
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

استان هرمزگان قرارداد اجراي ساختماننمونه پیشنهادي 

)با مصالح(
دیگر اسناد و مدارك منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب وقرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی

ده می شود از یک و غیر قابل تفکیک است در تاریخ..............................بین .............................. که در این قرارداد صاحب کار نامی
می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید:خواندهسازندهارداد طرف و..................................... که در این قر

موضوع قرارداد:-1ماده 
موضوع قرارداد عبارتست از:

اجراي کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی)
محوطه سازي،حصارکشی،راه اندازي و تحویل  

........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................

............................................اجراي بخش یا بخشهاي..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................شامل:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
به استثناي :

سازندهرسیده و یک نسخه آن نزد سازندهامضاي حداقل در سه نسخه به رویت ومطابق نقشه ها و مدارك و مشخصات که 
است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است.

١-........................................................۵-.........................................................

٢-........................................................۶-.........................................................

٧.........................................................-٣-.........................................................

۴-.........................................................٨-.........................................................
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استان هرمزگان محل اجراي کار:-2ماده 

رسیده و از موقعیـت و  سازنده................................................ است که به رویتمحل اجراي کار واقع در.......................................................
وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

قرارداد:بلغم-3ماده 
............... مربـع زیربنـا  هـر متر اسـت از قرار با توجه به جمیع جهـات بـرآورد شـده   کهسازندهمبلغ این قرارداد براساس پیشنهاد 

...ریـال ...............................ریال (به عدد)............................(به حروف)............................مجموعاً...............( ...................................... ) ریال 
.است

به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهاي جدید 
است.........................که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد بر عهده  پرداخت مالیات و کسورات قانونی 

آب و هوا، امکان می بایست هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت، مطالعات کافی از موقعیت پروژه، نوع کار، وضعیت سازندهتبصره :
اجراي کار در فصل هاي مختلف سال تامین نیروي انسانی و مصالح و تجهیزات انجام داده و هیچ موردي باقی نماند که بعداً در 

مورد آن استناد به جهل خود نماید.

نحوه پرداخت:-4ماده 
پس از امضا و مبادله این پیش پرداخت، مبلغی به عنوان سازندهموافقت دارد به منظور تقویت بنیه مالی صاحب کار

مبلغ اولیه 20پرداخت نماید. مبلغ پیش پرداخت معادل %سازندهبه قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان
پیمان می باشد که حداقل در سه قسط به شرح ذیل در قبال دریافت:     

□ضمانت بانکی □سفته □چک

،   به مبلغ .........................................بعد از تحویل کارگاهمبلغ اولیه پیمان%8قسط اول: معادل 

، به مبلغ ..........................بعد از تجهیز کارگاه جهت شروع عملیاتمبلغ اولیه پیمان5/6دل %قسط دوم: معا

...............................،به مبلغ.........پیمانموضوع30بعد از انجام %مبلغ اولیه پیمان5/5قسط سوم: معادل %

.پرداخت ها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد استسایرمواعد 

پرداخت می گردد.، توسط صاحب کار سازندهبه همین میزان و مبلغ از 
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استان هرمزگان تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار-5ماده 
ابالغ از سوي صاحب کار) نافذ است.این پیمان از تاریخ مبادله آن (-5-1
متعهد است از تاریخ تعیین شده براي شروع کار در مدت ......... نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع سازنده-5-2

عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
مدت قرارداد............................................... ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه -5-3

است. این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهاي جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط سازندهساختمان به 
خصوصی این قرارداد می باشد.

نگهداري دفتر مخصوص و انجام مراقبت هاي الزم :-6ماده 
ایلی که توسط صاحب کار به وي یا در موظف است در دفتر مخصوص، کلیه مصالح مصرفی و ماشین آالت و ابزار و وسسازنده

ماشین آالت و ابزار، به خوبی نگهداري و پس از اتمام کار عینا تحویل .و ازثبت نمایدراکارگاه ساختمان تحویل می شود
صاحب کار دهد.

ست. همچنین اسازندهجبران خسارت ناشی از عدم نگهداري و مصرف ناصحیح از ماشین آالت،ابزار و وسایل مذکور به عهده 
موظف است از مصالحی که توسط صاحب کار در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی هاي سازنده

الزم را به عمل آورد.
مهندسان ناظر:-7ماده

طبق این پیمان به عهده می گیرد برعهده مهندسین ناظر زیر می باشد:سازندهنظارت در اجراي تعهداتی که 

ناظرین تأسیسات-ناظرین سازه                                                             -

معرفی شده است. چنانچه بعداً به هر دلیل مهندس ناظر تغییر کند، صاحب کار موظف است سازندهصاحب کار بهکه از طرف 
معرفی نماید.سازندهروز مهندس ناظر جدید را کتبا به 15حداکثر ظرف 

نحوه اندازه گیري سطح زیر بنا:-8ماده 
می گیرد:انجاممیزان اندازه گیري  سطح زیربناي ساختمان منحصراً به یکی از روشهاي ذیل 

І(متر مربع می باشدمساحت مندرج در پروانه ساختمانی مربوطه بقرار ...................برابر.□
ІІ(از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محاسبه و بقرار ............... مترمربع می قرارداد اجراي ساختمان، برگرفته 8ده ماطبق

□.باشد
ІІІ(هاي معماري محاسبه و بقرار ................ متر مربع می باشد.بطور معمول مطابق نقشه□

ناظرین نقشه برداري - ناظرین معماري                                                         -
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استان هرمزگان فوق سازنده موظف است هزینه هاي مربوط به محوطه سازي را  لحاظ و از دریافت آن ІІІوІІوІ: در روشهاي تبصره 
بصورت مجزا خودداري نماید.

اسناد و مدارك قرارداد و منضمات آن :-9ماده 
مشخصات مصالح ،رایط خصوصی،برنامه زمان بنديشاز: قرارداد حاضر،شرایط عمومی،قرارداد عبارتنداسناد و مدارك 

نقشه ها و پروانه ساختمانی، همچنین مشخصات فنی، )،3و 2)،جدول شرح و تفکیک اقالم اجرایی(پیوست 1پیوستمصرفی(
می رسد نیز جزو منضمات این تبه امضاي طرفینقشه ها، صورت مجلس ها، توافقنامه هایی که در طول اجراي کار تنظیم و

قرارداد محسوب می شود.
اختیارات :-مسوولیتها-شرایط-10ماده 

است و سایر شرایط، تعهدات، اختیارات و وع قرارداد به عهده سازندهمسوولیت تمامی عملیات اجرایی،فنی و حقوقی موض
عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل وولیتهاي طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط ئمس

آن را امضا کرده اند و براي آنها الزم االجرا است.
نشانی طرفین قرارداد :-11ماده 

.......................................................................................................................................نشانی صاحب کار:
................................................................................................................................................:نشانی سازنده

آدرس جدید خود را به اطالع طرف دیگر برساند.یک هفتهطرفین در صورت تغییر آدرس باید ظرف مدت حداکثر -

سازندهيامضاصاحب کاريامضا
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