
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 شماره:

 تاریخ:

 قرارداد هماهنگی ارائه خدمات مهندسی طراحی ساختمان

کد ملی  دارای ............................. فرزند ................ بین آقای / خانم ........................../........../در تاریخ ......... این قرارداد

شرکت / مدیر عامل  مهندسین مشاورمدیر عامل / طراحی ساختمان دفتر مهندسی مسئول .....................................

به عنوان اقتصادی .................................................  کدو .. ........................................ به شماره پروانه اشتغال به کار.... .....................................

دارای کد ملی  ....فرزند .................................... ...........................................طراح هماهنگ کننده از یک طرف و آقای / خانم .

به عنوان  ..............................کد اقتصادی .......... به.....................................  شرکت یابه عنوان مالک/ وکیل مالک  ......................................

به  ، ...................................، ............................ اد واگذاری/ قرارد ثبتی )های( مالک/ وکیل مالک )به استناد وکالت نامه پیوست( پالک

 باشند. گردد و طرفین ملزم به رعایت آن می کار بر اساس مفاد و شرایط زیر منعقد می عنوان صاحب

 موضوع قرارداد: یکماده 

با مکانیکی ملک تأسیسات  معماری، سازه، تأسیسات برقی و  های طراحی و تهیه نقشه خدمات مهندسی کلیه عبارت است از ارائه

حدود مقررات ملی صالحیت در صاحب که به تأیید سازمان نظام مهندسی استان رسیده باشد، از طریق افراد  مشخصات ذیل

نظام مهندسی  سازمان یها ابالغیهو اجرایی منبعث از آن  های نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین قانون ،ساختمان

  .ساختمان استان هرمزگان

 نشانی ملک:  .1-1

خیابان اصلی ...............................، خیابان فرعی  شهر ....................................، منطقه .................................، شهرداری .................................،

..........، ........................، ........................ به .....................................، کوچه ..............................، پالک )های( ثبتی / قرارداد واگذاری ...............

 نظام مهندسی ................................................. .  شماره پرونده شهرداری ............................. و شماره پرونده

 دستور نقشه:  .1-2

به شماره ...............................  منطقه ........................ شهرداریصادره از های ملک فوق بر اساس دستور نقشه  طراحی و تهیه نقشه

 شود. ......................... انجام می مورخ ........................... در تعداد طبقات

 کار: صاحبمشخصات مورد درخواست  .1-3

1- ................................................................................................................................................................................................ 

2- ................................................................................................................................................................................................. 

3- .................................................................................................................................................................................................. 

4- ................................................................................................................................................................................................. 

5- .................................................................................................................................................................................................. 

6- ................................................................................................................................................................................................  
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 استان هرمزگان

 شماره:

 تاریخ:

فوق الذکر بر اساس سند ثبتی  / قرارداد واگذاریثبتیتهیه و تأیید موقعیت ملک و تعیین حدود اربعه پالک)های( : 1تبصره 

 کار تحویل طراح هماهنگ کننده گردد. سط صاحبوبردار صاحب صالحیت انجام پذیرد و ت نقشهمهندس بایستی توسط 

ط در حین قرارداد، آخرین ضواب نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در صورت تغییر در مقررات و ضوابط سازمان: 2تبصره 

 ابالغی، مالک عمل خواهند بود.

 : مدت قرارداددوماده 

توافق  طبقاستان هرمزگان  ساختمان سازمان نظام مهندسی سامانه از تاریخ ثبت قرارداد در مدت زمان اجرای این قرارداد. 2-1

 باشد. می روزکاری................................ به مدت ، طرفین

کار، پس از تهیه و  معماری به علت تغییر در نظر صاحبهای ناشی از تغییر در مندرجات دستور نقشه و یا تغییر در طرح  زمان. 2-2

 ها به مراجع ذیصالح به مدت زمان قرارداد اضافه خواهد شد.  ارائه نقشه

 باشد. این قرارداد می 1-2بند مندرج درخارج از برنامه زمان بندی  ،.مدت زمان کنترل نقشه توسط مراجع ذیصالح2-3

و پس از های ذیل آن باید با رضایت طرفین  . هرگونه تغییر در مدت زمان اجرای قرارداد خارج از موضوع این ماده و تبصره2-4

 جلسه انجام گردد. تنظیم صورت

 باشد. کاری نمیاستان هرمزگان، شامل روزهای  ساختمان : تعطیالت رسمی ادارات و سازمان نظام مهندسی1تبصره 

 قرارداد بلغ: مسهماده 

به شرح استان هرمزگان  ساختمان نظام مهندسی سازمان مطابق تعرفه، یکالزحمه ارائه خدمات مهندسی، موضوع ماده  مبلغ حق

 باشد: ذیل می

الزحمه هر متر مربع طبق  حق زیربنای ناخالص

 تعرفه نظام مهندسی )ریال(

 الزحمه )ریال( مبلغ حق

   

الزحمه قطعی خدمات  مبنای محاسبه حق ،، زیربنای اعالم شدههای معماری از مراجع ذیصالح پس از اخذ تأییدیه نقشه. 3-1

   گردد. و جدول فوق اصالح می بودهمهندسی 

 الزحمه قرارداد شرایط پرداخت حق :چهارماده 

 مطابق مراحل ذیل خواهد بود: ،شرایط پرداخت حق الزحمه قرارداد

 الزحمه محاسبه شده مطابق ماده سه. % مبلغ حق30در زمان عقد قرارداد،  .4-1

الزحمه  % مبلغ حق10استان هرمزگان،  ساختمان های معماری در سازمان نظام مهندسی نقشه و تأییدهمزمان با ثبت  . 4-2

 محاسبه شده مطابق ماده سه.
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الزحمه محاسبه شده  % مبلغ حق40استان هرمزگان،  ساختمان های سازه در سازمان نظام مهندسی . همزمان با ثبت نقشه4-3

 مطابق ماده سه.

% مبلغ 20استان هرمزگان،  ساختمان در سازمان نظام مهندسی مکانیکی و برقی های تأسیسات . همزمان با ثبت نقشه4-4

 الزحمه محاسبه شده مطابق ماده سه. حق

های مورد  ، مالک پرداخت، درصدهای مربوط به هر کدام از رشته4-4و  3-4: در صورت تغییر در تقدم یا تأخر بندهای 1تبصره 

 باشد. نظر آن بند می

 ماده پنج: تعهدات و اختیارات طراح هماهنگ کننده  

 و به استناد قرارداد حاضر. کار صاحبانعقاد قرارداد با سایر مهندسان همکار در صورت نیاز، به نماینگی از سوی   .5-1

پروژه به تعداد مورد  و کار صاحب نیازهای تأمین در جهت کار صاحببرگزاری جلسات هماهنگی طراحی با مهندسان طراح و   .5-2

 نیاز.

 .تا حصول نتیجه ذیصالحپیگیری مراحل تأیید و تصویب طرح در مراجع   .5-3

ستان، به انضمام دو ا ساختمان های تأیید شده در سازمان نظام مهندسی طراح هماهنگ کننده موظف است، اصل نقشه .5-4

 نماید. کار صاحبتحویل شده، و آلبوم  ی برابر با اصل نسخه

 کار صاحب: تعهدات ششماده 

 به طراح هماهنگ کننده.طبق ماده چهار و پنج این قرارداد  ارائه خدمات مهندسی الزحمه پرداخت حق. 6-1

 هماهنگ کننده. طراح با دعوت حضور در جلسات هماهنگی و اعالم نظر در خصوص فرآیند طراحی پروژه .6-2

 های مقرر جهت ادامه روند طراحی.  در زمان هماهنگ کننده طراح به نیازارائه اطالعات مورد  .6-3

ای با مالک جدید به اطالع  موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتقال مالکیت مراتب را طی صورتجلسه کار صاحب .6-4

گردد و طراح هماهنگ کننده هیچگونه  مه یافته تلقی میتصورت قرارداد خاطراح هماهنگ کننده برساند، در غیر این 

 مسئولیتی در قبال مالک جدید نخواهد داشت. 

 : شرایط خصوصیهفتماده 

های مختلف، ضرورت به ارائه خدمات مازاد بر مفاد این  ها در رشته به اقتضای شرایط خاص پروژه، ممکن است در مسیر تهیه نقشه

 گردد: طرفین به شرح ذیل اعالم می بینقرارداد باشد که طبق توافق 

 . شرح خدمات7-1

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 
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 . مبلغ و شرایط پرداخت7-2

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................................. 

 

و منوط به این که در چهارچوب  کار صاحبکه در این صورت شرایط خصوصی به صورت توافق طرفین بر اساس فرم درخواست 

ساختمان باشد به صورت پیوست این  هرمزگان استان ابالغی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضوابطمقررات ملی ساختمان و 

 قرارداد قابل انجام خواهد بود.

 : فسخ قراردادهشتماده 

خود را به صورت  تقاضای فسخ قرارداد موظف است ،در صورت انصراف از ادامه فرآیند طراحیدر هر مرحله از کار  کار صاحب .8-1

الزحمه خدمات ارائه شده را به طراح هماهنگ کننده  یل حقنماید و مطابق با شرایط ذهماهنگ کننده ارائه طراح  مکتوب به 

 پرداخت نماید.

درصد حق الزحمه محاسبه شده  30های معماری در سازمان نظام مهندسی،  . بعد از عقد قرارداد و قبل از ثبت نقشه8-1-1

 مطابق ماده سه.

درصد حق الزحمه  40، مکانیکی یا برقی أسیساتهای سازه و یا ت های معماری و قبل از ثبت نقشه . بعد از ثبت نقشه8-1-2

 محاسبه شده مطابق ماده سه.

درصد حق الزحمه  60های سازه،  های تأسیسات برقی و یا تأسیسات مکانیکی و قبل از ثبت نقشه . بعد از ثبت نقشه8-1-3

 محاسبه شده مطابق ماده سه.

 درصد حق الزحمه محاسبه شده مطابق ماده سه. 80سیسات، های تأ های سازه و قبل از ثبت نقشه . پس از ثبت نقشه8-1-4

از تاریخ  کاری روز 10، بعد از گذشت 6و  4، 3مطابق با مواد  کار صاحبدر صورت عدم انجام به موقع تعهدات مالی و کاری  . 8-2

نسبت به توقف فرآیندهای طراحی اقدام نماید و در  کار صاحببه  کتبی اعالمتواند پس از  می هماهنگ کننده سررسید تعهد، طراح

تواند عالوه بر اعالم کتبی  هماهنگ کننده میطراح کتبی،  عالمبعد از گذشت یک ماه از زمان ا کار صاحب گوییصورت عدم پاسخ
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شتغال به کار ظرفیت ا خارج نمودن این کار از نسبت به ساختمان استان نظام مهندسیسازمان و  کار صاحب فسخ قرارداد به

 دریافت نماید.  1-8الزحمه خدمات ارائه شده را مطابق با بند  خدمات مهندسی ثبت شده در سازمان اقدام نماید و حق

 تقاضای فسخ قرارداد نماید که در اینصورت می تواند با اعالم کتبی و قبل از ارائه طرح اولیه صرفاًهماهنگ کننده  طراح  .8-3

  را در زمان عقد قرارداد عودت نماید.  کار صاحباخذ شده از سوی کلیه مبالغ  موظف است

 : حل اختالف و داورینهماده 

اختالفی وجود  بین طرفین ها و بندهای ذیل آنها در صورتیکه درخصوص نحوه اجرای مفاد این قرارداد و هر یک از موارد و تبصره

بین خود حل نمایند ولی در صورتیکه از این طریق  مصالحهنمایند که اختالف را با مذاکره و  داشته باشد، ابتدا طرفین تالش می

 باشد.  االجرا می شود که نظر سازمان برای طرفین الزم موضوع حل نشود مراتب به سازمان نظام مهندسی استان ارجاع می

 ین قراردادماده ده: نشانی طرف

 ................................................................................................................................................................................................... کار: صاحبنشانی 

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

 ............................................................................................................................ آدرس پست الکترونیک:.........شماره تماس: ..............................................

 .......................................... .................................................................................................................................................. :طراح هماهنگ کنندهنشانی 

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

 .....................................................................................آدرس پست الکترونیک: ..................................... ......................................................شماره تماس: 

نشانی  ،از تاریخ تغییر بعد ( روز15پانزده ) مکلف است حداکثر ظرف مدت هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد ،

، مکاتبات به نشانی نگردداعالم کند. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم  به صورت مکتوب جدید خود را به طرف دیگر

 گردد.  تلقی میارسال و دریافت شده  مندرج در ماده ده

 پیوست قرارداد : مدارکهیازدماده 

 ............دستور نقشه شهرداری به شماره ...................................... و تاریخ ...................... .11-1

 نامه نماینده قانونی شرکت. تصویر سند مالکیت، برگ واگذاری، وکالتنامه قانونی و معرفی .11-2

 ..تصویر قرارداد ثبت شده در سازمان به شماره .................................. و تاریخ ......................................... .11-3

 ماده هفت )شرایط خصوصی(.خدمات مازاد مورد توافق مطابق با  .11-4

 های موقعیت ملک موضوع تبصره یک ماده یک. نقشه .11-5
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 های قرارداد  : تعداد نسخهدوازدهماده 

باشد که در سه نسخه تنظیم شده و حکم واحد دارد، در کمال  می ، سی بند و چهار تبصره،ماده دوازدهاین قرارداد مشتمل بر 

 باشد.  االجرا می صحت و سالمت و آگاهی از مفاد آن بین طرفین تنظیم و  منعقد گردیده است و رعایت مفاد آن برای طرفین الزم

      

 

 طراح هماهنگ کننده:                                                      :         کار صاحب           

 

 


