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  الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ

  ) 1مائده آیه  سوره (بِالْعقُود  أَوفُواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا
  کنید ) وفا خود عهد به اید آورده ایمان که کسانی اي( 

 6مشروحه در ماده  پیمانکار بوسیله مسکونی واحد یک نوسازي و بازسازي عملیات انجام جهت قرارداد ینا
 ارپیمانک عهده بر قرارداد موضوع انجام جهت مربوطه لوازم و مصالح کلیه تهیه آن در که باشد میاین قرارداد 

  .ندارد عهده بر دیگري مسئولیت هیچگونه کارفرما و بوده

  قرارداد طرفین)  1ماده

   **********شماره ملی  به **************** خانم/  آقا:  کارفرما
  ********************************************************* : نشانی به
  ******** : تماس شماره به
  *********** همراه : شماره به

  *************مالک / مستاجر با کد رهگیري 

ره به شما و  ********شماره ملی  به  **********به نمایندگی    گروه ساختمانی سیمرغ:  پیمانکار
  **********نظام مهندسی تهران 

  ************************************* :  نشانی به
  ********:  تماس شماره به

  ***********به شماره همراه : 

امل کعمل به تنظیم این قرارداد کرده باشد به منزله آگاهی به عنوان کارفرما در صورتیکه مستاجر  : تبصره
مالک از موضوع قرارداد است و پیمانکار هیچگونه مسئولیتی بابت ضرر و زیان ناشی از اختالف مالک و مستاجر 

  ندارد.
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  قرارداد موضوع) 2ماده

 صالحم کلیه با متر مربع ....................... حدود متراژ به آپارتمان واحد یک نوسازي و بازسازي عملیات کلیه انجام
  .قرارداد این پیوست جدول شرح به مربوطه لوازم و

  قرارداد مدت)  3ماده

 این پیوست جدول شرح بهروز کاري و ............................. مدت به .................................. تاریخ از قرارداد این مدت
  .استقرارداد 
تمانی منجر به توقف عملیات ساختفاقی که یا هرگونه او در صورت تغییر طرح اولیه عملیات ساختمانی  : تبصره
 پیمانکار هیچگونه مسئولیتیار فراتر باشد مدت قرارداد قابل تمدید بوده و از حدود اختیارات پیمانک وشود 

  از دیرکرد موضوع قرارداد نخواهد داشت. بابت ضرر و زیان ناشی

  قرارداد مبلغ)  4 ماده

 ادقرارد پیوست در مرحله، هر در آیتم هر انجام براي شده بینی پیش مبالغ اساس بر قرارداد الزحمه حق کل
  .باشد می تومان.. ......................... مبلغ جمعاً پیوست در شده ذکر موارد تمام انجام صورت در که است شده ذکر

 یتمآ هر هزینه که بوده قرارداد پیوست در شده بینی پیش هاي آیتم کل انجام براي مذکور مبلغ:  تبصره
 لغمب و نموده واگذار ثالث شخص به را شده توافق هاي آیتم از یک هر انجام تواند می کارفرما و بوده مشخص

 صورت به قرارداد موضوع انجام حال هر در نماید کسر قرارداد مبلغ کل از را ثالث شخص به شده واگذار آیتم
 تپیوس در شده بینی پیش موارد تمام انجام به تعهدي هیچ پیمانکار و کارفرما و بوده مستقل هاي آیتم

  .شد خواهد پرداخت آیتم آن هزینه صرفاً شود انجام کارفرما درخواست به بنا که آیتمی هر و داشت نخواهند

http://www.SimCongroup.ir


 
غگروه ساختمانی سیمر  

                

  روه ساختمانی سیمرغگ
  طراح و مجري پروژه هاي بازسازي لوکس منازل مسکونی اداري تجاري

www.SimCongroup.ir 

  قراردادموضوع  مبلغ پرداخت نحوه)  5 ماده

به صورت ................................ و به کارت شماره  پرداخت پیش عنوان به تومان .............................. مبلغ -1
 قرارداد این انعقاد با همزمانبه نام ......................................  ............ بانک ......................................................................

  .نماید می مذکور مبلغ وصول به اقرار قرارداد این امضاء با پیمانکار و گردید پرداخت پیمانکار به

 رداختپ پیمانکار به قرارداد پیوست در شده مشخص اجرایی عملیات هر آیتم اتمام از پس مبلغ باقیمانده -2
  .شد خواهد

 حصول و قرارداد پیوست در مندرج موارد از یک هر انجام شرط به ماده این در مندرج مبالغ پرداخت:  تبصره
 رد عنوان هیچ تحت مبلغی هیچگونه ماده این در شده مشخص مواعد از غیر به کارفرما و بوده کارفرما رضایت

  .نمود نخواهد پرداخت قرارداد موضوع اجراي طول

  عملیات ساختمانی حین در پیمانکار تعهدات و وظایف)  6 ماده

 طول ردو روند عملیات ساختمانی  کاري ظرفیت با متناسب را خود نیاز مورد پرسنل است مکلف پیمانکار -1
 دفر حضور عدم دلیل به قرارداد موضوع عملیات از یک هیچ که بنحوي باشد داشته حاضر قرارداد اجراي مدت

و روند عملیات ساختمانی  کاري ظرفیت( تشخیص  .نگردد کیفیت در عیب و نقص یا وقفه دچار مناسب افراد یا
  میباشد. ) پیمانکاربر عهده 

 ولیتیمسئ خصوص این در کارفرما و بوده خود پرسنل براي غذا و ذهاب و ایاب وسایل تهیه مسئول پیمانکار -2
  .داشت نخواهد

 رماکارف و بوده پیمانکار عهده بر باشد می الزم قرارداد موضوع انجام براي که اجرایی ابزار و وسایل کلیه -3
 فاًصر کارفرما و داشت نخواهد آنها به مربوط هاي هزینه پرداخت و وسایل این تهیه قبال در تعهدي هیچگونه
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 رحمص موارد زا غیر به و است شده قید پیوست جدول در صراحتاً که باشد می مصالحی و موارد تهیه به متعهد
  .باشد می پیمانکار عهده بر قرارداد موضوع انجام هاي هزینه کلیه پرداخت قرارداد، پیوست در

 سئولیتیم هیچگونه کارفرما و بوده مرتبط با موضوع قرارداد پرسنل و کار ابزار و لوازم حمل مسئول پیمانکار -4
  .داشت نخواهد و نداشته

 حفاظت و ایمنی لوازم کلیه است موظف کار محل در خود پرسنل سالمت حفظ به تعهد ضمن پیمانکار -5
 در را الزم مراقبتهاي و ایمنی وسایل از استفاده جهت الزم آموزش و قرارداده خود پرسنل اختیار در را الزم
  .آورد بعمل احسن بنحو تعلیق یا قرارداد اجراي مدت طول

 راییاج کیف و کم مسئولیت و نماید استفاده اي حرفه استادکاران و ماهر کارگران از است موظف پیمانکار -6
  .باشد می پیمانکار عهده به

 اکارفرم به که مالی خسارت از اعم پیمانکار انگاري سهل و توجه عدم از ناشی خسارات جبران مسئولیت -7
 هب ملزم پیمانکار و بود خواهد کارفرما تشخیص خسارات تعیین مالك و بوده پیمانکار عهده به گردد وارد

  .باشد می فرما کار تشخیص به جبران

 قوقح و ها هزینه کلیه پرداخت گیرد تعلق دولتی حقوق یا مالیات قرارداد موضوع انجام به که صورتی در -8
  .باشد می پیمانکار عهده بر دولتی

 به هک نحوي به ضوابط این خالف صورت در و بوده کار فنی ضوابط و اصول کلیه رعایت مسئول پیمانکار -9
  .بود خواهد پیمانکار عهده به آن بازسازي و تخریب مسئولیت شود وارد لطمه کار ظاهري یا فنی کیفیت

 مسئول عملیات اجراي مدت طول در کارفرما راهنماییهاي و دستورات کلیه اجراي به نسبت پیمانکار -10
 خارج که موردي انجام کارفرما که صورتی در و بود خواهد محفوظ کارفرما براي مشخصات تغییر حق و بوده

 واستیدرخ آیتمو مدت زمان اجراي  مبلغ ،موضوع باید نماید درخواست پیمانکار از را باشد می پیوست لیست از
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 هب تعهدي کارفرما صورت هر در. برسد طرفین امضاء به و شده اضافه قرارداد پیوست به موارد سایر همانند
  .داشت نخواهد باشد داده انجام کارفرما هماهنگی بدون و خود تشخیص به پیمانکار که مازادي امور پرداخت

 ار مراتب است مکلف پیمانکار ،مندرج در پیوست مشخصات و ها اندازه در تغییر نوع هر بروز صورت در -11
  .نماید اقدام آن رفع به نسبت فرما کار از تکلیف کسب از پس و رسانده کارفرما اطالع به بالفاصله

  عملیات ساختمانی حین در کارفرما تعهدات)  7 ماده

 پیمانکار اختیار در موقع به را قرارداد این عملیات اجراي جهت الزم دستورات و مشخصات کلیه کارفرما -1
  .داد خواهد قرار

 از اعم نقص رفع هاي هزینه کلیه قرارداد اجراي طول از زمان هر در نقص و عیب نوع هر بروز صورت در -2
 سرک پیمانکار حساب صورت از کارفرما طرف از پرداخت صورت در و بوده پیمانکار عهده به دستمزد و مصالح
  .شد خواهد

 تأیید مورد آنها کار یا و اخالق که پیمانکار پرسنل از افرادي یا فرد فعالیت ادامه از است مجاز کارفرما -3
  .بود خواهد عمل مالك فرما کار تشخیص خصوص این در و آورد بعمل جلوگیري نباشد کارفرما

درج غیر منمندرج و عملیات ساختمانی و یا بیش از یک آیتم  آیتمیک در صورتیکه کارفرما براي اجراي  -4
سئولیت ماستفاده نماید و یا بدون هماهنگی با پیمانکار  پیمانکارپرسنل غیر از  يدر پیوست این قرارداد از افراد

با آن هستند بر عهده کارفرما بوده و پیمانکار هیچگونه آیتم هایی که مرتبط آن آیتم و تمامی فنی و ظاهري 
همچنین تشخیص حسن اجراي  نخواهد داشت. از آن را هرگونه ضرر و زیان ناشیمسئولیتی در قبال جبران 

پیمانکار ادامه روند عملیات ساختمانی بر عهده پیمانکار بوده و در صورت تشخیص آیتم آن فنی و ظاهري 
کار است و جبران هرگونه خسارت ناشی از توقف متوقف خواهد شد و کارفرما ملزم به جبران خسارت پیمان

  عملیات ساختمانی مندرج در این قرارداد بر عهده کارفرما خواهد بود.
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شرع از پیمانکار ننماید و در  متعهد است که هیچگونه درخواستی خالف قوانین کشور و خالفکارفرما  -5
صورتیکه پیمانکار درخواست کارفرما را اجرا نکند هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیان ناشی از مفاد قرارداد 

  متوجه پیمانکار نخواهد بود.

  اجرایی عملیات توقف تکلیف تعیین ) 8 ماده

 یهماهنگ و اعالم بدون یا و نماید تخلف قرارداد موضوعساختمانی از  عملیات اجراي حین در پیمانکار چنانچه
 یطریق هر به را عملیات مانده باقی تواند می کارفرما،نماید تعطیل روز کاري 7 مدت براي حداکثر را کار قبلی،

  اید.نم منظور پیمانکار حساب به را اجرا هاي هزینه کلیه و نموده اجرا بداند صالح که

  ساختمانیعملیات  حین در اختالف حل)  9 ماده

 وضوعم عملیات اجراي به مربوط اینکه از اعم آید، پیش پیمانکار و کارفرما بین ما فی اختالفی صورتیکه در
 را فاختال موضوع نتوانند طرفین چنانچه باشد قرارداد مواد از یک هر تعبیر و تفسیر به مربوط یا و قرارداد
 ارقر عمل مالك ریزي برنامه و مدیریت سازمان از منتشره پیمان عمومی شرایط نمایند رفع توافق بطریق
 و شد خواهد فصل و حل اختالف موضوع قانونی، صالحه مراجع طریق از اینصورت غیر در و گرفت خواهد

  .نماید اجرا دارد بعهده قرارداد موجب که را تعهداتی اختالف، حل زمان تا است ملزم پیمانکار

 به طرفین از یک هر سوي از اختالف موضوع ارجاع تاریخ از ماه یک ظرف حداکثر است متعهد داور:  تبصره
 ابالغ طرفین به ذیصالح قضایی مراجع طریق از را خود راي و اقدام طرفین اختالف حل به نسبت ، داوري
 راي به اعتراض گونه هر حق قرارداد این ضمن طرفین و بوده االجرا الزم و قطعی طرفین براي داور راي.نماید
  .نمودند ساقط و سلب خود از را داور

 محکوم عهده بر راي صدور از پس نهایت در و بوده متقاضی عهده به بدواً داور الزحمه حق پرداخت : تبصره
  .بود خواهد علیه
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  قرارداد نسخ تعداد:  10 ماده

و یک جدول  دارند واحد حکم نسخه دو هر که المتن متحد نسخه دو در و تبصره 6 و ماده 10 در قرارداد این
 الزم نطرفی براي امضا تاریخ از و مبادله طرفین بین امضاء از پس و تنظیمپیوست شرح عملیات ساختمانی 

  .باشد می االجراء

  پیمانکار و مهر امضاء تاریخ و                                                 کارفرما امضاءتاریخ و 

 میگردد. *بدون خط خوردگی و غیر مخدوش است. هرگونه خط خوردگی منجر به ساقط شدن از درجه اعتبار به صورت چاپی و * تمامی صفحات این قرارداد 
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