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 ساختمان اجراي قراردادهاي براي قرارداد عمومي شرايط

 مفاهيم و تعاريف -اول  فصل

 قرارداد اجرای ساختمان : - 1ماده 

اصلي و كلي قرارداد مانند مشخصات و نشاني دو  و مشخصاتاعم از اينكه به صورت عادي يا رسمي تنظيم شده باشد براي طرفين آن حكم سند دارد 

 به قرارداد در آن قيد مي شود. طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارك منضم

 شرايط عمومي : - 2ماده 

مورد رعايت طرفين قرار گيرد مي شود و بايد  شرايطي است كه در تمامي انواع قراردادهاي اجراي ساختمان بين صاحب كار و مجريان ساختمان منعقد

 مي شود. و حاكم برقرارداد منعقده بوده و جزو الينفك آن محسوب

 شرايط خصوصي : - 3ماده 

خواسته ها و نظرات خاص هر يك از طرفين  ساختمان با توجه به وضعيت، موقعيت و ماهيت خود دارد و متضمن شرايط خاصي است كه اجراي هر

وب محس مورد موافقت طرفين قرار گرفته و بايد مورد رعايت قرار گيرد و جز الينفك قرارداد رايط عمومي قرارداد است كهقرارداد و به منظور تكميل ش

 اختيار پيش بيني شده باشد. شرايط خصوصي نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند مگر در مواردي كه در شرايط عمومي اين مي شود.

 انواع قرارداد اجرای ساختمان : - 4ماده 

 مي شود: قرارداد اجراي ساختمان معموال به يكي از سه شكل زير و براي انجام كل كار و يا بخشي از كار منعقد

 ي ساختمان با مصالح )كاربرگ الف(الف( قرارداد اجرا

 دون مصالح يا دستمزدي )كاربرگ ب(ب( قرارداد اجراي ساختمان ب

 به صورت پيمان مديريت )كاربرگ ج(ي ساختمان ج( قرارداد اجرا

 اجرای ساختمان : - 5ماده 

صاركشي ح مكانيكي و تأسيسات برقي، محوطه سازي، اي تأسيساتسازي، سفت كاري، نازك كاري، اجر عبارت است از تجهيز كارگاه، آماده سازي، اسكلت

 بهره برداري و امور مربوط به مديريت، اجرا و ساخت و ساز تا

 صالحيت حرفه ای، حدود آن و ظرفيت اشتغال : - 6ماده 

زي براي دارندگان صالحيت صادر مسكن و شهرسا عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه طبق شرايط و ضوابط مربوط، توسط وزارت

 گردد. مي

 ناظر : - 7ماده 

رشته هاي اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه  نظارت بر ساختمان در يك يا چند رشته ازشخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال با صالحيت 

اجراي صحيح عمليات ساختماني  يا ساير مراجع صدورپروانه ساختمان معرفي مي شود و بر ط سازمان استان انتخاب و به صاحب كار، شهرداري وتوس
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ملي ساختمان و محاسبات  نطباق ساختمان با مشخصات مندرج درپروانه و نقشه ها ، مقرراتبه لحاظ ا مندرج در پروانه اشتغال خود حيطه صالحيت در

 فني منضم به آن نظارت مي نمايد.

 ناظر هماهنگ كننده : - 8ماده 

ان، شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختم شخصي حقيقي داراي پروانه اشتغال و صالحيت نظارت در رشته معماري يا عمران است كه براساس

مندرج در قانون در يك ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و ارسال گزارش هاي مرحله  مسوول هماهنگي بين تمامي ناظران رشته هاي هفتگانه

اي مسوول واحد فني موسسات و يا نهاده شهرداري و ساير مراجع ذي ربط مي باشد. در خصوص ناظران حقوقي ساختمان ، مديرعامل شركت يا اي به

 عمومي غيردولتي همان ناظر هماهنگ كننده خواهد بود.

 پيمانكار : - 9ماده 

 بخش از عمليات با وي قرارداد منعقد مي گردد. ي را دارد و براي آنام تمام يا بخشي از كارهاي اجرايشخص حقيقي يا حقوقي است كه صالحيت انج

 كارگاه، تجهيز و برچيدن آن : - 10ماده 

 استفاده مي گردد. هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي شود، يا با اجازه صاحب كار از آن الف( محل يا محل

 موقت براي دوره اجرا انجام مي شود. ب( تجهيز كارگاه، عبارت است از اقدامات و تداركاتي كه به منظور شروع و انجام دادن كار به صورت

آنها به عالوه ساير مواد زايد و يا ماشين آالت  آوري تجهيزات، تأسيسات و يا ساختمانهاي موقت و خارج كردن ج( برچيدن كارگاه، عبارت است از جمع

 مذكور. و ابزار كار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي

 مدت قرارداد  برنامه زمان بندی : - 11ماده 

توسط مجري برآورد و با قبول صاحب كار  ي كلي و تفصيلي آن ، براساس نوع قرارداد،الف( مدت الزم جهت اجراي ساختمان همراه با برنامه زمان بند

تاريخ ها و ساعت كار براساس تقويم و ساعت رسمي كشور است. مدت قرارداد و برنامه  در چارچوب برنامه مذكور به عنوان مدت قرارداد تعيين مي گردد.

 ق طرفين قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي باشد.به تغيير مقادير كار با تواف زمان بندي با توجه

باشد، مجري موظف است سه ماه قبل از مهلت  ب( در صورتي كه به هر علت اجراي ساختمان به زماني بيش از زمان تعيين شده در قرارداد نياز داشته

صورت قرارداد مجري و صاحب كار با رضايت طرفين قابل تمديد است. در صورت تمديد يا عدم  يناتمام قرارداد، مراتب را به صاحب كار اعالم نمايد. در ا

مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان  قرارداد، مجري موظف است مراتب ادامه يا خاتمه كار خود را همراه با گزارش وضعيت كار به صاحب كار، تمديد

 استان اعالم نمايد.

 مبلغ قرارداد  نحوه پرداخت : - 12ماده 

و در قرارداد درج مي شود. ميزان، موعد و نحوه  عبارت است از مبلغ يا درصدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين صاحب كار و مجري توافق و تعيين

 شرايط خصوصي قيد شود.مواعد پرداخت و همچنين شرايط تعديل آن در  پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد بايد با ذكر مراحل و

 فصل دوم  تعهدات و اختيارات صاحب كار

 تعهدات صاحب كار : - 13ماده 
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تحويل مجري بدهد. چنانچه تاريخ معيني  صاحب كار متعهد است محل اجراي ساختمان را بدون متصرف و معارض طي صورت جلسه كتبي 13-1

 روز از تاريخ امضاي قرارداد به طول انجامد. 30آن نبايد بيش از  جهت تحويل كارگاه در قرارداد پيش بيني نشده باشد، تحويل

حسب مورد از شهرداري و يا ساير مراجع صدور  ،اي مورد نظرا با توجه به نقشه هصاحب كار متعهد است پروانه ساختماني و مجوز هاي الزم ر 13-2

 آنها را به مجري تحويل دهد.نسخه اي از  پروانه ساختمان ، قبل از شروع اجراي ساختمان اخذ و

 شروع عمليات ساختماني فراهم نمايد. صاحب كار متعهد است تسهيالت الزم به منظور تامين آب و برق كارگاه ساختمان را قبل از 13-3

رسيده است و همچنين صدور پروانه ساختمان  تان و مرجعيي كار را كه به تصويب سازمان اسسري از نقشه هاي اجرا 2صاحب كار متعهد است  13-4

 ساير اسناد و مدارك الزم را به مجري تحويل نمايد.

است كليه پرداخت هايي را كه با توجه به نوع  در صورت تاييد ناظر و ناظر هماهنگ كننده مبني بر انجام كار توسط مجري، صاحب كار متعهد 13-5

 قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت كند.

از هزينه بيمه نيروي انساني و ماشين آالت و  ار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزينه هاي مربوط به بيمه كارگاه ساختمان را )غيرصاحب ك 12-6

 تجهيزاتي كه متعلق به مجري است( بپردازد.

كنند، متناسب با شرايط كار در اسرع وقت، مي  هايي ارايه و يا از وي كسب نظر صاحب كار متعهد است در مواردي كه مجري يا ناظر پيشنهاد 13-7

 دارد. حداكثر ظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را اعالم

وي به مجري ابالغ مي كند و به هيچ وجه مجاز  گونه تغييرات و اصالحات مورد نظر خود را فقط پس از تاييد ناظر ذي ربط و توسطصاحب كار هر 13-8

 ستقيما دخالت نمايد.نمي باشد در امور اجرايي گارگاه م

 اختيارات صاحب كار : - 14ماده 

از كارگاه بازديد نمايد و چنانچه موارد بي  ودامور جاري كارگاه نش جب اختالل درصاحب كار اختيار دارد بطور مستمر و دايم بنحوي كه مو 14-1

مالحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور كتبي به مجري يا رعايت اصول ايمني و ...  انضباطي، كم كاري، كندي، يا توقف كار، حيف و ميل، عدم

سبت پيش بيني شده در قرارداد ن كند. در صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظرات مذكور توجه ننمايد صاحب كار اختيار دارد براساس مفاد پيمانكار اعالم

 به تعويض آنها اقدام نمايد.

 20تقليل يا افزايش دهد. اما در صورت تجاوز از  درصد مبلغ قرارداد را 20ساختمان حداكثر تا معادل  صاحب كار اختيار دارد در ضمن اجراي 14-2

 پيشنهادي خود را به صاحب كار اعالم نمايد تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقي ، در آن درصد قرارداد ، مجري موظف است بالفاصله قيمت

 خصوص اقدام گردد.

 عهدات و اختيارات مجریت -فصل سوم 

 تعهدات : - 15ماده 

مالحظه نموده و از موقعيت، نوع كار، وضعيت  مجري بايد قبل از انعقاد قرارداد از محل اجراي ساختمان بازديد كرده و تمام اسناد و مدارك و نقشه ها را

ماشين آالت و امكانات نيروي انساني ماهر در بازار كار ، آگاهي كامل مصالح و تجهيزات و  آب و هوا، امكان اجراي كار در فصلهاي مختلف سال، انواع

 به اطالعات مذكور در زمينه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعهدات زير را تقبل نمايد. داشته و با توجه
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را به مهندس طراح و ناظر و صاحب كار اعالم  وعدر صورت مالحظه مغايرت بين نقشه هاي اجرايي يا عدم رعايت اصول فني در آنها بالفاصله موض 1-15

 نمايد.

كارگاه  ساختمانهاي مجاور و مسايل زيست محيطي در تمامي مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه هاي عمومي اجراي ساختمان و ايمني كارگاه و 2-15

 را رعايت كند.

 تجهيز كارگاه ساختان توسط وي يا زير نظر او انجام پذيرد. 3-15

نبدي  عمليات اجرايي را پس از صدور مجوزهاي قانوني از سوي دستگاه هاي ذي ربط و دريافت آن مدارك از صاحب كار ، مطابق برنامه زمان 4-15

 شروع نمايد.

 تمامي عمليات اجرايي را براساس نقشه هاي مصوب اجرا كند. 5-15

 د.در صورت نياز بين پيمانكاران هماهنگي الزم را ايجاد نماي 6-15

 تقدم و تاخر منطقي بين اقالم كار را تعيين كند. 7-15

 تاييديه هاي الزم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ كند. 8-15

در رشته مربوط كه توسط مراجع  داراي صالحيت در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال خود و ساير اشخاص 9-15

و همچنين از پذيرش مسووليت نظارت بر ساختماني كه اجراي آن بعهده وي مي باشد امتناع  صالح تعيين و ابالغ شده است را كامال رعايت نمايدذي

 نمايد.

 عمليات مورد قرارداد را به وسيله افراد متخصص و با تجربه و داراي صالحيت انجام دهد. 10-15

 ن آالت، ابزار، مصالح استاندارد و تجهيزات الزم را فراهم نمايد.حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشي 11-15

اري يا خودد نمي دهد از به كارگيري كارگران خارجي زمانيكه مقررات دولتي اجازه انيروي انساني ماهر مورد نياز كارگاه را تهيه يا تاييد كند و ت 12-15

 ت كار و امور اجتماعي را دريافت و يا مطالبه نمايد.مجوز وزار ي آناني كند و در صورت ضرورت به كارگيرجلوگير

 رعايت آنها الزام نمايد. مقررات بيمه و تامين اجتماعي و قانون كار و بخشنامه هاي منبعث از آن را رعايت و يا نسبت به 13-15

)هزينه  بيمه آتش سوزي و حوادث قهري كند. اقبل از شروع عمليات اجرايي كارگاه، كليه تجهيزات و ماشين آالت و وسايل متعلق به خود ر 14-15

صاحب كار است. لكن چنانچه صاحب كار آنها را بيمه ننموده باشد ، در صورت بروز آتش سوزي  بيمه ساختمان و وسايل متعلق به صاحب كار به عهده

مسووليت حفاظت از كارگاه و تأسيسات  ادث قهري،قهري، مسووليت و جبران خسارات وارده به عهده صاحب كار خواهد بود.( صرفنظر از حو يا حوادث

شود موظف به رفع نقص و يا  عهده مجري است و اگر به هر يك صدمه و خسارتي وارد زيربنايي و تمامي وسايل و لوازم و مصالح موجود در كارگاه به

 مي باشد. جبران خسارت

لطمه نزند و ناظر به طور كتبي تاييد كند با  ر صورتي كه به اصول فني كارنظرات ناظر را براساس نقشه هاي موجود و نظرات صاحب كار، د 15-15

 رعايت مفاد قرارداد و شرايط عمومي قرارداد بپذيرد.

 انساني عدم ارايه كار مناسب از ناحيه نيروي هرگونه ايراد و نقص در اجراي كار ناشي از عدم رعايت نقشه ها يا به كاربردن مصالح نامرغوب يا 16-15

 ارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نمايد.ك



 

 : مجری  : مالک

 نام و نام خانوادگي :

 

 امضا و تاريخ :

 نام و نام خانوادگي : 

 

 امضا و تاريخ :

 

امين ت عاليم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و كليه مقررات مربوط به نحوه تخليه مصالح، پيش بيني راه عبور مناسب در پياده رو، استفاده از 17-15

 انتظامات كارگاه را حسب مورد رعايت و كنترل نمايد.

 به ديگران ندارد. ه واگذاري قرارداد رازاجا 18-15

 در تهيه و يا تاييد صورت وضعيت ها و يا صورت هزينه ها دقت و رعايت امانت را بنمايد. 19-15

فاقد  پروانه صالحيت مربوط مي باشد و مجري قانون اجراي كار ساختمان در يكي از رشته ها مستلزم داشتن 4در مواردي كه به موجب ماده  20-15

 صالحيت مربوط به آن بخش از كار استفاده نمايد. است از دارندگان پروانه صالحيت مذكور باشد موظف

 اختيارات مجری : - 16ماده 

 مجري مي تواند شروع كار را موكول به دريافت پيش پرداخت نمايد.  1-16

ه كار ب ر قرارداد بيش از يك ماه توسط صاحبد در صورتي كه پرداخت هر يك از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعيين شده 2-16

تاخيرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را كه در شرايط خصوصي تعيين مي شود در طول  يتواند آن مبلغ و معادل درصدي ازتاخير افتد ، مجري م

 از صاحب كار مطالبه نمايد. مدت توقف

طور كتبي به اطالع ناظر هماهنگ كننده و طراح  ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه 3-16

 نمايد. يك هفته از تاريخ ابالغ به طول انجامد ، اجراي كار در آن بخش را متوقف مي مي رساند و تا وصول پاسخ كه در هر حال نبايد بيش از

 صورت هزينه ها ، نحوه پرداختها و تعليق كار تضمين انجام تعهدات قرارداد ، تهيه -فصل چهارم 

 تضمين انجام تعهدات : - 17ماده 

صوصي خ از مجري براساس مندرج در قرارداد به منظور تضمين انجام تعهدات ناشي از قرارداد و همچنين تضمين مبلغ پيش دريافت، صاحب كار مي تواند

د ماخوذه را مستر مجري صاحب كار موظف است پس از انجام تعهدات تضمين يا تضمين هاي ازتضمين الزم را دريافت نمايد. در صورت دريافت تضمين 

 دارد.

 صورت هزينه ها : - 18ماده 

كيفيت كارهاي اجرايي توسط مهندس ناظر  حسب نوع قرارداد، صورت وضعيت يا صورت حساب ها همراه با اسناد و مدارك مثبته تهيه و پس از تاييد

 صاحب كار قرار گيرد. شده در شرايط خصوصي قرارداد در اختياردر زمانهاي معين 

 نحوه پرداختها : - 19ماده 

صورت حساب ها طبق شرايط مندرج در شرايط  صاحب كار موظف است حسب نوع قرارداد، در زمانهاي تعيين شده پس از دريافت صورت وضعيت يا

 در صورت وجود اشكال يا ابهام يا اختالف نظر در صورت هزينه ها پس از تاييد كيفيكند  خصوصي قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجري اقدام

مهندس ناظر براي طرفين  درصد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصالحي 70توسط مهندس يا مهندسان ناظر حداقل  كارهاي اجرايي

 .شد ( اين شرايط عمومي عمل خواهد 26كفايت نكند طبق ماده ) 
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 نام و نام خانوادگي :

 

 امضا و تاريخ :

 نام و نام خانوادگي : 

 

 امضا و تاريخ :

 

 تعليق : - 20ماده 

صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع  صاحب كار مي تواند در مدت قرارداد، براي يك بار و حداكثر سه ماه اجراي ساختمان را معلق كند. در اين

را مانند حفاظت و حراست از كارهاي حسب نوع قرارداد تمام مسووليت هاي ناشي از آن  تعليق به مجري اطالع دهد. در مدت تعليق، مجري مكلف است

دوران تعليق و اجاره مربوط  و تجهيزات پاي كار، تأسيسات و ساختمانهاي موقت را به نحو مطلوب انجام دهد. پرداخت هزينه خسارات انجام شده، مصالح

يط خصوصي قرارداد تعيين مي شود بعهده صاحب كار يا درصدي كه در شرا به ماشين آالتي كه در دوران تعليق در كارگاه باقي مانده اند براساس مبلغ

 ماه و بيشتر از يكبار فقط با توافق مجري و صاحب كار در قالب شرايط خصوصي قرارداد امكانپذير است. 3است. تعليق مدت بيش از 

 تحويل كار، برچيدن كارگاه، تسويه حساب و پايان كار -پنجم  فصل

 تحويل كار : - 21ماده 

هنگ هما يك هفته قبل به طور كتبي به ناظر مليات موضوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهره برداري شد، مجري مراتب را حداقلپس از آنكه ع

حويل صاحب ت با حضور ناظر هماهنگ كننده ، صاحب كار و مجري ، كار طي صورتجلسه كننده و صاحب كار اعالم مي دارد. پس از تعيين روز تحويل،

مذكور موكول مي شود، در غير  درصد كل كار ، داراي ايراد يا نواقص باشد ، تحويل كار ، به بعداز رفع نقص 3صورتي كه پروژه بيش از  شود. دركار مي 

درصد كل كار مندرج در قرارداد پيش  3براي رفع نواقص جزيي كمتر از  اين صورت در همان صورتجلسه ضمن تحويل گرفتن پروژه زمانهاي معيني

 تعيين مي شود ايط خصوصي قراردادمتعهد به رفع آنها در مدت مذكور است. از تاريخ تحويل كار تا زماني كه در شر يني مي گردد و مجري مكلف وب

ي مي ومجري باشد، رفع ايرادات و جبران خسارات به عهده  نيز در صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد شود كه ناشي از تقصير يا قصور

 باشد.

 بخش، بخش صورت گيرد. كننده ، تحويل كار مي تواند به صورت گي و صاحب كار و تاييد ناظر هماهنبراساس توافق مجر تبصره :

 برچيدن كارگاه : - 22ماده 

 ود.كثر ظرف دو هفته برچيده شقرارداد بايد حدا پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، كارگاه ساختمان با توجه به مسووليت مندرج در

 تسويه حساب و پايان كار : - 23ماده 

ناظر هماهنگ كننده ، طرفين قرارداد موظفند  از تنظيم صورتجلسه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تاييد آن از سوي ناظر و روز بعد 15حداكثر ظرف 

 .مراتب مربوط به تحويل قطعي كار و تسويه حساب و پايان قرارداد را صورتجلسه نمايندبا توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمين پس از تحويل. موقت 

 موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختالف -فصل ششم 

 موارد فسخ : - 24ماده 

 فسخ نمايد. روزه 15اخطار كتبي الف( در موارد زير صاحب كار مي تواند قرارداد را با 

  مالي -فيزيكي  -يا برنامه مصوب زماني ز نظر كيفيت كار يا ضوابط اجراي مجري در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد ا -1

 يا تضييع حقوق صاحب كار شود. يشرفت كار مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده نباشد و موجب اضرارپ

 نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايد.مجري به هر يك از تعهدات خود عمل  -2
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 امضا و تاريخ :

 نام و نام خانوادگي : 

 

 امضا و تاريخ :

 

يا ناظر باشد، در انجام وظيفه خود بيش از  مجري عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكه تقصير يا قصوري متوجه صاحب كار -3

 عذر موجه كارگاه را تعطيل كند. يك دهم مدت قرارداد تاخير غير موجه داشته باشد و يا بدون

 قرارداد را به غير واگذار نمايد. -4

 مجري ورشكسته و يا شركت وي منحل شود. -5

 كار به دليل مشكالت تخصصي نتواند ادامه كار دهد. بصاح -6

 قبلي فسخ كند : روزه 15اخطار كتبي ب( در موارد زير مجري مي تواند قرارداد را با 

ماه حسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از  2 انوني الزم يا رفع موانع قانوني موجود بيش ازتاخير صاحب كار در تحويل دادن محل كار يا مجوزهاي ق -1

 صالح قانوني.تاريخ ابالغ يا اخطار مراجع ذي

ا انجام يتامين آن به عهده صاحب كار است و  تاخير صاحب كار در تحويل مصالح ساختماني، تجهيزات، ماشين آالت، ابزار و ساير وسايلي كه تهيه و -2

 صاحب كار مي باشد به مدت بيش از يكماه در هر مورد. ساير تعهداتي كه به موجب قرارداد خصوصي بعهده

 روز. 45بيش از  تاخير صاحب كار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجري با توجه به نوع قرارداد و شرايط خاص آن -3

بياندازد موضوع اين  در قرارداد به تاخير درصد مدت مندرج 15در صورتي كه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از  -4

ي م مصدور پروانه ساختمان اعال هماهنگ كننده به طور همزمان كتبا به سازمان استان، مرجع ت مذكور با تاييد ناظرتعليق كار از شروع تا پايان مد

يا اجازه اجراي پروژه ديگري به  سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بين مجري و صاحب كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و شود، و

 االجرا مي باشد. مي نمايد و نظر او براي طرفين الزمجري اتخاذ تصميم م

 قرارداد. ول توافق با صاحب كار در مورد نحوه ادامهدرصد مبلغ كار و عدم حص 20حذف يا افزايش بيش از  -5

 روز متوالي. 15عدم حضور ناظر )به هر دليل( در كارگاه بيش از  -6

 ماه. 3تعليق اجراي كار از ناحيه صاحب كار بيش از  -7

 مشكالت شخصي مجري، بنحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد. -8

 اقدامات پس از فسخ : - 25ماده 

اعالم، جلسه اي با حضور طرفين قرارداد و ناظر  صورت اعالم كتبي فسخ قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخدر 

 هماهنگ كننده تشكيل مي گردد.

ساير وسايل موجود دركارگاه با تعيين مالكيت  ت وپس از صورت برداري از كليه كارهاي انجام شده، مصالح پاي كار ، تجهيزات ، ابزار ، ادوات ، ماشين آال

تسويه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ مي شود. در صورت عدم حضور هر يك از  يا تحت اجاره بودن هر يك از طرفين و توافق در مورد نحوه

 كارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي دادگستري يا در جلسه مذكور، صورت برداري و تنظيم صورتجلسه مذكور توسط كارشناس رسمي طرفين قرارداد

 الزم الرعايه بوده و سند محسوب مي شود. ساختمان استان انجام مي گيرد. صورتجلسه يادشده براي طرفين

 گردد. ينظارت شده است نم فسخ قرارداد موجب رفع مسووليتهاي مجري و ناظر در مورد آن قسمت از كار كه توسط آنها انجام و
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 خسارت عدم انجام تعهدات : - 26ماده 

( بند )ب( ماده 8و رديف ) 24ه )الف( ماد بند 4و  3و  2و  1الف( در صورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحب كار به يكي از داليل مندرج در رديف هاي 

 داد مي باشد.يش بيني شده در شرايط خصوصي قرارپ ( ، مجري موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد24)

( و يا فسخ قرارداد به دليل مفاد مندرج 24ماده ) ( بند )ب(7( الي )1ب( در صورت فسخ قرارداد از ناحيه مجري به يكي از داليل مندرج در رديف هاي )

 مي باشد.پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد  (، صاحب كار موظف به24( بند )الف( ماده )6در رديف )

 حل اختالف : - 27ماده 

اسناد و مدارك منضم آن اختالف نظر پيش آيد  رشرايط عمومي، شرايط خصوصي و ساي هر گاه در اجرا يا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن ، اعم از

اختالف حاصل شود، موضوع به هيات حل اختالف متشكل باشد و يا به هر دليل بين طرفين قرارداد  و يا مواردي در قرارداد فيمابين، ساكت يا داراي ابهام

تقاضاي هر يك از طرفين، مهندس ناظر  يك نفر نماينده صاحب كار، يك نفر نماينده مجري و يك نفر به انتخاب طرفين ارجاع مي گردد. در صورت از

 راي براي طرفين معتبر است. 2الف با اكثريت مي يابد. تصميمات هيات حل اخت و ناظر هماهنگ كننده بدون داشتن حق راي در هيات حضور

 حوادث قهری  تسريع كار  اقامتگاه و ابالغها  اعتبار شرايط عمومي قرارداد. -فصل هفتم 

 حوادث قهری : - 28ماده 

و حوادث مشابه كه خارج از  مهارنشدني، طوفان ه دار ور، سيل، زلزله، آتش سوزيهاي دامنجنگ، انقالبها، اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردا

يك از طرفين مسوول  ممكن يا موجب تاخير مي نمايد، حوادث قهري به شمار مي رود و هيچ اراده و كنترل طرفين قرارداد است و اجراي كار را غير

 وارده ناشي از تاخير و تعطيل كار به طرف مقابل نمي باشد. خسارتهاي

 اقامتگاه و ابالغها : - 29ماده 

اعالم يا ابالغ كتبي به نشاني مذكور با پست  قامتگاه هر يك از طرفين قرارداد همانست كه به عنوان نشاني آنها در قرارداد درج شده و هر گونهالف( ا

ورت ص صورت تغيير نشاني بالفاصله آن را كتبا به طرف مقابل خود اعالم نمايند در غيراين سفارشي در حكم ابالغ رسمي است. و طرفين موظفند در

 اوليه ارسال شود در حكم ابالغ رسمي خواهد بود. نيكه به نشا كليه ابالغهايي

ابالغهايي كه در اين شرايط عمومي ، براي آنها  ب( چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند به منظور سهولت و سرعت در كار ، تمام يا بعضي از اعالمها و

مراتب، در شرايط خصوصي درج شود و ثانيا بهرحال اعالم ها و ابالغ هاي غير كتبي به هر  د، بايد اوالقيد كتبي شده، به صورت غير كتبي انجام گير

 طرفين صورتجلسه شده و به امضاي ساعت با قيد تاريخ اعالم يا ابالغ قبلي، 48محل و در هر زمان كه صورت مي گيرد بايد حداكثر ظرف  شكل و در هر

 رسد.قرارداد و ناظر هماهنگ كننده ب

 اعتبار شرايط عمومي : - 30ماده 

صاحب كار ، خريداران ، بهره برداران ، مجريان ،  حولتي و به منظور حفظ حقوق و مصالبا توجه به اينكه اين شرايط عمومي براي قراردادهاي غيرد

 صاحب كار و مجريان ساختمان الزامي است.مفاد آن در كليه قراردادهاي منعقده بين  سازندگان و ثروت هاي ملي تدوين شده است، لذا رعايت


