبدون وقفه و با ک  ،ییموقت و نها  لیکه شروع و ادامه کار تا تحو



  گانیهمسا  شیبر سلب آسا  یملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجب   مانکاریپ  ،یهر روز کار   انیدر پا.۱2.۱9

 .نشود

موضوع    اتیعمل  یاجرا   یبرا  ی تمام لوازم ضرور  یآالت و به طور کل  نیمصالح، ابزار کار، ماش  هیو تدارک کل  هیته  ،یانسان  یرو ین  نیتام.۱2.20

 .است  مانکاریمربوط، به عهده پ  میمستق  ریو غ  میمستق  یها  نهیقرارداد و هز

 

 تعهدات کارفرما .۱3

 .موضوع قرارداد صادر خواهد نمود  ازیالزم را در مورد مصالح و تدارکات مورد ن  یحواله ها  مانکار،ی کارفرما در صورت درخواست پ.۱3.۱

دستگاه    ایبر عهده کارفرما    رفته،یمدارک مربوطه پذقرارداد و اسناد و    نیبر طبق مفاد ا  مانکاریکه پ  یتعهدات   ینظارت در حسن اجرا .۱3.2

 .کارفرما، خواهد بود  یشده از سو  ینظارت معرف

  یدر محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما م  اتی عمل  یجهت اجرا  مانکار،یپ  ازیآب، برق و در صورت وجود گاز مورد ن.۱3.3

 .باشد

 .دیکارکنان فراهم نما  یدر محل کارگاه برا  یبهداشت  سیظور استراحت و صرف غذا ، سرورا به من  یکارفرما موظف است محل.۱3.4

 .دینما  مهیدر کارگاه، ب  تیاز فعال  هیکارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناش.۱3.5

 

 مانکار یپ  یتعهدات از سو   یضمانت حسن اجرا .۱4

  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 .۱5

 .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.۱6

  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 .۱7

 .مانکاریاز طرف پ  گرید  یحقوق  ای  یقیبه اشخاص حق  اتیعمل  یواگذار   ایانتقال قرارداد  .۱7.۱

 .شده  ینیب  شیاز موارد قرارداد در موعد پ  یقسمت  ایعدم اجراء تمام  .۱7.2

 .ابالغ قرارداد  خیاز ............... روز از تار  ش یدر شروع بکار پروژه ب  ریتأخ.۱7.3

 .باشد  مانکاریپ  تیو با سوء ن  یو فن  یمال  تیکه داللت بر عدم صالح  یکار به طور   یدر اجرا  ریتأخ.۱7.4

 .از کارفرما  یکردن کار بدون کسب اجازه کتب  لیتعط  ایو    مانکاریبدون اجازه پ  بتیغ.۱7.5

 

 از قرارداد   یات ناشختالف.۱8

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 .۱9

 . قرارداد محفوظ است  نیطرف  یو امثالهم برا   هیجنگ، زلزله، عدم وجود مواد اول  لیاز قب  یموارد اضطرار .۱9.۱

در    نیالطرف  یحکم مرض  نیگردد و آخر  یحل و فصل م  تیحکم  قیقرارداد موضوع از طر   نیا  نیطرف  نیدر صورت بروز هرگونه اختالف ب.۱9.2

 . باشد  یم  یقانون  صالحیقرارداد مراجع ذ  نیا

 . اراده خواهد بود  یبراساس اصل آزاد  نیقرارداد با توافق طرف  نینشده در ا  ینیب  شیموارد پ.۱9.3

 

 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  ینقانو  ندهینما  ایو اثرانگشت کارفرما/    امضاء 

 


