
 

 : مجری  : مالک

 نام و نام خانوادگي :

 

 امضا و تاريخ :

 نام و نام خانوادگي : 

 

 امضا و تاريخ :

 

 ساختمان اجراي قراردادهاي براي قرارداد خصوصی شرايط

 

 از : آن محول كرده عبارتند كه تعيين تكليف را به موادی از قرارداد و شرايط عموميقرارداد با توجه به  شرايط خصوصي

 .(مصرفي ساختمان )مطابق فهرست پيوستمشخصات مصالح  - 1ماده 

  

 .برنامه زمانبندی تفصيلي كار - 2ماده 

  

 قرارداد با تعيين تعيين مراحل مختلف كار به تفكيک و در چارچوب برنامه زمانبندی به منظور پرداختهای موضوع - 3 ماده

 درصد يا مبلغ مربوط به هر مرحله متناسب با نوع قرارداد.

 

 شرايط تغيير مقادير كار.تعيين  - 4ماده 

 

 تعيين شرايط تغيير مدت قرارداد. - 5ماده 

 

 تعيين شرايط تعديل مبلغ قرارداد. - 6ماده 

 

 تضمين مورد قبول صاحب كار، برای تضمين پيش پرداخت، حسن انجام كار، تنخواه گردان. - 7ماده 

 

 نحوه استرداد تضمين و تعيين مراحل و درصدهای آن. - 8ماده 

 

مدارك مثبته به  تعيين زمانهای الزم برای ارايه صورت وضعيت ها يا صورت هزينه ها و حسب مورد اسناد هزينه و – 9ماده 

 بكار.صاح

 

 تعيين مدت تضمين بعداز تحويل موقت. - 10ماده 

 



 

 : مجری  : مالک

 نام و نام خانوادگي :

 

 امضا و تاريخ :

 نام و نام خانوادگي : 

 

 امضا و تاريخ :

 

 تعيين درصد جريمه عدم انجام تعهدات هر يک از طرفين. - 11ماده 

 

 ير غيرمجاز.تعيين درصد جريمه تاخ - 12ماده 

 

 مجری. تعيين درصد خسارت هزينه های كارگاه در طول مدت توقف ناشي از عدم پرداخت مطالبات حقه - 13ماده 

 

 تعيين مبلغ يا درصد هزينه تعليق. - 14ماده 

 

 ماه و همچنين بيشتر از يكبار. 3شرايط تعليق برای مدت بيش از  - 15ماده 

 

 تسريع.تعيين درصد جايزه  - 16ماده 

 

 تعيين سهم هر يک از طرفين قرارداد در مورد هزينه بيمه. - 17ماده 

 

 تعيين افراد هيات حل اختالف. - 18ماده 

 

 تعيين مواردی كه ابالغها مي تواند به صورت غير كتبي صورت گيرد. - 19ماده 

 

 ت.ن به عهده صاحب كار نيست هزينه آمواردی كه در قرارداد پيمان مديري - 20ماده 

 

 ه آن درصدی تعلق نمي گيرد يا درصد ديگری مورد نظر است.هزينه هايي كه در پيمان مديريت ب - 21ماده 

 

طرفين قرارداد  ساير موارد خاصي كه با توجه به قرارداد و اجرای ساختمان و شرايط عمومي مورد نظر و خواسته - 22ماده 

 است و رعايت آنها الزامي است.

 


