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 ( موضوع قراداد:2ماده )

 هایموضوع قرارداد عبارت است از: ارائه خدمات نظارت بر اجرای عملیات پروژه در رشته

................. توسط طرف/طرفین اول برابر ضوابط موجود...............................................................



با توافق طرفین و تایید سازمان نظام  (1)موضوع ماده  عیین می شود، مدت قراردادت، گروه ساختمانی آنها ا ساختمانهایی که بر اساس کاربریمنا در ارتباط بض

 مهندسی ساختمان خراسان رضوی تعیین خواهد شد .  

  اول بوده و بستگی به مدت اعتبار پروانه ساختمانی ندارد. /طرفینمربوط به تعهد نظارت طرف ،(1)ماده های قید شده در قرارداد زمان تبصره:

  اول /طرفینتعهدات طرف( 4) ماده
انجام خدمات زیر را با رعایت امانت و دقت کامل و با در نظر داشتن اخالق مهندسی و شرافت حرفه ای عهده دار می شود:  اول، /طرفینبه موجب این قرارداد طرف

.حضور در سازمان و امضای مدارک و اسناد حاوی تعهدات نظارت( 4-1

.(فرمهای نه گانه با اخذ شماره ثبت دبیرخانه سازمان استان از 2تکمیل فرم شماره )اعالم شروع به کار پروژه به مرجع صدور پروانه و سازمان استان ( 4-2

.انجام خدمات نظارت به شرح مندرج در شرح خدمات مصوب در تمام مدت قرارداد (4-1

ه در مبحث ک گزارش به موقع عملیات اجرا شده ساختمانی به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان و دیگر مراجع قانونی حداقل به تعداد مراحل و مواقعی (4-4

.دوم  مقررات ملی ساختمان الزام شده است

.قرراتمهای الزم در صورت احراز رعایت ضوابط و پس از انجام کنترل مان،های مورد نیاز طرف دوم و مرجع صدور پروانه ساختصدور به موقع گواهی و تأییدیه( 4-5

تواند هیچگونه مسئولیتی در اجرای پروژه ساختمانی فوق را عهده دار شود یا به هر نحوی مناسبات مالی و تجاری خارج از این قرارداد اول نمی /طرفینطرف (4-6

 .با صاحب کار برقرار کند

های از قبیل آزمایش)های مورد نیاز مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان به ایجاد هماهنگی های الزم جهت انجام به موقع آزمایش موظفاول  /طرفینطرف( 4-7

.باشددر مرحله فونداسیون و اسکلت می (ژئوتکنیکجوش، بتن و 

مراتب را به مرجع صدور پروانه و سازمان استان  یاز چارچوب مفاد پروانه ساختمان و عدم رعایت نکات فنی بایست طرف اولاول در صورت عدول  /طرفینطرف (4-8

.اطالع دهد

به  رن از سوی ناظتفهیم و ابالغ لزوم رعایت ضوابط ایمنی به صاحبکاران که همزمان با امضای این قرارداد لزوم رعایت ضوابط ایمنی در دوران اجرای ساختما( 4-9

 .مالک و سازنده سازه تفهیم و ابالغ گردید

 .ای به سازمان استان اعالم کندحداکثر ظرف سه روز کاری مشخصات کامل پروژه را به طور کتبی یا از طریق شبکه رایانه موظف استاول  /طرفین( طرف4-11

ها و یا ادامه عملیات اجرایی پس از تغییر اجرایی با اصالح جزئی روی نقشهبراساس نوع مغایرت در خصوص ادامه عملیات موظف است اول  /طرفینطرف( 4-11

 نموده و مراتب را به اطالع سازمان برساند.گیری حسب مقررات تصمیم نقشه ها و اخذ تأییدیه مجدد از مرجع صدور پروانه،

 ند.کای برای خود تهیه و در قرارداد منعکس صی، بیمه مسئولیت حرفهشود پس از پذیرش تعهد خدمات مهندسی، با هزینه شخاول متعهد می /طرفین( طرف4-12

و ضمن بررسی  با فروشنده رادر هنگام اجرای عملیات بتن ریزی در پروژه حضور داشته و همچنین قرارداد طرف/طرفین دوم شود متعهد می عمرانین ناظر/ناظر( 4-11

 ایندنماز طریق سامانه ساجام ارسال مراتب را  ،ترل کیفیتو تایید گواهی کنکنترل انجام وظایف آزمایشگاه بتن 

 

 تعهدات طرف دوم:( 5) ماده

گردد اجرای کار را به سازنده یا سازندگان دارای صالحیت حرفه ای واگذار نماید. سازنده به عنوان مسئول فنی کل پروژه عمل خواهد طرف دوم متعهد می( 5-1

ازمان س فنی و تخصصی پروژه دخالت نماید. هر گاه طرف دوم قصد تغییر سازنده را داشته باشد باید مراتب را به مرجع صدور پروانه،نمود و طرف دوم نباید در امور 

واگذار تعهدات مندرج در بندهای بعدی که در این قرارداد بر عهده طرف دوم است ،باید حسب مورد به سازنده دارای صالحیت  اول اطالع دهد. /طرفیناستان و طرف

.و قراردادی بین او و سازنده دارای صالحیت منعقد گشته و یک نسخه به طرف اول تحویل نماید

تابلو مشخصات پروژه مطابق با ضوابط سازمان استان در محل جهت نصب  پیگیری های الزم را ،طرف دوم متعهد می باشد قبل از آغاز عملیات ساختمانی( 5-2

انجام دهد.قابل رؤیت و در محدوده ملک و تا پایان عملیات ساختمانی  ،مناسب

 .(2 از طریق تکمیل فرم شماره) اول اطالع دهد /طرفینبه طرف اًمراتب را از طریق سازنده کتب طرف دوم مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی ساختمان،( 5-1

.اول اخذ گردد /طرفینباید از طرف( با تأیید در کارت نظارت)اجازه شروع مرحله بعدی  رایی ساختمان،در پایان هر یک از مراحل عملیات اجالزم است اً ضمن

اول تا پایان کار را فراهم و موانعی که ممکن است در روند  /طرفینامکانات و شرایط را برای بازدید و اعمال کنترل های الزم توسط طرف طرف دوم مکلف است( 5-4

.ال کنترل ها بوجود آیند برطرف نمایدبازدید و اعم
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 تصویر پروانه ساختمانی، های مصوب،اسناد پروژه از جمله نقشه طرف دوم مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در تمام مدت اجرای عملیات ساختمانی،( 5-5

.نگهداری شود (کارگاهیزونکن ) جوش و بتن و ... در محل کارگاه های ژئوتکنیک،گزارش آزمایش های طرف اول،گزارش

های داند به موقع و مطابق مقررات ملی ساختمان توسط شرکتاول انجام آن را ضروری می /طرفینطرف دوم مکلف است هر گونه آزمایشی را که طرف (5-6

.معقول در اختیار طرف اول قرار دهدانجام دهد و نتایج آن را ظرف مدت  خدمات آزمایشگاهی دارای صالحیت از وزارت راه و شهرسازی به هزینه خود

ماید و نحدود مرزی زمین و برو کف را قبل از آغاز عملیات ساختمانی از شهرداری اخذ  طرف دوم مکلف است با اتکا به اسناد مالکیت و نقشه طرح تفصیلی،( 5-7

.ی که ساختمان در آن احداث می شود را ندارداول هیچگونه مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت یا درستی حدود ثبتی زمین /طرفینطرف

های مسئول مشخص و به سازنده و طرف دوم باید موقعیت شبکه و خطوط تأسیسات عبوری از زیر زمین یا مجاور ملک خود را با استعالم از دستگاه( 5-8

.های مربوطه انجام شودان با اطالع و هماهنگی سازماناول اعالم و ترتیبی معمول دارد که شروع عملیات ساختمانی توسط سازنده ساختم /طرفینطرف

در صورت  در صورتیکه ادامه عملیات ساختمانی توسط مراجع دولتی یا مرجع صدور پروانه ساختمان متوقف شود طرف دوم حق ادامه کار را نخواهد داشت و( 5-9

طرف دوم مکلف است مراتب شروع کار را  در صورت رفع موانع توقف، اول در قبال کارهای انجام شده در دوره مذکور مسئولیتی ندارد. /طرفینطرف ادامه کار،

 ؛اول صورت پذیرد /طرفینساعت کتباً به طرف اول اطالع دهد و ادامه کار با دستور کتبی طرف 24ظرف 

های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان و رعایت م برای اجرای کار بر طبق محتوای پروانه ساختمان و نقشهطرف دوم موظف به فراهم نمودن ترتیبات الز (5-11

های ساختمانی را از لحاظ ابعاد نقشه موظف است قبل از اجرا، اول /طرفینصالح و در غیاب آن طرفمجری ذی مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی است.

 .اعالم نماید دوم /طرفینمراتب را به طرف با یکدیگر و مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی کنترل نموده و در صورت وجود مغایرت، هاو اندازه و انطبق آن

 یایمن تدابیر بهداشت، ،عوامل مشغول به کار در کارگاه جراحت یا فوت اشخاص ثالث و طرف دوم مکلف است برای پیشگیری از حوادث منجر به خسارت،( 5-11

 کار و های ساختمانی مصوب وزارت تعاون،نامه حفاظتی کارگاه)و آیین و حفظ محیط زیست کارگاه را بر طبق مقررات ملی ساختمان( مبحث دوازدهم و بیستم

 ؛را در حدود وظایف خود به انجام رساند (های مصوب مراجع ذیصالحنامهرفاه اجتماعی و سایر آیین

ش بیمه تأمین اجتماعی کلیه کارگران و عوامل شاغل به کار در کارگاه و همچنین پوشش بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث طرف دوم مکلف است پوش( 5-12

 ؛(مقررات ساختمانی 12مبحث  12-2-4وفق بند) کارگاه و یا بیمه تمام خطر ساخت را برای پروژه برقرار نماید

اول  /طرفینکتباً به اطالع طرف زمین یا ساختمان را که در مدت نظارت مهندسان ناظر صورت می پذیرد،طرف دوم مکلف است هر گونه تغییر در مالکیت ( 5-11

 برساند. 

 سایر شرایط: (6) ماده

 به هر شکل اعم از انتقال سند رسمی یا روش) از ملک یا ساختمان در دست ساخت به اشخاص دیگری توسط طرف دوم بخشیدر صورت انتقال تمامی یا ( 6-1

 ؛به مالکین جدید منتقل خواهد شد تعهدات موضوع این قرارداد به عنوان وظایف قانونی مالکین،( انتقال با سند غیر رسمی ،مبایعه یا انتقال قهری

یا تعهدات قراردادی و قانونی خود را به درستی انجام ندهد و یا تخلفی از قانون نماید ،طرف اول حق  چنانچه طرف دوم به تذکرات طرف اول توجه ننماید، (6-2

این شرایط  خواهد داشت ضمن گزارش مراتب به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را نماید و در

 اول نخواهد بود. هیچگونه مسئولیتی متوجه طرف 

حق الزحمه طرف اول  و نحوه پرداخت آن: ( 7) ماده

به خدمات اضافه  با توجه ،نامهآیین 117ماده  2بر مبنای فهرست قیمت خدماتی مهندسی موضوع تبصره  ،الزحمه مهندسان ناظر طرف قرارداد با کارفرماحق( 7-1

و پس از طی مراحل قانونی،  پرداخت خواهد شد به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانتوسط کارفرما  ،مندرج در قرارداد مکتوب ،بر وظایف قانونی

. ناظران نباید خارج از قرارداد نظارت دارای هرگونه گرددالزحمه طرف/طرفین اول از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به حساب ایشان واریز میحق

 .باشند 11نامه اجرایی ماده آیین 25ماده  رابطه مالی مقرر در

ه نیازی ب عملیات ساختمانی کامل شده باشد و تنها صدور گواهی پایان کار توسط طرف اول باقی مانده باشد، که در هنگام خاتمه مدت قرارداد، در صورتی (7-2

کننده و یا گزارش ناظر هماهنگ)بایست تمدید گردد غیر اینصورت قرارداد می در اول صادر خواهد شد. /طرفینتجدید قرارداد نبوده و این گواهی توسط طرف

.(تواند مورد استناد جهت اتمام عملیات ساختمانی واقع گرددگزارش بازدید از ملک شهرداری می
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حساب همین قرارداد به  1-7بند اول را بر اساس  ین/طرفما به التفاوت حق الزحمه طرف مبلغ که پروژه دارای افزایش زیربنا باشد، طرف دوم باید در صورتی( 7-1

الزحمه طرف/طرفین اول از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به و پس از طی مراحل قانونی، حق واریز نمایدسازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

  . گرددحساب ایشان واریز می

تمدید قرارداد و مبلغ آن:   – (8)ماده 

یا تعیین ناظر جدید براساس ماده  در صورتیکه در پایان مدت قرارداد عملیات اجرایی ساختمان به اتمام نرسیده باشد، طرف دوم موظف است نسبت به تمدید( 8-1

.اقدام نماید قانون 11نامه اجرایی ماده آیین 24ماده  2نامه تبصره بند خ شیوه 1

.؛شودجرائی باقیمانده و به درخواست طرف دوم تعیین میمدت تمدید قرارداد به تناسب عملیات ا (8-2

.این قرارداد به دفعات و براساس شرایط پیشرفت عملیات اجرائی قابل تمدید است( 8-1

 .می شود داد پرداختطرف اول قرارحق الزحمه تمدید قرارداد برای هر دوره یکساله برابر با ده درصد حق الزحمه مصوب روز می باشد که از سوی طرف دوم به ( 8-4

رخواست ددرصورت عدم اتمام عملیات ساختمانی و عدم تمدید کار توسط طرف دوم در مدت مشخص شده ، طرف اول حق دارد توقف عملیات ساختمانی را ( 8-5

 نموده و از ادامه ارائه خدمات نظارت خودداری نماید. 

فسخ یا خاتمه قرارداد:  -(9)ماده 

 ؛فسخ یا خاتمه این قرارداد با درخواست طرفین و با بررسی سازمان استان قابل انجام خواهد بود (9-1

طرف دوم گزارش حاوی  اول منع قانونی وجود داشته باشد، /طرفینطرف دوم امکان بر کناری طرف اول را ندارد ،در صورتیکه برای ادامه نظارت توسط طرف( 9-2

؛های الزم تصمیم وفق ضوابط اتخاذ خواهد نمودبا انجام بررسی واهد نمود و سازماندالیل را به سازمان تقدیم خ

اص به اشخ اول در قبال حوادثی که در دوره تعلیق یا توقف کار و یا بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد که در کارگاه رخ داده و منجر به هر گونه خسارت /طرفینطرف( 9-1

 ؛مسئولیتی ندارد یا اموال شود

 /طرفینطرف ،صاحب کار نتواند پروانه ساختمان را دریافت نماید یا از دریافت آن منصرف گردد ،(این قرارداد 1مندرج در ماده ) مدت قرار داد %15چنانچه ظرف ( 9-4

 .قرارداد قابل فسخ خواهد بود ،اول /طرفینتوسط طرف صورت با تایید سازمان استان و استرداد وجه به طرف دوم تواند درخواست فسخ قرارداد نماید. در ایناول می

اول در خواست فسخ قرارداد را به سازمان استان ارائه نموده و سازمان بر  /طرفینطرف در صورت انصراف طرف دوم از اخذ پروانه یا ادامه عملیات ساختمانی، (9-5

 ؛هد نمودمراتب را بررسی نموده و اعالم نظر خوا اساس ضوابط و شرایط کار،

طرفین قرارداد و سازنده باید وضعیت کار اجرا شده تا آن مرحله را صورتجلسه  در صورت فسخ، تعلیق و یا خاتمه قرارداد در خالل اجرای عملیات ساختمانی،( 9-6

و یا کارشناس رسمی ( 27رشناسان ماده کا)یا یک کارشناس رسمی سازمان  در صورت عدم همکاری هر یک از طرفین بجای او نماینده سازمان استان، نمایند.

 دادگستری مراتب را صورتجلسه خواهند نمود. 

حل اختالف و داوری:  -(11)ماده 

گفتگو و مذاکره و هر گونه اختالف در مورد مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای هر یک از طرفین مبنی بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات ، ابتدا از طریق ( 11-1

سپس از طریق حکمیت و داوری در سازمان استان حل و فصل خواهد شد. 

مدارک منضم به قرارداد:  -(11)ماده 

تصویر وکالت نامه قانونی وکیل طرف دوم ( 2-11الکیت عرصه ملک                                                        تصویر سند م( 11-1

 اول  /طرفینبرگه خروج از ظرفیت طرف( 4-11پیش نویس پروانه به هنگام عقد قرارداد                                              ( 11-1

 اول  /طرفینیا وکیل قانونی مالک                                                             مهر و امضاء طرفامضاء طرف دوم 

 امضاء طرف دوم باید در مراجع رسمی تصدیق امضاء شود.( 1 :تهنک

اول شخص حقیقی باشد باید قرارداد توسط کلیه ناظرین پروژه مهر و امضاء گشته و به هر یک از ناظرین تصویر  /طرفیندر صورتیکه طرف( 2         

  قرارداد تحویل داده شود.

 تأیید مدارک توسط سازمان استان:

..................................به سازمان ارائه گردید و صحت آنها مورد گواهی می شود کلیه مدارک مربوط به پروژه با شماره پروانه ......................................................... در تاریخ....

تأیید می باشد. 
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