اجرای کلیه عملیات ساختمانی
به تاریخ  .................................در شهر  ............................بین  .........................................که در این قرارداد کارفرما نامیده می شیدد
به نمایندگ  ...................................از یک طرف  ،و  ...................................به نشیان ..........................................................................
که از این به بعد پیمانکار نامیده م شدد از طرف دیگر  ،قرارداد زیر منعقد م گردد .

ماده یک – موضوع قرارداد
مدضدع قرارداد عبارتست از  :اجرای کامل کلیه عملیات ساختمان ( ابنیه  ،تاسیسات برق  ،تاسیسات مکانیک )  ،محدطه سیازی ،
حصارکش  ،راه اندازی و تحدیل  .........................به جز کارهای مندرج در پیدست شماره یک  ،واقع در  .........................بیر اسیا
مدارک  ،مشخصات فن و نقشه های منضم به این قرارداد که کال به رویت  ،مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جیز یینکیک
آن تلق م شدد و قرارداد کار با اطالع از کمیت و کیکیت آنها  ،مبادرت به قبدل و تعهد نمدده است .

ماده دو -اسناد و مدارک قرارداد
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف – قرارداد حاضر
ب -نقشه های کل  ،تکصیل و اجرای شامل :
 -1نقشه های پالن مدقعیت و طرح استقرار در  ................................برگ .
 -2نقشه های معماری در  ...................................................................برگ.
 -3نقشه های جزییات اجرای در  ........................................................برگ .
 -4نقشه های سازه در  .........................................................................برگ .
 -5نقشه های تاسیسات مکانیک در  ....................................................برگ .
 -6نقشه های تاسیسات برق در  ...........................................................برگ .
 -7نقشه های محدطه سازی  ،حصارکش و  ...در  ....................................برگ .
ج -مشخصات فن عمدم منتشره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه قرارداد تلق م شدد ).
د -شرایط عمدم قرارداد منتشر شده از سدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه قرارداد تلق م شدد ) .
ه -دستدر کارها  ،صدرت مجلس ها  ،مدافقت نامه ها و هر ندع سند دیگری که مدرد کارها و قیمتهای جدیید ییا امیدر دیگیر  ،در
مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .

و -فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمان ( رسته ساختمان )  ،منضم به قرارداد سال ( که ضمیمه قرارداد تلق م شدد) .
تبصره – هرگاه بین مداد و فصدل بعض از اسناد و مدارک بای تناقض وجدد داشت  ،اولدیت میدارک بیر بکیدیگر  ،طبیت ترتیی
ردیکهای بای است  .در مداردیکه تناقض مربدط به قیمت کارهای باشد که بر اسا

فهرست بهای منضم بیه قیرارداد انجیا می

شدند  ،فهرست بها در اولدیت اول قرار دارد .

ماده سه – مبلغ و ضریب قرارداد
الف –مبلغ قرارداد برابر  ) ............................. ( ...........................ریال است که بر اسا

قیمت پیشینهادی پیمانکیار  ،بیا تدجیه بیه

شرایط این قرارداد محاسبه شده است  .این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده  12م باشد .
ب -ضری قرارداد  ) ......................... ( ..................................است که در ارتباط با ماده  12از آن استکاده م شدد .

ماده چهار – مدت قرارداد
مدت قرارداد برابر با  ) ...................... ( ........................ماه شمس از تاریخ اولیه صدرتمجلس تحدیل کارگاه – کیه طبیت میاده 28
شرایط عمدم قرارداد تنظیم م شدد – خداهد بدد .
پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد با تدجه به مداد  30و  39شرایط عمدم قیرارداد  ،پیس از آنکیه عملییات مدضیدع قیرارداد را
تکمیل و آماده بهره برداری نمدد از کارفرما تقاضای تحدیل مدقت کند .

ماده پنج – دوره تضمین
حسن انجا کلیه عملیات مدضدع قرارداد از تاریخ تحدیل مدقت برای مدت دوازده (  ) 12ماه شمس از طرف پیمانکار تضمین می
گردد  .اگر در دوره تضمین معای و نقایص در کار مشاهده شدد که ناش از عد رعایت مشخصات بیه شیرح میرکدر در میدارک
قرارداد باشد  ،شرایط مندرج در ماده  42شرایط عمدم قرارداد حاکم خداهد بدد .

ماده شش – نظارت
نظارت در اجرای تعهدات که پیمانکار بر طبت مکاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیدست آن تقبل نمدده است  ،به عهده کارفرمیا و
یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرف شده از سدی کارفرما  ،خداهد بدد  .پیمانکار مدظف است کارها را طبیت قیرارداد  ،اصیدل
فن و دستدرات کار فرما  ،یا نماینده او و یا دستگاه نظارت  ،طبت مشخصات  ،اسناد و مدارک پیدست این قرارداد  ،اجرا نماید .

ماده هفت – تعدیل آحادبها
به قیمتهای این قرارداد هیچگدنه تعدیل آحاد بها و مابه التکاوت بجز آنچه که در یدست شماره  5پیش بین شده  ،تعلت نم گیرد .

ماده هشت – نیروی انسانی  ،مصالح و تدارکات
تامین نیروی انسان  ،تهیه و تدارک کلیه مصالح ،ابزار کار ،ماشینآیت و به طدر کل تما لیداز ضیروری بیرای اجیرای عملییات
مدضدع قرارداد و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربدط ،به عهده پیمانکار است .پیمانکار متعهد است مصیالح را از منیابع تهییه
کند که از حیث مرغدبیت طبت مشخصات فن مندرج در اسناد و مدارک این قرارداد باشد و مدرد تایید کارفرما و یا دستگاه نظیارت
قرار گیرد.
کارفرما در صدرت درخداست پیمانکار  ،حداله های یز را در مدرد مصالح و تدارکات مدرد نیاز مدضدع قرارداد صیادر خداهید نمیدد
ول هیچگدنه تکلیف و تعهدی را در قبال وصدل و یا عد وصدل آن ندارد .
تبصره – تامین آب و برق مدقت و هزینه مصرف آن  ،به عهده پیمانکار است .

ماده نه – پیش پرداخت
کارفرما مدافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار  ،پیش پرداخت این قرارداد را بر اسا

مکاد آخیرین دسیتدرالعمل ابالغی در میدرد

طرحهای عمران  ،پرداخت نماید .

ماده ده – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
هنگا امضای قرارداد  ،پیمانکار برای تضمین انجا تعهدات خدد باید به میزان  ( 5پنج ) درصد مبلغ اولیه قرارداد  ،ضمانتنامه میدرد
قبدل کارفرما – طبت نمدنه مدرد عمل در طرحهای عمران – را ارایه نماید  ،ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحدیل مدقت
مدضدع قرارداد طبت ماده  34شرایط عمدم قرارداد  ،به پیمانکار مسترد خداهد شد .
چنانچه تا  30روز پس از ارایه ضمانتنامه انجا تعهدات از طرف پیمانکار منتخ  ،کارفرما قرارداد را برای اجرای کار ابیال ننمایید
پیمانکار م تداند استرداد ضمانت نامه انجا تعهدات خدد را درخداسیت نمیدده و کارفرمیا بایید بالفاصیله نسیبت بیه آزاد نمیددن
ضمانتنامه اقدا کند  .در این صدرت انعقاد قرارداد منتک است .

ماده یازده – نرخ قرارداد  ،نحوه اندازه گیری  ،پرداختهای موقت و قطعی  ،کسور قانونی و جبران خسارت در
دیر کرد پرداختها
الف – نرخ قرارداد  :نرخ این قرارداد بر حس واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل م باشد .
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جمع کل(مبلغ اولیه قرارداد)

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرای  ،طبت نقشه و مشخصات است .
در صدرتیکه اجرای هر یک از اقال کار در مدضدع قرارداد به عهده پیمانکار نباشد  ،عناوین آنهیا در پیدسیت شیماره ییک قیرارداد
مندرج است .
ب -نحده اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها :
ب -1 -سطدح زیر بنای هر ساختمان بر اسا

تصدیر افق سقف ها ( پ شت تا پشیت ) انیدازه گییری می شیدد  ،بازشیدها ( بیه

استثنای بازشدها تا  2متر مربع ) جز زیر بنا بحساب نیامده ول پیش آمدگ سقف ها جزو زیر بنا محسدب م شدد .
ب -2 -هزینه تما عناصر دیدارهای محدطه و حصارها با هر ارتکاع بصدرت متر طدل اندازه گیری م شدد .
ب -3 -سطدح محدطه بصدرت سطح واقع آن اندازه گیری و بصدرت متر مربع محاسبه م شدد .
ج – پرداختهای مدقت  :پرداختهای مدقت  ،بر اسا درصدی از مبلغ هر یک از پیروژه هیا بیه شیرح جیدول فیدق و منحصیرا در
چهارچدب و ترتیب که در پیدست شماره دو تککیک گردیده  ،انجا خداهد شد .
بهای مصالح پایکار  ،بر اسا فهرست مصالح پایکار منضم به قرارداد ،بااعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبت دسیتدرالعمل
مربدط و ضرای بایسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضری پیشنهادی پیمانکار مندرج در قرارداد منظدر م شدد .

د -پرداخت قطع  :مبلغ پرداخت قطع به پیمانکار  ،از حاصلضرب ارقا اندازه گیری شده طبت بند « ب » و نرخ قرارداد ( مدضدع
بند الف )  ،بعالوه مدارد احتمال مندرج در ماده  12بدست م آید .
تبصره – در صدرت که در سطدح نقشه های منضم به قرارداد تغییری داده نشدد مقادیر مندرج در جدول بند « الف » مالک عمیل
پرداخت قطع خداهد بدد .
ه -کسدر قاندن  :کسدر قاندن به عهده پیمانکار است که تدسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذییربط وارییز می
شدد  .در مدرد حت بیمه تامین اجتماع  ،بر طبت ضدابط مدرد عمل در طرحهای عمران ( که بر اسا

قیمت پایه واگرار م شدند

) عمل خداهد شد .
و -جبران خسارت دیر کرد در پرداختها  :هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای مدقت تیاخیر نمایید  ،بیه منظیدر
جبران خسارت ناش از تاخیر در تادیه اصل بده  ،کارفرما معادل  ( 14چهارده ) درصد ( ساینه ) در مبلغی کیه پرداخیت آن بیه
تاخیر افتاده  ،متناس با مدت تاخیر  ،به پیمانکار پرداخت م نماید  .مدت تاخیر در هر پرداخت  ،از تاریخ آخرین مهلت منیدرج در
ماده  37شرایط عمدم قرارداد تا تاریخ صدور چک مربدط خداهد بدد.
چنانچه مجمدع مطالبات پیمانکار که به تاخیر افتاده از  ( 20بیست ) درصد مبلغ اولیه قرارداد تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت
حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدا ننماید با تقاضای پیمانکار  ،کارفرما طبت ماده  48یه
قرارداد خاتمه م دهد  ،حداکثر سدد پرداخت به پیمانکار  ( 2دو ) درصد مبلغ اولیه قرارداد است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست
در این حالت پیمانکار م تداند درخداست خاتمه قرارداد را اعال و کارفرما به قرارداد خاتمه دهد .

ماده دوازده – تغییرات
در صدرت که بعد از انعقاد قرارداد و در حین اجرای کار  ،تغییرات در مشخصات فن ( از جمله تغییر ندع مصالح ) و یا نقشیه هیای
اجرای از طرف کارفرما به پیمانکار ابال گردد و این نغییرات  ،ندع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر
دهد  ،پیمانکار مکلف به انجا کار با نرخهای قرارداد بدین شرح خداهد بدد .
در صدرت که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند « الف » ماده  11ایجاد شدد  ،بهای این تغییرات بر مبنای نیرخ تعییین شیده
محاسبه م شدد .
چنانچه با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبت دستدرالعمل مربیدط و اعمیال ضیرای بایسیری و منطقیه ای منیدرج در
فهرست بها و ضری پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظدر م شدد .
قیمت کارهای جدید ابالغ که بهای واحد آنها در فهرست بهای پیدست مدجدد نیست با استکاده از نرخ واقع زمان و محل اجیرا
و صرفا با اعمال ضری بایسری مندرج در فهرست بها تعیین م شدد  .سقف مبلغ این کارها حداکثر  10درصد مبلغ اولیه قیرارداد
است .مبلغ مربدط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده  29شرایط عمدم قرارداد م باشد .

ماده سیزده – فسخ و یا خاتمه قرارداد
در صدرتیکه قرارداد مشمدل ماده  46و یا  48شرایط عمدم قرارداد گردد و کار به صدرت نیمه کاره تحدیل گرفته شیدد  ،صیدرت
وضعیت قطع کار بر اسا

کارهای انجا شده  ،درصدهای مدقت و بهای مصالح پای کار مدضدع بند « ج » ماده  11محاسیبه و

قطع م گردد .

ماده چهارده – تجهیز و برچیدن کارگاه
هزینه های مربدط به تجهیز و برچیدن کارگاه کال به عهده پیمانکار است  .پیمانکار باید کارگاه را به نحدی مناس تجهییز نمایید
که شروع و ادامه کار تا تحدل مدقت  ،بدون وقکه و با کیکیت یز انجا پریرد .
در پایان کار  ،پیمانکار باید نسبت به تخری و خارج نمددن مداد حاصل از تخری  ،اقدا نماید  .مصالح بازیافت از تخری متعلیت
به پیمانکار است .

ماده پانزده – سایر شرایط
در خصدص مداردی که در این قرارداد نیامده است  ،مکاد مندرج در مدارک منضم به این قرارداد و بخشنامه های ابالغ مربیدط از
سدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  ،از جمله خسارت پرداخت تاخیر در تحدیل زمین  ،خسارت پرداخت تعلییت و جریمیه
تاخیر پیمانکار مالک عمل خداهد بدد .

کارفرما

پیمانکار

پیوست شماره یک
اقالم از کار مدضدع قرارداد که تدسط پیمانکار انجا نم گسرد  ( .در ارتباط با ماده یک قرارداد )
پیوست شماره دو
تعیین درصدهای انجا هر کار برای فعالیت های مختلف کار به منظدر پرداختهای مدقت برای هر زیر پروژه به تککیک ( در ارتبیاط
با بند ج ماده  11قرارداد )
درصدهای انجا کار هر ساختمان  ،محدطه و حصارکش باید بطدر دقیت  ،بر اسا برآورد مربدط به هر کار بگدنه ای تعیین شیدد
که درصد ریال هیچ فعالیت بیشتر از  8درصد برآورد آن کار نشدد .
پیوست شماره سه
مشخ صات مربدط به مصالح مصرف در ساختمان  ،محدطه سازی و  ( ....در ارتباط با ماده  12قرارداد )
پیوست شماره چهار
نحده اندازه گیری سطدح و دیگر واحدهای مدرد نیاز کارها به تککیک هرزیر پروژه ( در ارتباط با ماده  11قرارداد )
پیوست شماره پنج
تعدیل قرارداد در ارتباط  ،ماده  7قرارداد :
به این قرارداد فقط مابه التکاوت نرخ فدید و سیمان به شرح زیر تعلت م گیرد و هیچ وجه دیگری بعندان تعدیل و یا مابه التکیاوت
بحساب پیمانکار منظدر نم شدد .
M  [ P  P0 (1.10 ) n ]T *1.14

 =Mمبلغ ناخالص تکاوت بهای فدید و یا سیمان
 =Pبهای واحد نرخ فد ید و یا سیمان طبت فاکتدر ارایه شده مدرد قبدل کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخهای ابالغ از طیرف
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دوره متناظر ورود مصالح به کارگاه هر کدا که کمتر است.
  P0بهای واحد نرخ فدید و یا سیمان بر طبت نرخهای ابالغ از طرف سازمان در ماه که پیشنهاد پیمانکیار درآن اراییه شیده
است .
 = 1/10ضری متدسط تعدیل ساینه
 =nمدت سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال ،کسر سال به تناس محاسبه م شدد.
 =Tمقدار فدید یا سیمان مصرف
 = 1/14ضری جبران کسدر قاندن و یا سایر هزینه های پیمانکار است .
مبلغ حاصل از رابطه فدق ( )Mبحساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظدر م شدد .
چنانچه تهیه فدید و سیمان تدسط پیمانکار در زما ن تاخیر غیر مجاز انجا شدد  ،برای محاسبه مابه التکاوت نرخ فدید و سییمان زمیان
مجاز طبت برنامه زمانبندی مالک عمل قرار م گیرد مگر اینکه نرخ زمان خرید فدید وسیمان به شرح فدق (در مدت تاخیر غیر مجاز )
کمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندی باشد که در این حالت نرخ زمان برنامه زمان بندی مالک عمل قرار م گیرد .
برگرفته از کتاب :
قراردادهای عمران -علیرضا پدر اسد

