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 )) قرارداد (( پیش نویس 
 و ....................... مورخ ............................. ونیسیکم صورتجلسه استناد به قرارداد نیا

 مجموعه کی که آن یالحاق مدارك گرید و مانیپ یط عمومیشرا همراه به ...... شماره به هیابالغ
 یندگینما زدبهی دانشگاه نیماب یشودف یم دهینام مانیپ و است کیتفک قابل ریغ

 شرکت و سو کی از شود یم دهینام کارفرما مانیپ نیا در که یومال اداري معاون آقاي
....................................................... 

 با .....................................................................یمل شناسه به ............. ثبت شماره به
 یندگینما

 نیا در که ..................................................................................................آقاي
 و مقررات طبق گرید سوي از شود یم دهینام مانکاریپ مانیپ

 . شود یم منعقد زدی شهر ،در است شده درج مانیپ نیا مدارك و اسناد در که یطیشرا
 : قرارداد موضوع - 1 ماده

............................................................................................................................
....................................................................................... 

................................ 
 : قرارداد اجراي محل -2 ماده

 
 : باشد یم لیذ مدارك و اسناد شامل مانیپ نیا : مدارك و اسناد -3 ماده
 موافقتنامه-الف 

 نیآئ براساس آن واسترداد نیتضام صرفا که 35 و 34 ماده مفاد بجز مانیپ یعموم طیشرا - ب
 . خواهد شد اقدام دانشگاه یومعامالت یمال نامه

 یخصوص طیشرا - ج
 یکل زمانبندي برنامه-د
 کار ریمقاد و بهاء فهرست-ه
 و دستورالعملها ، ( یخصوص یفن مشخصات ، یعموم یفن مشخصات ) یفن مشخصات -و

 یفن هاي استاندارد
 ها نقشه -ز
 زدی دانشگاه یومعامالت یمال نامه نیآئ-ر

 مانیپ نیطرف نیب ای شود یم ابالغ مانکاریپ به مانیپ اجراي منظور به کار نیح که یلیتکم اسناد
 چارچوب در دیبا اسناد نیا . دیآ یم شمار مان بهیپ مدارك و اسناد جزء زین گردد یم مبادله
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 نقشه ، یفن مشخصات صورت به است ممکن اسناد نیا . شود هیته مانیپ مدارك و اسناد 

 ، مانیپ مدارك و اسناد نیب یدوگانگ وجود صورت در . باشد مجلس صورت و کار ،دستور
 . دارد تیمان اولویپ مدارك و اسناد گرید بر مانیپ موافقتنامه

 ، یخصوص یفن مشخصات با بیترت به تیاولو ، باشد یفن مشخصات به مربوط یدوگانگ هرگاه
 . باشد کار بهاي به مربوط یدوگانگ اگر و استی عموم یفن مشخصات و ییاجرا هاي نقشه

 .دارد تیاولو مانیپ مدارك و اسناد گرید بر بها فهرست
 مانیپ بیضر و قرارداد مبلغ -4 ماده
 الیر ............................................................ : عدد به مبلغ
 الیر ............................................................................................. حروف به مبلغ

 بهاي فهرست و مانیپ به منضم برآورد به نسبت شیافزا درصد) ................... : مانیپ بیضر
......... ) 

 به این پیمان مطابق با بخشنامه هاي سازمان برنامه وبودجه تعدیل تعلق می گیرد 1-4
 کار شروع خیتار و مدت ، ذیتنف خیتار - 5 ماده
 .شود یم شروع ( کارفرما سوي از ابالغ ) آن مبادله خیتار از مانیپ نیا ( الف

 مانیپ یعموم طیشرا 30 ماده موضوع راتییتغ تابع مدت نیا . است ماه ....    مانیپ مدت ( ب
 .است

 مانیپ مبادله از پس که است کارگاه لیتحو مجلس صورت نینخست خیتار ، کار شروع خیتار (ج
 .شود یم میتنظ

 .باشد یم مانکاریپ عهده به قراردادي و یقانون کسورات هیکل -6- ماده
 کارهاي تیوضع صورت ارائه به موظف مانکاریپ مانیپ یعموم طیشرا 37 ماده مفاد طبق :تبصرد

 خواهد اقدام مذکور ماده 3 تبصره طبق نصورتیا ریدرغ که باشد یم ماه هر آخر در شده انجام
 .شد

 قرارداد مبلغ کاهش ای شیافزا -7 ماده
 کاهش ای شیافزا معامله مورد کل ٪ 25 تا را معامله مورد کار ای کاال مقدار دارد اریاخت دانشگاه

 .دهد
 تعهدات انجام حسن نیتضم -8 ماده

 در تعهدات انجام حسن ضمانت عنوان به را قرارداد مبلغ کل از درصد ده است مکلف مانکاریپ
 .دیل نمایتحو کارفرما به و کارسازي زدی دانشگاه وجه
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 : تعهدات انجام حسن نامه ضمانت مشخصات
 الیر .................... مبلغ به .......................... مورخ ......................... شماره نامه ضمانت
 .............. شعبه ............... بانک از صادره
 استناد به کار انجام حسن ضمانت بعنوان درصد 10 معادل مانکاریپ به پرداخت هر از -1 تبصره

 یومعامالت یمال نامه نیآئ 48 ماده موضوع معامالت عمده انجام نحوه دستورالعمل 25 ماده
 . شود یم نگهداري کارفرما نزد سپرده حساب در و کسر دانشگاه

 به( کار انجام حسن وسپرده تعهدات انجام حسن سپرده) 8 ماده موضوع هاي سپرده-2 تبصره
 یومعامالت یمال نامه نیآئ 48 ماده موضوع عمده انجام معامالت نحوه دستورالعمل 26 ماده استناد

 واخذ یقطع لیمجلس تحو صورت میوتنظ شده انجام اخدمتیکارو یقطع لیتحو از پس دانشگاه
 . شود یم مسترد نفع ذي به مفاصاحساب

 :کار بهاي -9 ماده
 .باشد یم مانیپ به منضم ... سال ...... بهاي فهارس

 مورد مشخصات از دینما یم اقرار مانکاریپ :محل اتیمقتض و معامله مورد مشخصات 10 ماده -
 و دارد کامل اطالع محل اتیمقتض و معامله

 .شود عنوان جعل به مستند بعدأ که است نمانده یباق یمجهول امر چیه
 :کار انجام حسن نیتضم دوره - 11 ماده

 39 ماده طبق که گريید خیتار ای موقت لیتحو خیتار از مانیپ موضوع اتیعمل انجام حسن
 به آن یط و گردد یم نیتضم مانکاریپ سوي ماه از 12 مدت براي شودیم نییتع یعموم طیشرا
 .شود یم عمل یعموم طیشرا 42 ماده بیترت

 دولت کارمندان مداخله منع قانون شمول عدم هیدیتائ - 12 ماده
 و بوده مطلع 1337 ماهید 22 مصوب کارکنان مداخله منع قانون از که گردد یم متعهد مانکاریپ

 محض به دارد اریاخت کارفرما و بود خواهد مانکاریمتوجه پ قانون اجراي عدم تیمسئول هرگونه
 .آورد را بعمل الزم اقدام و فسخ را قرارداد مقررات و ضوابط طبق فوق قانون تیرعا عدم از اطالع

 :تعهد انجام عدم - 13 ماده
 ضمن دانشگاه ، مانکاریپ هیناح از قرارداد مفاد تیرعا عدم و اجرا ای شروع در ریتاخ صورت در

 مانکاریپ خدمات ضمانت و تعهدات و کار انجام ضمانت حسن مبالغ هیکل تواند یم قرارداد فسخ
 موضوع قرارداد از اداري و ییقضا فاتیتشر به ازین بدون را مانکاریپ دوینما ضبط خود نفع به را

 .دینما دی خلع
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 و یفن عوامل توسط ینیبازب از پس یستیبا پروژه محل در نصب از قبل اجناس هیکل 14 ماده -
 .صادر گردد پروژه ناظر نظارت با آن نصب مجوز ناظر

 مدت طول در مانکاريیپ اي حرفه بهداشت و یکیتراف و یمنیا اصول و مقررات تیرعا 15 ماده -
 یتیمسئول چگونهیه خصوص نیا در کارفرما و مانکار بودهیپ عهده بر یینها لیتحو تا قرارداد
 .داشت نخواهد

 و آب ,برق , شبکه) دانشگاه ساتیتاس هیکل به خسارت بروز از ريیجلوگ منظور به 16 ماده -
 اتیعمل هرگونه انجام از قبل تا اتخاذ یبیترت, مانکاریپ توسط یعموم سبز فضاي و (... و گاز

 یامورعموم تیریومد یعمران طرحهاي دفتر تیریمد با قرارداد موضوع انجام راستاي در ییاجرا
 یتیمسئول خصوص نیا در کارفرما حادثه وقوع صورت در است یهیبد .دیآ عمل به الزم یهماهنگ

 یمقتض اقدام وقت اسرع در یاحتمال هاي خسارت به جبران نسبت یستیبا مانکاریپ و ندارد
 .گردد دار عهده را صالحیذ مراجع به ییوپاسخگو معمول

 :اختالف حل مرجع - 17 ماده
 هر به محوله فیوظا انجام و قرارداد موضوع با ارتباط در اختالف و ابهام گونه هر بروز درصورت

 صورت نیا در ندینما فصل و حل زیق مسالمت آمیطر از آنرا نتوانند نیطرف چنانچه نحوي،
 کارشناس خبره نفر کیمانکارویپ ندهی،نما کارفرما ندهینما از متشکل اي تهیکم به اختالف موضوع

 تهیکم میتصم به نسبت نیطرف توافق عدم صورت در گردد میتصم اتخاذ تا ارجاع نیالطرف یمرض
 نیطرف براي مرجع آن ونظر ارجاع زدی استان یفن شوراي بهیی نها میتصم جهت ،موضوع مذکور

 . بود خواهد الزماالجرا
 تیمسئول مهیب - 18 ماده

 در مرتبط عوامل ریسا تیمسئول ازین صورت در و خود اي حرفه تیمسئول است موظف مانکاریپ
 مهیب از نسخه کی و دینما مهیب تیصالح داراي شرکت هاي از یکی نزد را قرارداد موضوع اجراي

 نهیهز بای ستیبا موقت لیتحو ونیسیکم لیتشک خیتار تا نکهیا ضمن دینما کارفرما لیتحو نامه
 هاي تیمسئول تمام مانکار،یپ توسط تیمسئول نامه مهیب ارائه عدم صورت در .دینما دیتمد خود

 ندارد خصوص نیا در یتیمسئول گونه چیه کارفرما و مانکار بودهیپ عهده بر آن با مرتبط یحقوق
 درصد 2 به کسر نسبت مانکاریپ توسط نامه مهیب ارائه عدم صورت در است مجاز کارفرما ضمنا .
 .دینما اقدام یینها یدگیرس زمان در یقطع تیوضع صورت مبلغ از
 طرف از مان،یپ مدارك و اسناد طبق مانکاریپ وتعهدات خدمات انجام بر نظارت عالیه  19 ماده -

 32 مواد به توجه با که است شده واگذار  مهندسین مشاور آفرینش طرح کویر عهده   به کارفرما
 .شودیم انجام یعموم طیشرا 33 و
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 مربوط دانشگاه معامالت نامه نییآ و استعالم  اسناد در مندرج ضوابط و طیشرا هیکل 20 ماده -
 و تیاولو مانیپ اسناد کل بر مذکور نامه نیآئ باشدوی م حاکم قرارداد نیبرا قرارداد موضوع به

 .دارد تیارجح
 طرف دو ینشان - 21 ماده
 زدی دانشگاه – زدی :کارفرما ینشان
 ..................... :مانکاریپ ینشان

 ، رییتغ خیتار از قبل روز پانزده تا دیبا ، دهد رییتغ را خود ینشان قرارداد نیطرف از یکی هرگاه
 است نشده اعالم گرید طرف به دیجد ینشان کهی وقت تا .کند اعالم گرید طرف به را خود ینشان

 .گردد یم یتلق شده افتیدر و شود یم ارسال یقبل ینشان به مکاتبات ،
 قرارداد نسخ و مواد 22 ماده -
 و بوده یپیتا صورت به و میتنظ دارند واحد حکم یهمگ که نسخه 3 و ماده 22 در قرارداد نیا

 .است االجرا الزم ابالغ خیتار از و باشد یم هیاصالح و یخوردگ گونه خط هر فاقد
 
 
 
 

 __کارفرما ندهینما                                                                                            مانکاریپ ندگانینما

 

 

 


