
  ام خدانه ب

تاريخ : .........................                                                                                   ))استان خوزستان ((قرارداداجراي ساختمان                                         

  شماره : ........................                         

مجموعه اي غير قابل تفكيك و بصورت قرارداد واحد                             كه آن  ٢قرار داد حاضر به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده            

                        .......................................................................... به شماره ملي ........... بين آقاي / خانم ....مي گردد در تاريخ .......................محسوب 

ان مناميده مي شود از يكطرف و سازندگان مسكن و ساخت كار كه از اين پس صاحب .............مالك پالك ثبتي شماره ................

................................. از سازمان نظام مهندسي استان ت .............................................. به شماره عضوي............حقوقي / حقيقي 

ستان خوزستان به ............................... از سازمان مسكن و شهرسازي ا.....خوزستان وبه شماره پروانه اشتغال .........................

ان مسكن و ساختمان ناميده مي سازندگس پ مسئوليت آقاي / خانم  ................................................................................. كه از اين

  شود از طرف ديگر به شرح زير منعقد مي گردد 

  موضوع قرارداد : -١ماده 

 به آدرس ......................................................ساختمان در پالك ثبتي شماره  اجرايي و فني احداث عبارت است از مديريت 

آن ، مطابق با  اوليه زير بناي........... كه ميزان .............................................................................................................................

                                        ساختمان مربوط مي باشد .                                                                                                       مساحت زير بناي مندرج در پروانه

 برابر با مساحت كل ساختمان طبق پروانه و پايان كار ، شامل مساحت بالكن رو باز و روبسته ،: زير بناي مورد محاسبه  ١تبصره 

ٌا .......................................... متر مربع مي باشد .                  دنور گير هاي مياني ، و ......................................... مي باشد كه حدوخرپشته ، 

مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و به مساحت  در پالك ثبتي مورد قرارداد ثلت مساحت محوطه سازي و حصار كشي : ٢تبصره 

  ساختمان اضافه مي گردد .                     

                                                                                                                                 : اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 
   رك ذيل است :     اين قرار داد شامل اسناد و مدا

              ماده  . حاضر در ....................قرار داد        ١-  ٢   

             ماده ٣٠شرايط عمومي پيمان در         ٢-٢      

  ه                       ماد ١٩شرايط كلي قرارداد در         ٣-٣   

      شرايط خصوصي در ................... ماده        ٤-٢    

      دي كلي و تفصيلي               برنامه زمان بن        ٤-٢    

                                                                                                           تأييد شده جهت صدور پروانه قشه ها و مشخصات فنين        ٦-٢     

طرفين مي  ايي كه در حين انجام خدمات تنظيم و به امضاءهصورتجلسات و توافق نامه دستور كارها،  اسناد تكميلي اعم از   ٧-٢

  رسد .                          

  

١  



  

                                                   مدت قرارداد :                                                                                                                 – ٣ماده 
تنظيم صورتجلسه كتبي  مدت پيمان ................... ماه (.................................... ) شمسي مي باشد و تاريخ شروع پيمان از تاريخ 

  تحويل  زمين و دستور شروع به كار از طرف دستگاه نظارت،  مي باشد.

 .فوق مي باشد پيمان طبق بند  زمان مدت تا پايانشروع پيمان مسكن و ساختمان از زمان نده تبصره : مدت زمان تعهدات ساز 

  انجام مي گيرد . ي و به شرط تأمين مالي از طرف مالككه بر اساس برنامه زمان بندي پيوست

ب كار :                                                                             وظايف و تعهدات و اختيارات سازگان مسكن و ساختمان و صاح -٤ماده 
       مطابق شرايط عمومي و خصوصي و كلي پيمان ، ضميمه مي باشد .

                                                                مسكن و ساختمان و نحوه پرداخت آن و شرايط آن : ندهمبلغ حق الزحمه ساز – ٥ماده 
مسكن و ساختمان به دو صورت الف يا ب مي تواند توافق گردد .                                                                  حق الزحمه سازنده ٥-١

............) .......................................................................... ريال ( ..................ددي .....مسكن و ساختمان : ع حق الزحمه سازندهالف : 

 ه هاي انجام شده در آن ماه وحداقلدر صد از قيمت تمام شده ساختمان مي باشد كه ماهيانه بر اساس در صد هزين

مسكن و ساختمان پرداخت مي گردد . پرداختهاي ماهيانه بصورت علي الحساب  به سازندهريال  ........).........................................(

پس از اتمام ساختمان و مشخص شدن قيمت تمام شده ساختمان بعمل خواهد آمد .                                                        بوده و تسويه نهايي 

و به  ، جهت ............... ماه مدت اجراي پيمان مديرتمسكن و ساختمان مقطوعاً  حق الزحمه سازندهب :     

مسكن و ساختمان  در شرايط خصوصي پيمان به سازنده...............ريال مي باشد كه طبق توافق طرفين .....................مبلغ..............

  پرداخت مي گردد .                              

 ان تعلق مي گيرد به عهده سازندهمسكن وساختم قانوني كه به حق الزحمه سازنده پرداخت ماليات و كسورات – ١تبصره     

درصد مبالغ  اين كسورات در  ساختمان مي باشد و صاحب كار حق كسر هيچ گونه كسورات از مبلغ توافق شده را ندارد .مسكن و

                                                                          اين قرارداد مشخص مي شوند.                                                                                                    

شرح خدمات  پس از تعيين ،مسئوليتهاي مالي و اداري را نيز به عهده بگيرد مسكن و ساختمان  سازنده در صورتي كه – ٢تبصره 

   حق الزحمه آن جداگانه توافق و پرداخت مي گردد .، در شرايط خصوصي پيمان

تعيين شده و به  ٣٣شيوه نامه  ٨فصل  ١١حق الزحمه تمديد قرارداد طبق توافق طرفين و با توجه به بند ب ماده  – ٣تبصره 

                                                                                                                                                                   پرداخت مي گردد .مسكن و ساختمان  سازنده

روز به  ١٠حداكثر طي مدت  تنخواه هزينه ها،صاحب كار مبلغ ................................................................ ريال را به عنوان  – ٤تبصره 

  مشخص مي گردد . ، رايط خصوصي پيمانپرداخت مي نمايد كه نحوه استهالك آن طبق ش سازنده مسكن و ساختمان

در صورتي كه كسورات قانوني ديگري از طرف دولت بر اين قرارداد اتخاذ گردد، از طرف صاحب كار به سازنده مسكن  – ٥تبصره 

  و ساختمان پرداخت مي شود.

                                                                                                                                           نظارت در اجرا :  -٦ماده 
طبق اين پيمان به عهده مي گيرد به عهده مهندسين ناظر زير مي باشد .    نظارت در اجراي تعهداتي كه سازنده مسكن و ساختمان

  ناظرين معماري   ٢- ٦       ناظرين سازه                                                                ٦-١

١                   ٢. ...................................................                             ١ ...................................................... .    



  

٢. ...................................................                                                      ٢ ...................................................... .  

  ناظرين نقشه برداري    ٤- ٦                                                             ناظرين تأسيسات :         ٦-٣

١                                . ...................................................                     ١ ........................................................ .  

٢                    . .....................................................                               ٢ .......................................................... .   

                                   ناظر هماهنگ كننده ...............................................    ٥-٦  

اقدام به تغيير  انين و مقررات مسئوليت نظارت بر اجراي پروژه را به عهده دارند و در صورتيكه صاحب كاروناظرين فوق حسب ق   
معرفي نمايد .           سازنده مسكن و ساختمانروز ناظرين جديد را به  ١٥موظف است حداكثر طي مدت ناظرين نمود 

در صورتيكه كار به دليل تعلل ناظرين در كنترل عمليات اجرايي و يا مراجعه به كارگاه تعطيل گردد عواقب آن به عهده  – ١تبصره 
                                                     ناظرين و صاحب كار مي باشد .                                                                                                  

تعطيل گردد مدت زمان رفع نقص جزء  توسط ناظر ، پروژه صورتيكه به علت ضعف فني سازنده مسكن و ساختمان در  – ٢تبصره 
             محسوب مي گردد .سازنده مسكن و ساختمان  ت غير مجاز تأخيرا

                                                   حل اختالف :                                                                                                                   – ٧ماده 
  مي گردد . شرايط عمومي پيمان ضميمه افراد ذيل به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب ٢٧حسب ماده 

    امضاء. ........................................  شماره همراه        )                 سازنده هدن.. ( نماي............................................................. -  ١

     شماره همراه ........................................... امضاء      )                 يد صاحب كار نما .................................. (............................ -  ٢

          شماره همراه ............................................ امضاء                         ......................................... ( مرضي الطرفين ) .................... -  ٣

و  أي اكثريت داوران الزم االجرادوران جديد معرفي گردند و رعدم حضور يا انصراف هر يك از داوران فوق بايد مجددأ  در صورت

                       خواهد بود . نافذ

فين قرارداد :                                                                                                                اقامتگاه قانوني طر – ٨ماده   
  اقامتگاه صاحب كار :

      كد پستي :                                                                                                                                       

  شماره تلفن :                                                                                                                                        

  : اقامتگاه سازنده مسكن و ساختمان

  شماره تماس :                                                                                                                                      

  همين پيمان مي باشد . ٢مشتمل بر قرارداد حاضر و اسناد و مدارك ذكر شده در ماده ماده تنظيم و  ٨اين قرارداد در 

                  سازنده مسكن و ساختمان                                   صاحب كار                                                                          شهود                   

  نوادگي و تلفن تماس )خا( نام و نام                                                                            

٣  



  

  با ارائه اين قرارداد به سازمان نظام مهندسي انعقاد هر قرارداد ديگري خالف و در صورتيكه قراردادي منعقد شود هيچگونه

  نمي نمايد و در اين صورت سازنده مسكن و ساختمان به شوراي انتظامي معرفي خواهد شد .حقي براي مالك ايجاد 

                                                                                                                                              

  مسكن و ساختمان هسازند                                                                                                                                  

  

  ندگان مسكن و ساختمان حقوقي در پروژه هاي داراي سازنده مسكن و ساختمانصالحيت ساز          

  افزايش %٣٠با 

  به باال ( تمام سقف ها)سقف  ١٠  متر مربع ١٨٠٠٠  ١شركت پايه 

  سقف١٣تا   متر مربع ١١٧٠٠  ٢شركت پايه 

  سقف٨تا   متر مربع ٧٨٠٠  ٣شركت پايه 

         

  

  

  

  صالحيت سازندگان مسكن و ساختمان حقيقي در پروژه هاي داراي سازنده مسكن وساختمان

  افزايش %٣٠با 

  سقف١٠تا   متر مربع٤٥٠٠  ١مهندس پايه 

  سقف٨تا   متر مربع ٣٠٠٠  ٢مهندس پايه 

  

٤ 


