
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

استان هرمزگان ............................مورخ......................شماره مدیریتشرایط خصوصی قرارداد

به آن محول کرده شرایط خصوصی  این قرارداد با توجه به موادي از قرارداد و شرایط عمومی قرارداد که تعیین تکلیف را 
:عبارتند از

)1(مطابق فهرست پیوستمشخصات مصالح مصرفی ساختمان -1ماده

برابر فهرستده است و بایستی از سوي صاحب کار و مدیر رعایت گردد.آم1مصالح مصرفی در پیوست ۀت کلیمشخصا
به امضاء طرفین قرارداد برسد .1پیوست 

)2( مطابق برنامه تفصیلی پیوست بندي کاربرنامه زمان-2ماده 

این برنامه مالك .برسدشرایط خصوصی به امضاء طرفین قرارداد 2باید توسط مدیر تهیه و به عنوان پیوست برنامه زمانبندي 
هـدایت و  محاسبۀ پیشرفت پروژه در طول مدت قرارداد می باشد و مدیر موظف است عملیات اجرایـی پـروژه را براسـاس آن    

تهیه و به همـراه صـورت وضـعیت حـق     و در پایان هر ماه میزان پیشرفت پروژه و مطابقت آن با برنامۀ زمانبندي راپیش برد
الزحمۀ ماهیانۀ خود تحویل صاحب کار نمایند. رعایت برنامۀ زمانبندي از سوي مدیر الزامی اسـت و چنانچـه در طـول مـدت     

الم کارهاي پیمان به وجود آید مدیر موظف است در طـول مـدت قـرارداد آن را برطـرف     پروژه تأخیرات جزئی در برخی از اق
صاحب کار نیز موظف است برنامۀ زمانبندي را مطالعه نموده و هر ماه وضعیت پیشرفت پروژه را از طریق گزارش مدیر نماید .

عقب باشد دالیل و عوامل زمان بندي تفصیلیبرنامۀ ازپروژه و مطابقت آن با عملیات واقعی اجراشده بررسی و درصورتی که 
اقدام نماید.بدیهی است درصورتی کـه دلیـل و عامـل    عقب ماندگی نماید تا مدیر نسبت به جبرانتعیین آن را با کمک مدیر 

باشد مسئولیت آن مستقیماً به عهدة صاحب کار خواهد بود.عقب ماندگی ضعف توان مالی صاحب کار و کمبود بودجه 

تعیین مراحل مختلف کار به تفکیک و در چارچوب برنامه زمانبندي به منظور پرداختهاي موضوع قرارداد -3هماد
)3( مطابق جدول پیوستبا تعیین درصد یا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد

براي تنظیم بودجه و تأمین مالی و پیش بینی تقویم هزینه کرد پروژه مدیر موظف است کلیۀ اقالم موضوع پیمان را با تعیین 
درصد هر یک از آنها نسبت به کل هزینۀ پروژه و با پیش بینی تقریبی زمان اجراي هر یک با توجه به برنامۀ زمان بندي ارائه 

در جدول باید پس از توافق طرفین نماید کهو متناسب با توان مالی کارفرما تهیه شرایط خصوصی 2شدة خود در مادة 
قرارداد برسد .به امضاء طرفین و درج3پیوست 
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استان هرمزگان تعیین شرایط تغییر مقادیر کار-4ماده 

ــروژه -4-1 ــراي اقــالم منــدرج د ر مــادة  هزینــۀ احــداث پ ــدون احتســاب حــق الزحمــۀ 1ب شــرایط خصوصــی پیمــان  ب
کــه طــی تغییــر اقــالم یــا مشخصــات در طــول مــدت پیمــانکــه در صــورت شــده بــرآورد قــرارداد1–4بنــد در مــدیر

همچنـین بـا توجـه بـه تـورم و شـرایط اقتصـادي        بـه مـدیر ابـالغ مـی گـردد      دداردستور کار یا صورتمجلس مطـابق قـرا  
کـاهش یـا افـزایش هزینـه     در هـر صـورت همـراه بـا     و دستمزدها ممکن است افـزایش یـا کـاهش یابـد    بازار قیمت مصالح

نهـایی  ۀمـالك هزینـ  از اینـرو یافـت . دکـاهش یـا افـزایش خواهـ    مربوطهدرصـد اسباً حق الزحمۀ مـدیرنیز بااعمـال  ها  متن
.در پایان پروژه خواهد بود

تصمیم صاحب کاریا دستورصاحب کار انجام دهد سپس قرارداد و‚کاري را بر اساس نقشه مدیرچنانچه پس از آنکه -4-2
به تغییـر بگیرد پرداخت هرگونه هزینۀ تخریب جمع آوري واجراي مجدد اعم از مصالح ودستمزد وغیره به عهدة صاحب کار 

اعمال تغییرات و اصالحات مذکورحق الزحمۀ خود بابت عالوه بر آن مدیر حق خواهد داشت بال فاصله پس از می باشد
صورت وضعیت حق الزحمۀ ماهیانۀ محاسبه ودر صورتحساب ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد راتأییداینگونه اقالم  که به 

خود درج نماید و صاحب کار موظف به پرداخت آن می باشد.  

تأیید                           و صورتمجالس که به یا دستور کاروو مشخصات فنیقرارداد،کاري را بر اساس نقشه مدیرچنانچه -4-3
ناظر یا ناظران ساختمان  قرار نگیردتأییدانجام ندهد و یا هر بخش از کار که مورد ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد ، 

عالوه بر آن دریافت نماید یه را از ناظر یا ناظران مربوطه تأییدمدیر موظف است آنرا به هزینۀ خود برطرف و اصالح نموده و 
.بابت اینگونه اقالم  رامحاسبه ودر صورتحساب خود درج نمایده ايحق الزحمداشتخواهدنمدیر حق 

تعیین شرایط تغییر مدت قرارداد-5ماده 

مان در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل که موجب افزایش مدت اجراي کار شود، سازنده می تواند درخواست تمدید مدت پی
را نماید.

در مدیریا حق الـزحمۀ ونقدینگی از پرداخت تنخواه گرداناز جمله کمبودصاحب کارهر علت ممکن چنانچه به-5-1
عملیات پرداخت تنخواه گردان انجامخود بخود تاسر باز زند یا پرداخت ننماید  عالوه بر آنکه مهلت تعیین شدة قرارداد

یا  تنخواه گردان مدیر خیر درپرداخت حق الزحمه تأبرابر مدت زمان وکار تعطیل خواهد شد شدهپیمان متوقف موضوع 
فه خواهد شد .بر مدت پیمان اضامدیرجدید  به 

:شودیمیلزشرحبهمانیپمدتدیتمدموجبصاحب کاريسوازسازندهمطالباتپرداختدرریتأخ

مدتباشد،دادهرخيریتأخشدهنییتعاالجلضربازبعدموقتيهاتیوضعصورتازکیهرپرداختدرچنانچه-5-1-1
:گرددیممحاسبهریزرابطهازشودیماضافهمانیپمدتبهبابتنیاازکهیزمان
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استان هرمزگان

تمدید مدت = وضعیت صورت ناخالص مبلغ
روز حسب بر وضعیت صورت دوره

× روز حسب بر قرارداد اولیه مدت
قرارداد اولیه مبلغ

پرداخت× در ریتأخ مدت

شود زمانی که از این بابت به مدت قرارداد اضافه میها تأخیري رخ داده باشد، مدتپرداختهرگاه در پرداخت پیش-5-1-2
شود:به شرح زیر محاسبه می

:باشدشدهریتاخپرداختشیپاولقسطپرداختدرچنانچه-5-1-2-1

دیتمدمدت= 9/0× پرداختدرریرتاخیتأخمدت

:باشددادهرخيریتأخمتمادياقساطپرداختدرچنانچه-5-1-2-2

تمدید مدت = وضعیت صورت آخرین کارکرد کل مبلغ
پرداخت پیش اولین دریافت تاریخ و وضعیت صورت آخرین تاریخ تفاضل

× قرارداد اولیه مدت
قرارداد اولیه مبلغ

× پرداخت در ریتأخ مدت

تعاریف :–5-3

.استنامهضمانتمیتسلازقبلتیوضعصورتنیآخرت،یوضعصورتنیآخرازمنظور-5-3-1

.استشدهریتأخآنپرداختدرکهاستیتیوضعصورتکارکردناخالصمبلغت،یوضعصورتمبلغازمنظور-5-3-2

اینامهضمانتمیتسلازپسروزدهوپرداختیواقعخیتارنیبیزمانفاصلهازاستعبارتپرداختدرریتأخمدت-5-3-3
صاحب کار.بهمربوطهتیوضعصورت

ازشیپـ تیوضـع صورتوموردمحاسبهتیوضعصورتمیتسلخیتاریزمانفاصلهازاستعبارتتیوضعصورتدوره-5-3-4
.روزحسببرآن

مجموعازاستعبارتمانیپمدتباشد،دادهرخيرهایتأخپرداختشیپوتیوضعصورتچندپرداختدرچنانچه: 1تبصره
.استآمدهدستبهموردهريبراکهيدیتمديهامدت

يدهایـ تمدمجمـوع باشـد، نشـده پرداختسازندهمطالباتفقرهچندنیمعیزمانمقطعکیدرکهییهاحالتدر: 2تبصره
نخواهـد شـتر یبمـوردنظر مقطعدرپرداختنیآخریواقعخیتارومانیپطبقپرداختنیاولنیبزمانمدتازشده،محاسبه

.بود

وشـده یتلقـ تیوضـع صـورت کیـ اقساطازکیهرباشدشدهپرداختقسطچنددرتیوضعصورتکیچنانچه: 3تبصره
.گرددیمیتلقتیوضعصورتآنپرداختدرریتأخازیناشدیتمدمدتعنوانبهآنهاازحاصلراتیتأخجمع
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استان هرمزگان براي احجام و مشخصات مصالح و کارهاي مندرج در متن قرارداد می باشد در مدت پیش بینی شده در قرارداد -5-4
صورتیکه احجام کار و یا مشخصات مصالح تغییر یابد به نسبت  افزایش یا کاهش هزینۀ احداث ساختمان به کل برآورد  

لسه بین طرفین ترتیب هزینۀ اولیه ساختمان، مدت پیمان نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت مگر آنکه با تنظیم صورتج
دیگري براي آن در نظر گرفته شودکه در آنصورت توافق بعمل آمده مالك عمل خواهد بود.

موجب تغییر مدت پیمان در اثر تورم هااحداث ساختمان در اثر افزایش یا کاهش قیمتۀافزایش یا کاهش هزین:تبصره
نمی گردد.

در مواد و حوادث قهري -5-5

به حالت تعلیق در آید برابر مدت تعلیق با تعدیل قیمت پایه پیمان براي بخش هاي 15صورتیکه کار طبق ماده در -5-6
باقیمانده کار، به مدت پیمان افزوده می گردد.

در صورتیکه قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در تغییر مدت اجراي کار موثر باشد.-5-7

چنانچه کار به اتمام نرسیده باشد مهندس ناظر با کسب نظر سازنده تاخیر کار را بررسـی و  در پایان مدت اولیه پیمان،-5-8
میزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق سازنده تعیین و نتیجه را به صاحب کار گزارش می دهد و سپس نظر صاحب کار را 

و معادل  مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را با تعدیل قیمت در مورد میزان مجاز و غیر مجاز تاخیر کار به سازنده اعالم می کند
نماید.در صورت عدم توافق طرفین، پیمان در هـر مرحلـه کـه    پایه پیمان براي بخش باقیمانده طبق توافق طرفین تمدید می 

زنده تسـویه باشد خاتمه یافته تلقی خواهد گردید و صاحب کار بایستی طبق مفاد بند هاي مربوط بـه خاتمـه پیمـان  بـا سـا     
حساب نماید.

در صورتیکه کار به دلیل تعلل ناظرین در کنترل عملیات اجرایی و یا مراجعه به کارگاه تعطیل گردد عواقب آن به عهده -5-9
سازنده نمی باشد.

در صورتیکه به علت تشخیص ضعف فنی سازنده توسط ناظر، پروژه تعطیل گردد مدت زمان رفع نقص جزء تاخیرات -5-10
غیرمجاز سازنده محسوب می گردد.
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استان هرمزگان تعیین شرایط تعدیل مبلغ قرارداد-6ماده 

هماهنگی با وو در پایان آن با توافق و رضایت طرفینبه این قرارداد در طول مدت آن هیچگونه تعدیل تعلق نمی گیرد
قابل تمدید می باشد.سازمان نظام مهندسی استان 

و انجام تعهداتکار، براي تضمین حسن انجام کار، تنخواه گردانتضمین مورد قبول صاحب -7ماده 

به عنوان □سفته□معادل آن چک،صاحب کار توافق می نماید در مقابل اولین تنخواه گردان پرداختی به مدیر-7-1
اري ورزدددر صورتیکه مدیر پیمان از هزینه کردن آن در اجراي ساختمان خودتنهادریافت نماید تابا ارائه رسیدتضمین

صورتحسابها و هزینه ها از سوي اه گردان کار پس از ارائهکه تنخومادامیاقدام نماید.بدیهی است تاآن نسبت به وصول
نزد صاحب کار باقی خواهد ماند و همراه مین مذکور نیز اگردد تضآنترمیمتجدید و تایید و اقدام بهتوسط صاحب کار،مدیر

با تسویه حساب و تحویل آخرین صورحساب تنخواه گردان به مدیر مسترد خواهد شد.

به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر می گردد دریافت هیچگونه (درصد) %10مدیر همححق الزاز هر صورت وضعیت-7-2
هر کدام نصف در دو مرحله 8این تضمین به ترتیب پیش بینی شده در مادة .مین دیگري در این خصوص الزم نیستتض

مبلغ کل کسر شده به مدیر مسترد خواهد گردید .

% 5به منظور تضمین انجام تعهدات مدیر( معادل صاحب کار در زمان عقد قرارداد یک فقره چک به مبلغ ....................-7-3
تا تنها در صورتیکه مدیر از کار ) در مقابل ارائه رسید ، دریافت می نمایدکل برآورد اولیۀبربرامبلغ قرارداد حق الزحمه مدیر

کلی سر باز زند نسبت به وصول آن اقدام نماید. ه تعهدات خود بتمام یا بخشی از انجام 

استرداد تضمین و تعیین مراحل و درصدهاي آنةنحو-8ماده

:مسترد نمایدويف است تضامین دریافتی از مدیر را به شرح ذیل به صاحب کار موظ

شده از سوي مدیر به تأییدتضمین تنخواه گردان در زمان تسویۀ آخرین تنخواه گردان و ارائۀ اسناد مالی و مدارك -8-1
صاحب کار.

موقت یا خاتمۀ پیمان هر کدام شرایط خصوصی پیمان در زمان تحویل )2-7ن انجام تعهدات موضوع بند( چک تضمی-8-2
زودتر رخ دهد.

نصف ضمانت حسن انجام کار  کسر شده از صورتحساب نهایی و قطعی حق الزحمه مدیر بالفاصله پس از تحویل موقت -8-3
.ساختمان

بال فاصله پس از و قطعی حق الزحمه مدیرنصف دیگر از ضمانت حسن انجام کار  کسر شده از صورتحساب نهایی-8-4
.تضمینةدورپایان 
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استان هرمزگان تعیین زمانهاي الزم براي ارایه صورت وضعیت ها یا صورت هزینه ها و حسب مورد اسناد هزینه و مدارك -9ماده
مثبته به صاحب کار.

د مقرر قرارداد را رأس موع7-4مدیر موظف است صورت هزینه ها و صورتحسابها  و اسناد و مدارك مثبته را در بند -9-1
ارائه نماید.صاحب کاربه 

مدیر موظف است صورت وضعیت حق الزحمۀ  مدیریت خود را  به صورت ماهیانه تهیه و به صاحب کار تحویل نماید.  -9-2

موقتبعد از تحویلتعیین مدت تضمین-10ماده 

انجام کلیۀ عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت براي مدت شش ماه خورشیدي از طرف مدیر تضمین می گردد و 
این مدت دوره تضمین نامیده می شود. چنانچه در طول مدت قرارداد و یا در دوره تضمین عیب یا نقصی مشاهـــده شود که 

صالح بد و نامرغـــــوب باشد مدیر موظف است آن معایب را  به هزینه ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی ویا بکار بردن م
مراتب را باذکر معایب و نواقص و محل آنها به صورت کتبی به مدیر اعالم و مدیر صاحب کارخودرفع نماید براي این منظور 

در انجام رفع نقص قصور ورزد هرگاه مدیر روز نسبت به رفع نقص و معایب اقدام نماید .15موظف است حد اکثر ظرف مدت 
آنرا از ههزینوبه هر نحوي که مقتضی بداند رفع نمودهمی تواند وحق دارد آن معایب را راساً یاصاحب کاریا مسامحه نماید 

% ضمانت حسن انجام کار مکسوره از صورت وضعیت نهایی مدیر که نزد وي می باشد 50محل صورت وضعیت نهایی مدیر یا 
در پایان دوره تضمین صورتجلسه تحویل قطعی با حضور طرفین یا نمایندگان قانونی آنان  و ناظر هماهنگ ید .برداشت نما

پس از تحویل قطعی  مدیر هیچگونه مسئولیتی در خصوصو ساختمان به صاحب کار تحویل قطعی می گردد.کننده تنظیم
ساختمان  به عهده نخواهد داشت.

نه تغییرات ایجاد شده در ساختمان موضوع قرارداد توسط صاحب کار اشخاص ثالث و یا بهره در قبال هر گومدیرتبصره :
برداري غلط صاحب کار یا استفاده کنندگان از ساختمان هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرایط تضمین درخصوص 

نتفی و مسئولیت آن به طورکامل به و چنانچه تغییرات کلی باشد خود به خود تضمین ساختمان ماینگونه موارد نمی باشد
عهدة صاحب کار خواهد بود در این صورت صاحب کار باید تمامی ضمانت حسن انجام کار مدیر را به وي مسترد نماید 

نظام مهندسی ونی وي یا کارشناس اعزامی سازمانموارد تنها از سوي ناظر ساختمان یا نمایندة قانتشخیص اینگونه 
ساختمان خواهد بود .
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استان هرمزگان تعیین درصد جریمه عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین-11ماده 

تمامی تعهدات خود برابر مفاد قراداد عمل ننماید و یا قرارداد به هر دلیل ممکن ناشی از قصور در صورتیکه مدیر به-11-1
26در بند الف ماده موارد مندرجبربرا،شرایط عمومی پیمان که به امضاء طرفین رسیده است فسخ گرددمدیر مطابق مفاد

يحق الزحمه مدیر برامبلغ قرارداد% 5نسبت به وصول تضمین انجام تعهدات به میزانصاحب کار می تواند شرایط عمومی
.برآورد اولیۀ کل کار اقدام نماید

شرایط 26در بند الف ماده موارد مندرج بربرادر صورتیکه مدیر تنها به بخشی از تعهدات خود عمل ننموده باشد -11-2
را که به آنها حق الزحمه مدیر براي  برآورد اولیۀ آن بخش یا بخشها % ( پنج درصد) 5صاحب کار می تواند  معادل ،عمومی

.عمل ننموده است از وي در یافت نماید

فسخ گردد براي موارد ناشی از قصور وي و قراردادتعهدات خود عمل ننمایدتمامیدر صورتیکه صاحب کار به-11-3
مبلغ قرارداد(پنج درصد)%5شرایط عمومی مشمول پرداخت خسارت انجام تعهدات به میزان میزان26مندرج دربند ب ماده 

برآورد اولیۀ کل کار به مدیر خواهد گردید.يمدیر براۀحق الزحم

عمل ننماید و قرارداد ناشی از قصور وي  فسخ گردد براي موارد بخشی از تعهدات خوددر صورتیکه صاحب کار به-11-4
% مبلغ 5شرایط عمومی مشمول پرداخت خسارت انجام تعهدات به میزان میزان26مندرج دربند ب ماده 

یر خواهد گردید.      برآورد اولیۀ آن بخش یا بخشها را که به آنها عمل ننموده است به مدازمدیر ۀحق الزحم

مجازتعیین درصد جریمه تاخیر غیر -12ماده 

مدت و جریمه تاخیرات غیر مجاز بر اساس آخرین بخشنامه هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي ( مدیریت راهبردي ۀمحاسب
خواهد بود.در این زمینه )ریاست جمهوري

در طول مدت توقف ناشی از عدم پرداخت مطالبات حقهتعیین درصد خسارت هزینه هاي کارگاه -13ماده 
سازنده

عالوه بر موظف استگردد  صاحب کار تعطیل روز  15یکه کارگاه بدون قصور مدیر از سوي صاحب کار بیش از در صورت
برآورد ازبابت هر مدت تعطیلی به میزان ........... ( ............ درصد) حق الزحمۀ مدیرهزینه هاي جاري نگهداري و توقف کار 

به نسبت تعداد روزهاي تعطیل به کل روزهاي مدت قرارداد را به عنوان خسارت توقف کار به مدیر پرداخت اولیۀ کل کار 
نماید.

بسته به حجم قرارداد و مدت آن و با توافق و رضایت (پنجاه درصد)%50وحداکثر (ده درصد)%10ن فوق حداقل میزا:تبصره 
تعیین می گردد.طرفین
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استان هرمزگان تعیین مبلغ یا درصد هزینه تعلیق-14ماده 

جاري در صورتیکه کارگاه بدون قصور مدیر از سوي صاحب کار تعلیق گردد  صاحب کار موظف است عالوه بر هزینه هاي
برآورد اولیۀ کل کار  به ازنگهداري و تعلیق کار  بابت مدت تعلیق به میزان ........... ( .................. درصد) حق الزحمۀ مدیر
پرداخت نماید.نسبت تعداد روزهاي تعطیل به  کل روزهاي مدت قرارداد را به عنوان خسارت توقف کار به مدیر

بسته به حجم قرارداد و مدت آن و با (پنجاه درصد) %50و  حداکثر (ده درصد)%10د  حداقل میزان فوق می توانتبصره :
توافق و رضایت طرفین تعیین می گردد.

بارماه و همچنین بیشتر از یک3شرایط تعلیق براي مدت بیش از -15ماده 

موع آنها بیش از سه ماه نگردد حداکثر تا سه بار مجاز بوده و تابع جکه مونه ايگبه از سه ماه تعلیق هاي کمتر 
دیگر یا سه ماه دیگر از سوي شرایط عمومی پیمان می گردد اما در خصوص تعلیق بیش از سه ماه حداکثر براي یک بار

ه گردد در صورت رضایت و توافق مدیر و با طرفین قابل اعمال می باشد در صورتیکه  مدت تعلیق مجموعاً بیش از شش ما
هماهنگی سازمان نظام مهندسی استان تنها در صورتیکه دلیل موجهی ارائه شود این مدت قابل افزایش خواهد بود.در پایان 

بدون بایستی تمامی تضامینی را که از وي در اختیار دارد به وي دورة تعلیق صاحب کار موظف به تسویه کامل با مدیر بوده و
هیچگونه کسور مسترد نماید.

تعیین درصد جایزه تسریع-16ماده 

درصورتیکه مدیر بتواند موضوع قرارداد را سریعتر از مدت قراداد تکمیل و آماده تحویل به صاحب کار نماید 
معادل .......... ...................................................) ریال اید بابت هر روز  تسریع مبلغ ......................( ...متوافق می نصاحب کار

پرداخت نماید.ويبه عنوان جایزه به مدیرینهاز کل هزدرصد ).........(

تعیین سهم هر یک از طرفین قرارداد در مورد هزینه بیمه-17ماده 

را قرارداد شامل مهندس ( سـرپرست کارگاه ) ، تکنسین و نقشه بردارکلیۀ پرسنل مدیریتی مورد نیاز اجراي موضوع -17-1
ذهاب ،غذا ، مسکن و بیمۀ آنان به نماید پرداخت حقوق ، هزینۀ ایاب ومی به هزینۀ خود استخدام و بکار مشغول که مدیر 

نماید و صاحب کار در مورد نبایستی مدیر هزینه هاي این گروه را در هزینه هاي اجراي کار منظــور عهدة مدیر بوده و
نامبردگان هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

به عهده صاحب کار  است :همراه مسئولیت کامل آنها بیمه هاي ذیل بهۀهزینپرداخت-17-2

.1-17پروژه بجز پرسنل مدیریتی بند مین اجتماعی کلیه پرسنل و نیروي انسانی شاغل در أتۀبیم-
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استان هرمزگان مسئولیت مدنی صاحب کار در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي کلیۀ پرسنل شاغل در پروژه بصورت  بی نام در هبیم-
.طول کامل  قرارداد و زمانهاي تعلیق و تمدید آن

براي دریافت پروانه ساختمان .بیمۀ تأمین اجتماعی-
دیگر که در طول مدت قرارداد الزم باشد و یا از سوي مراجع قانونی براي ساختمانها و پروژه هاي ساختمانی ههرگونه بیم-

موضوع قرارداد الزامی اعالم گردد.

و داوريت حل اختالفأتعیین افراد هی-18ماده 

صل و مدیر موضوع از طریق داوري و حکمیت حل و فصاحب کاردرصورت بروز هرگونه اختالف بین 
یک نفر داور به انتخاب مدیر صاحب کارهیئت داوري متشکل از سه نفر شامل یک نفر داور به انتخاب خواهد گردید

27بود.کلیه داوران از میان کارشناسان ماده و مدیر خواهدصاحب کارو نفر سوم داور مرضی الطرفین به انتخاب مشترك 
انتخاب خواهند گردید.چنانچه هریک از طرفین از تعیین داور و کارشناسان رسمی دادگستريساختمان قانون نظام مهندسی 
ت طرف دیگر به صورت کتبی به طرفی که داور منتخب خود را تعیین نمی نماید حداکثر ده روز مهلدننانتخابی خود سرباز ز

خواهد داد تا داور منتخب خود را تعیین و در صورتی که نتیجه اي حاصل نگردید طرف اول می تواند موضوع را به سازمان 
قانون 27نظام مهندسی ساختمان یا  دادگستري ارجاع و ضمن معرفی داور منتخب خود از میان یکی از کارشناسان ماده 

طرف دیگر که از تعیین و معرفی داور خودداري نموده را  از میان کارشناسان تقاضاي داور انتخابی،نظام مهندسی ساختمان 
نموده همچنین بر سر داور مرضی االطرفین از میان یا کارشناسان رسمی دادگستري ساختمان قانون نظام مهندسی 27ماده 

توافق نماید.رأي صادرة هیئت اهبا دادگکارشناسان رسمی دادگستري یاقانون نظام مهندسی ساختمان27کارشناسان ماده 
پس ارجاع موضوع اختالف به بود.داوري هرچه که باشد مورد قبول طرفین پیمان بوده و از جانب آنان الزم االجرا خواهد

و اجابت آنان با توجه به عدم تابعیت داوري از رعایت آیین دادرسی زمان جلسات و هرگونه اخطاریه به داوران و داوران
رداد از سوي داور مرضی الطرفین از طریق پست سفارشی به نشانی آنها که در ذیل قرارداد ذکر شده است خواهد طرفین قرا

شود مالك خواهد بود.سایر میو اجابت نامۀ کتبی آنها درجفن و نشانی آنها که در ذیل قبولیبود.درخصوص داوران شماره تل
بود.یین دادرسی مدنی خواهدشرایط داوران ونحوة داوري تابع قانون داوري درآ

تعیین مواردي که ابالغها می تواند به صورت غیر کتبی صورت گیرد- 19ماده 

و یا هرگونه تغییرات که ابالغها به هریک از طرفین در خصوص دستور کارها و تغییر مشخصات مصالح و یا نقشه هاۀکلی
همچنین در خصوص اخطاریه ها مطابق مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان  باعث تغییر حجم کار یا مدت قرارداد گردد

.در خصوص سایر موارد جزئی که طرفین به لزوم انجام آنها توافق داشته باشند و مورد قبول ناظر باشدبایستی به صورت کتبی
.غ کتبی نیستمربوطه نیز باشد نیازي به ابال
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ان مدیریت هزینه آن به عهده صاحب کار نیستمواردي که در قرارداد پیم-20ماده 

، آب و برق مصرفی و آمده است پرداخت هر گونه هزینۀ دیگر اجرا و احداث ساختمان اعم مصالح1-17بجز مواردیکه در بند 
، ماشین آالت مورد نیاز پیمانکاران جزء نگهبان یا نگهبانان ،، دستمزد هاانشعابات آنها چه بصورت موقت و چه بصورت دائم

، حمل ونقل ، کرایه حمل و تخلیه و بارگیري مصالح تجهیزات و ماشین آالت و انبار داري ، حساب دار و حسابداري انباردار
.صاحب کار می باشدکارگران و غیره  با نضمام هزینه هاي مترتب آنان به عهده ،ساختمانی

هزینه هایی که در پیمان مدیریت به آن درصدي تعلیق نمی گیرد یا درصد دیگري غیر از درصد مندرج در قرارداد مورد -21ده ما
نظر است

به هرگونه هزینۀ تخریب و اصالح کارهایی که به سبب قصور مدیر برخالف نقشه ها ، دستور کارها و صورت مجالس -21-1
حق الزحمه مدیریتی تعلق نمی گیرد.تنظیمی اجرا شده باشد هیچگونه 

ت و سرپرستی آنها کمرنگ باشـد  به هرگونه عملیات که توسط ماشین آالت سنگین  انجام شود و نقش مدیردر هدای-21-2
ــر  ــدنظی ــل خری ــاي جرثقی ــاورکرین  ه ــد ت ــد      و خری ــت و خری ــگ پالن ــتگاهاي بچین ــد دس ــتن ، خری ــاي ب ــا و پمپه ه

تراك میکسر ها و اصوالً خرید هایی که ممکن است  توسط صاحب کار به صورت سرمایه اي براي سـایر پـروژه هـاي وي در    
آنها به هر میزان که استفاده شده باشد در صورت زمان اجراي منحصراً کرایه  متعارف روز در این مواقعنمایدآینده خریداري 

سپس همان درصد حق الزحمۀ مدیر در آن اعمال و به مدیر پرداخت خواهد گردید. منظورهزینه هاي پروژه 

مدیر است براي  هزینه هاي  در یافت پروانه ساختمانی ، ةدرخصوص پروژه هایی که مدیریت اداري نیز  به عهد-21-3
مدیرۀسایر موارد مشابه درصد حق الزحمو پایان کار ساختمانی ، صورت مجالس تفکیکی ثبت تلفن ، انشعابات آب ، برق 

.لحاظ خواهدبصورت جداگانه با توافق طرفین 

موارد خاصی که با توجه به قرارداد و اجراي  ساختمان و شرایط عمومی مورد نظر و خواسته طرفین قرارداد است و سایر -22ماده 
رعایت آنها الزامی است.

نفر راننده راجهت تدارك مصالح مورد نیاز و خریدهاي اتومبیل وانت به همراه یکدستگاه بایستی یکصاحب کار-22-1
در این صورت فقط مستمر کار نظیر یخ روزانۀ کارگاه و خرید ابزارهاي کارگاهی به هزینۀ خود در اختیار مدیر قرار دهد که

.......درصد) مبلغ ................................................. ریال یعنی ..............در محاسبۀ حق الزحمۀ مدیر ماهیانه .................. % (.....
:......................................... ریال منظـــور می گردد . در غیر اینصورت مدیر می تواند به یکی ازروشهاي زیر عمل نماید 



سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

استان هرمزگان ارك وجابجایی لوازم روزانۀ کارگاه استفاده نموده وماهیــانه مبلغ مدیر از اتومبیل وانت و رانندة  خود جهت تد-الف 
...................................................... ) ریال از بابت هزینۀ آن  در صورت وضعیت منظور نماید که صاحب کار (................................... 

محاسبۀ حق الزحمۀ مدیر ماهیانه ............ % ( ........... درصد) مبلغ ملزم به پرداخت آن می باشد. همچنین در 
گردد .......................................... ریال که بالـــغ بر ........................................... ریال می شود منظور می

وانجام امور جاري روزانۀ کارگاه طی قراردادي که به تأیید دستگاه اتومبیل وانت و راننده را جهت تداركمدیر یک–ب 
صاحب کار  خواهد رساند ، اجاره نموده و هزینۀ آنرا باضافۀ .......... % ( ........ درصد)  حق الزحمۀ مدیریت خود درصورت 

وضعیت ماهیانه پروژه منظور نماید .

تکلیف این بند از قرارداد را روشن و آنرا به صــــورت کتبی به مدیر صاحب کار بایستی بالفاصله پس از عقد قرارداد –تبصره
ده باشد مطابق بند الف این اعالم نماید و چنانچه تکلیف خودرو وانت ازسوي صاحب کار به صـــورت کتبی به مدیر اعالم نش

عمل خواهد شد .ماده 

چنانچه صاحب کار در اختیار دارد تحویل مدیر نماید .می تواند بخشی از مصالح مورد نیاز پروژه را که کارصاحب-22-2
ًتهیه نموده و در اختیار مدیر  قـرار دهد در آن صورت هزینۀ آن طبق فاکتور اصلی بخشی از مصالح مورد نیاز پـروژه را راسا

یر رسیده باشد منظور می در هزینه هاي پروژه وارد و براي محاسبه حق الزحمۀ مدیر  بهاي همان فاکتورخرید که به تائید مد
ۀ مدیر عمل خواهد گردید . حق الزحمه مدیر براساس قراردادهاي منعقده با پیمانکاران جزء مگردد و در محاسبۀ  حق الزح

محاسبه می گردد در صورتیکه صاحب کار و یا مدیر ماشین آالت یا ابزارآلتی را در اختیار پیمانکاران جزء قرار دهد و هزینۀ 
ـورت وضعیت پیمانکاران جــزءکسر نماید حق الزحمه مدیر بر اساس اصل قرارداد پیمانکاران جزء بدون هیچگونه آنرا از صـ

کســــوري محاسبه  و بر اساس مادة یک قرارداد حاضر عمل خواهد شد .

همکاري نـامبرده نسـبت   تائید خود را به مدیر معرفی نماید تا مدیر با موردنفر حسابدارصاحب کار موظف است یک-22-3
به نگهداري کلیۀ حسابها اقدام نماید . در هر صورت مسئولیت نگهداري هزینه ها جهت پرداخت دسـتمزد مـورد قـرارداد بـه     

ت هزینه ها منظور ورعهدةصاحب کارخواهد وجزو هــــــزینه هاي پروژه محاسبه می شود که توسط مدیر پرداخت  و در ص
خواهد شد .

ار موظف است یک نفر انباردار مورد تائید خود را به مدیر معرفی نماید تا انبار داري اموال صاحب کار را در صاحب ک-22-4
پرداخت دستمزد نامبرده به عهدة صاحب کار بوده وجزو هــــــزینه هاي پروژه محاسبه می شود .محل پروژه به عهده گیرد

خواهد شد .که توسط مدیر پرداخت و در صورت هزینه ها منظور  

درصورتی که خریدهاي مصالح در گذشته صورت گرفته باشد فاکتور با احتساب قیمت روز زمان اجرا مالك خواهد تبصره :
بود .
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استان هرمزگان نفر را به عنوان نمایندة خود جهت توافـق بـر ســـــر    صاحب کار موظف است بالفاصله پس از انعقاد قـــرارداد  یک-22-5
اران جزء و دستمــزد هاي نیروهاي انسانی مورد نیاز در کارگاه به مـدیر کتبـاً معرفـی نمایـد ایـن      قیمتها ي مصالح ، پیمانک

ساعت (سه روز) پس از هر  پیشنهاد واعــالم کتبی مدیر ، نظرخود را بصـورت  72نماینده موظف است حد اکثر ظرف مدت 
ود  را به مدیر اعالم کـرده باشـد  منحصـراً بـا موافقـت      کنبی به مدیراعالم نماید  تغییر در مورداردیکه صاحب کار موافقت خ

کتبی  توام  صاحب کار و مدیر امکان پذیرخواهد بود. 

دراعالم نظر کتبی صاحب کار  براي  هر پیشنهاد کتبی مدیر به منزلۀ پذیرش پیشنهاد ساعت72تأخیر در بیش از -تبصره 
مدیر از سوي صاحب کار خواهد بود. 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراداد مدیر به عهدة صاحب کار می باشد که همزمان با پرداخت حق الزحمه مدیر –22-6
دوره هاي سه ماهه مطابق قانون انجام خواهد شد .در هر صورت وضعیت یا

مشـخص و صـاحب کـار  وي باتوجه به اینکه میزان کسور قانونی ( بیمه و مالیات وغیره ) در زمان عقد قرارداد از سـ -22-7
بایستی در صـورتحساب صاحب کارمی باشد ،صاحب کارپرداخت بیمه ومالیات متعلقه به این قرارداد به عهدةمعین نگردید

آنهـا محاسبه و به صورتحسابها و صورت وضعیت هاي هاي خود بیمـه مالیـات و هرگونه کسـور قانونی دیگر را پس از تعیین
که مبلغ قرارداد خالص دریافتی پیمانکار طبق این قرارداد کسر نماید به گونه ايسپس اضافه ومدیر

می باشد براي محاسبۀ مبلغ ناخالص پیمان با مدیرهیچگونه تغییري ننماید. در هر صورت مبلغ این قرارداد خالص دریافتی 
احتساب کسور قانونی از  فرمول ذیل استفاده خواهد شد :

)مبلغ خالص پیمان بدون کسور قانونی(

قانونی                         خالص پیمان با کسور=   مبلغ نا×  100

)                                 100-(جمع کل  کسور قانونی 

چنانچه صاحب کار در پرداخت صورت هزینه ها یا صورت وضعیتهاي حق الزحمۀ  مدیر و یا استرداد-22-8
مهلت مندرج در شرایط عمومی  و خصوصی پیمان تاخیر نماید  مشمول پرداخت خسارت ازتضمین حسن انجام کار بیش

:خیر تأدیه به شرح ذیل به مدیر خواهد گردیدأت

هر ده هزار ریال روزانه مبلغ  ............(................................) ریال. به ازايروز 60روز تا 10خیر از أبراي ت-الف 

ریال.  هر ده هزار ریال روزانه مبلغ  ............ (................................)ه ازايروز  ب60از خیرهاي بیشأبراي ت-ب

تبصره: میزان هر یک از جرائم تاخیر فوق در زمان عقد قراردا باید از سوي طرفین توافق شود ودر صورت عدم درج هر یک  
معادل خسارت  تاخیر تادیه بر اساس شاخص هاي تورمی بانک مرکزي مورد محاسبه در محاکم مالك و مبنا خواهد بود. 
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استان هرمزگان پس از عقد این قرارداد  حساب مشترکی بین مدیر بال فاصلهتمزدها به منظور پرداخت هزینۀ خرید مصالح و دس-22-9
نزد شعب یکی از بانکهاي معتبرکشورافتتاح وکلیۀ یا نمایندگان قانونی آنها با امضاء مشترك طرفین قراردادصاحب کارو 

پروژه موضوع قرارداد از طریق این حساب مشترك بانکی پرداخت خواهد شد همچنین براي امور جزئی عمدة هزینه هاي 
صاحب ن توســط جاري کارگاه تا سقف مبلغ ..................................... ( ..................................) ریال به عنوان تنخواه گرداو

با ارائۀ صــورت هزینه هاي انجام و به محض اتمام ن می شود و مدیر موظف است آنرا صرف هزینه هاي پروژه نمایدتأمیکار
سقف مذکور اقدام نماید .تاآن و ترمیمنسبت به تجدیدشــده

اطمینان مدیر از توان مالی صاحب از یک سو و صاحب کار ساب مشترك به منظور افزایش اعتماد و امنیت مالی ح: 1تبصره 
کاملموظف است نسبت به واریز وجوه الزم به حساب مشترك و تأمین مالیافتتاح می گردد و صاحب کار کار از سوي دیگر 

نسبت سهام در حساب مشترك براي صاحب و مدیر در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.آن اقدام نماید
حداقل ممکن طبق قوانین بانک (درصد  مدیر ...............براي ) وحداکثر ممکن طبق قوانین بانک عامل(صددرکار.............

در کارت بانکی افتتاح حساب درج می گردد.) عامل

چکهاي وعده دار صدورحساب مشترك ترجیحاً از نوع سپرده خواهد بود و چنانچه از نوع جاري باشد : 2تبصره 
کافی نباشد از امضاء آن حسابمدیر موظف است درصورتی که موجوديو و مدت دار ازحساب مشترك ممنوع بوده 

خودداري نمایند.

مدیر براي موارد تعیین شده خواهد بود.پس از واریز و اعالم واریز وجوه الزم به حساب مشترك پس از برآورد:3تبصره 
به امضاء اسناد موظف یا نمایندة قانونی وي که صاحب امضاء در حساب مشترك می باشدوجوه توسط صاحب کار ، مدیر

داري خودپرداخت اسناد واند از پرداخت یا امضاي چک وبوده  به هیچ وجه نمی تبه موارد پیش بینی شده چکهاوپرداخت
نماید.

مدیري صاحب کار                                                        امضايامضا
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