
 
 

  ))ساختمان هاي اجراي قرارداد بر حاكم كلي شرايط((                                      

 ذيل موارد رعايت به متعهد و ملزم پيمان خصوصي و عمومي شرايط و قرارداد مفاد رعايت بر عالوه قرارداد طرفين

  : ميباشد

سازنده تأييد  از پس آنها داد قرار مفاد به توجه با بايد وشاغلين جزء پيمانكاران و پيمانكاران به پرداختها كليه - ١

  . شود مي پرداخت كار صاحبو به هزينه   مسكن و ساختمان

 را آن استقرار محل و اربعه حدود سازنده مسكن و ساختمان، به زمين تحويل زمان در است متعهد كار صاحب - ٢

  سازنده نمايد.و طي صورتجلسه كتبي تحويل  بردار نقشهناظر   توسط

 جهت ژئوتكنيك مشاور با قرارداد عقد به ملزم كار صاحب باشد متر ٣ از بيش خاكبرداري عمق كه مواردي در - ٣

 مي سازنده مسكن و ساختمان پيشنهاد به و خود هزينه به مهاربندي و خاكبرداري اصولي انجام ريزي برنامه

در هر حالت و به هر عمق و مشخصات،  .)باشد ميسازنده  عهده به خاكبرداري اجراي حسن مسئوليت. (باشد

  هزينه ها به عهده مالك است.

سازنده مسكن و  قصور از ناشي كه عنوان و دليل هر به آن اتمام و پيمان موضوع عمليات اجراي صورتيكه در - ٤

 ماه هر ازاء به است موظف كار صاحب گردد، متوقف مدتي براي اي و افتد تعويق به نباشدساختمان 

 و .بپردازد سازنده مسكن و ساختمان به جاري هاي هزينه بابت قرارداد كل مدتريال از  .......................... مبلغ

 حل جهت مرتفع نمودن توقف كاركاه، ،كارگاه توقف تاريخ از روز ٣٠ مدت ظرف حداكثر بايست مي سازنده

 الزم طرفين براي هيأت راي ونمايد.  ارجاع پيمان ٧ ماده در مندرج داوري هيات بهرا اختالف مورد موضوع

  .االجراست

 مي صاحبكار بعهده ذيربط سازمانهاي و ارگانها احتمالي ادعاهاي به پاسخگويي و همسايگان رضايت جلب - ٥

  .ندارد مسئوليتي گونه هيچ حيث ازاين سازنده و باشد

 خسارت ايجاد باعث كارگاه تعطيلي رعايت برنامه زمان بندي،و  اجرايي و فني حساسيت بدليل كه مقاطعي در - ٦

 احتمالي خسارات مسئوليت اينصورت غير در. باشد نمي كارگاه كردن تعليق با و تعطيل به مجاز كار صاحب .گردد

  .باشد مي نامبرده بعهده

 را پروژه اجرايي عمليات شروع از قبل و قرارداد مبادله و عقد از پس و خود هزينه به است متعهد كار صاحب - ٧

  مدني، مسئوليت حوادث، بيمه پروژه اجراي مدت طول در سازنده پيشنهاد و نظر طبق بيمه ازشركتهاي يكي نزد

 پوشش كه نحوي به .نمايد را ناظرين و سازنده مسئوليت و مجاورين و ساختماني اجرايي عمليات از ناشي بيمه

  . باشد مي مجري موظف به تعطيلي كارگاه  اينصورت غير در .دكن جبران را وارده احتمالي خسارات كليه

 توسط شده اعالم فني مشخصات طبق را نياز مورد استاندارد آالت ابزار و مصالح است متعهد كار صاحب - ٨

 و .نمايد تحويل پروژه محل در مقرر زمانهاي در شده ارائه مصالح تامين بندي زمان برنامه اساس بر و سازنده

 وسازنده  زيان و ضرر پرداخت و حاصله هاي مسئوليت .دهد رخ مصالح تحويل و تهيه در تاخيري چنانچه

   .باشد مي كار صاحب هزينه و عهده به ،جزء يمانكارانپ

  .)است كارگاه در سازنده نماينده و كار صاحب صورتجلسات تنظيم تاخير، مالك(



 

 و ساختمان محل در موجود شده خريداري اجناس و پروژه از و حسن اجراي حراست  حراست هاي هزينه - ٩

 بيمه مقررات، طبق را پروژه در شاغل افراد كليه است موظف نيز كار صاحب و .باشد ميسازنده  عهده به ،انبار

   .نمايد

 فني صالحيت داراي كه بتني و فلزي از اعم ،اسكله ساخت استادكاران و جزء پيمانكاران با قرارداد انعقاد - ١٠

                                                                          .شود انجام كار صاحب فني نماينده عنوان به سازنده،و كار احبص توسط بايد باشند،

 اعالم كه ٣٣ ماده نامه شيوه ١- ١٥- ١- ٧ بندپنهان ساختمان يا عيوب  كيفيت، تضمين نامه بيمه خصوص در- ١١

(يا  ساختمان، اجراي كيفيت بيمه پوشش تحت را خود احداثي تمامي ساختمانهاي مكلفند مجريان كليه" دارد مي

باشد.هزينه بيمه نامه  مي عمل مالك"دهند قرار تخصصي بيمه شركتهاي طريق از عيوب پنهان ساختمان ) 

  مزبور، مطابق شرايط عمومي پيمان بر عهده صاحب كار مي باشد.

 كارگران، نظير را پروژه نياز مورد پيمانكاران و عوامل متعلقه مزاياي و حقوق كليه است موظف كار صاحب - ١٢

 را پروژه نياز مورد افراد ديگر و بردار نقشه ،حسابدار تداركات، انباردار، ايمني، مسئول معماران، .مانكارانيپ

 افراد قانوني مزاياي و حقوق كليه پرداخت. نمايد اعمال را خود اجرايي و فني مديريت بتواند سازنده تا .بپردازد

  . باشد مي كار صاحب بعهده سازنده تأييد از پس مذكور

 ايمحله و پروژه محل در را كار حفاظت و بهداشتي و ايمني مقررات كليه رعايت است موظف كار صاحب - ١٣

 ، كفش ، كاله نظير الزم ايمني وسايل و بنمايد ٩٥ ماده ٢ تبصره و ٨٥ ، ٩١ ، ٩٥ مواد دقيق رعايت با وابسته

 خصوص در و دهد قرار شاغلين كليه اختيار در و خريداري الزم تعداد به سازنده نظر دستورو طبق را...  و كمربند

  . نمايد عمل سازنده نظر و العملهادستور طبق است موظف ايمني مسائل رعايت

 نامبرده بوسيله قرارداد اين در كار صاحب تعهدات از يك هر موقع به با و كامل اجراي عدم كه صورتي در - ١٤

 مراجع يا و داوري طريق از خسارت مطالبه حق ، گردد سازنده به مستقيم غير يا و مستقيم خسارت ورود باعث

  . بود خواهد وطمحف سازنده براي ذيصالح

 در را ذيصالح مراجع توسط شده تأييد هاي نقشه كليه اجرايي عمليات شروع از قبل است موظف كار صاحب - ١٥

  .دهد قرار سازنده اختيار

 سازنده تحويل را آن اصل ،ساختماني پروانه و خاكبرداري مجوز اخذ از پس بالفاصله است متعهد كار صاحب - ١٦

  . نمايد دريافت رسيد و داده

 اين از و .نمايد جلوگيري تأييدشده هاي نقشه و ساختماني پروانه بدون كار، شروع از است موظف سازنده - ١٧

  .شود نمي سازنده متوجه تأخيري بابت

 و سازه معماري، بخشهاي در ساخت چون هاي نقشه تهيه به نسبت كار اتمام از پس است موظفسازنده  - ١٨

 تحويل كار صاحب به آن از نسخه يك ناظرين، تاييديه اخذ و امضاء از پس و نموده اقدام به هزينه مالك تأسيسات

  .دهد

 مقررات و قوانين ديگر و كار و اجتماعي تأمين و بيمه قوانين و مقررات كليه رعايت به موظف كار صاحب - ١٩

شرايط بيمه بايد كامل بوده و به تأييد . نمايد استناد خود جهل به تواند نمي شرايطي هيچ تحت و بود خواهد

  است.سازنده برسد. در غير اين صورت عواقب مالي آن بر عهده صاحب كار و شركت بيمه گذار 



 
 

  .باشد مي سازنده عهده به ساختمان اجراي حسن مسئوليت حالت هر در - ٢٠

 سازنده ، روز ١٠ از بيش ، دليل و هرعنوان به اختالف استمرار و  سازنده و كار صاحب بين اختالف صورت در - ٢١

 پيمان ٧ ماده موضوع داوري به را موضوع ، پيمان موضوع عمليات كيفيت و ميزان از دليل تأمين ضمن تواند مي

 پرداخت به ملزم شود شناخته مقصر كار صاحب كه صورتي در رأي صدور تا كارگاه توقف زمان از و نمايد ارجاع

  .باشد مي مذكور مدتمندرج در شرايط خصوصي پيمان براي  حقوق كليه

  

  

 (مجري ) سازنده مسكن و ساختمان ضاءامو مهر         امضاء صاحب كار                          اثر انگشت و 


