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ق رارداد انجام  صورتجلسات احجام پروژه

 :01/20/4139این قرارداد در مورخ 
بـه   ..............اي مهنـدس نمایندگی: آق هب   .......................................به نشانی: .........)در تاریخ  ...............( به شماره قرارداد  ...............بین شرکت 

شــانی: بــه ن ........... و ..........از طــرف دیگــر آقایــان :  و ا نامیــده مــی شــود از یــک طــرف کــه از ایــن پــس کارفرمــ  .............شــماره تلفــن 
ی گردد . قرارداد ذیل منعقد مود شر نامیده می که از این پس پیمانکا ............................به شماره تلفن  ..........................................

 موضوع قرارداد :  -1ماده 
ز صورتجلسـات ا بـه غیـر(  .............تا تـاریخ  (ابنیه ، برق ، مکانیک) صورتجلسات احجام کار باقیمانده انجام موضوع این قرارداد عبارتست از 

 آنـالیز ،ء ن جـزوضعیت پیمانکـاراصورت ، کارگاه قطعی  هاي کارکرد و تعدیل موقت و صورت وضعیت تهیه  همچنین تأیید شده کارفرما ) و
 . ...............واقع در .....................................احداث در پروژه  ) هاي جدید  قیمت
ی ( ارسالی صورتجلسات قبلو مشخص شدن مبلغ ریالی : مبلغ ریالی صورتجلسات باقیمانده پس از تهیه صورتجلسه فصل مشترك  1 تبصره

 یش نویس ، ابالغ شده ) مابین نماینده کارفرما و پیمانکار موضوع قرارداد مالك نظر و عمل می باشد .، پ

 :ـ اسناد و مدارك پیمان 2ماده 
 این پیمان شامل اسناد و مدارك زیر است.

 .الف) پیمان حاضر و شرایط خصوصی
 .ب) شرایط عمومی پیمان

 .(ابنیه) نظارت راهبرديمعاونت برنامه ریزي و ج)مشخصات فنی عمومی 
 .) فهرست بها و برآورد تقریبی مقادیرکارد

 .ه) نقشه هاي کلی و تفصیلی اجرایی
ین بـه امضـاي طـرف وهاي جدید یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم شـده  و هرنوع سند دیگر که در مورد کارها و قیمت ) صورتمجالس و موافقتنامه هاو

 برسد.

 ارداد :مبلغ اولیه قر -3ماده 
 ( کلیـه   27/04/91اریخ تـدر ..................... شـماره احجـام باقیمانـده قـراداد صورتجلسـاتمبلـغ ریـالی درصد )  دو(  %2 مبلغ این قرارداد 

 .صورتجلساتی که بارمالی دارد ) 

 :مدت قرارداد و تاریخ شروع کار  -4ماده 
متعهـد اسـت در  رپیمانکامی باشد.  01/02/1394کار از بو تاریخ شروع کاري  )سه ماه( ماه  3مدت ه مدت اجراي عملیات موضوع قرارداد ب

 و تحویل نماید .موضوع پیمان را انجام داده و  ،مدت پیمان 

 وظایف و تعهدات پیمانکار : -5ماده 
 توجه به مدارك موجود به نحو احسن انجام نماید. با  راپیمانکار تعهد می نماید موضوع پیمان  -5-1
مشخص پیمان  مدتو طبق  ابالغ شده مصوب پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را براساس نقشه ها و دستورکارهاي -5-2

 انجام نماید .
 تعهدات کارفرما : -6ماده 
 .شرکت  پرسنل ثابتبا مطابق   اسکان پرسنل پیمانکارکار و تامین محل  -6-1     

 رارداد.رداخت مطالبات بر اساس قپ -6-2
 .وعده غذا براي پرسنل مشغول بکار   3ه تامین روزان -6-3
، کاغذ ، کارتریج پرینتر ، پرینتر ، کامپیوتر و  نوشت افزار( وضوع پیمان تامین کلیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جهت انجام امورات م-6-4

 .غیره ... ) ودستگاه کپی 
 .یخ اتمام این قرارداد )تا اتمام قرارداد فی مابین ( تارتامین حق بیمه تامین اجتماعی مطابق پرسنل ثابت شرکت  -6-5
 یاب و ذهاب به کارگاه و سایت .اتامین سرویس -6-6
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شماره :صورتجلسات احجام کار باقیمانده انجام  قرارداد

وسـط یـد سـاعت کـاري تقرارداد توسط پیمانکار؛ حقوق و بیمه این نفرات با تای افراد ذکر شده دراز به غیر یدرصورت استخدام نفرات -6-7
بـات پیمانکـار مطااز واریـزي خالص حقوق مبلغ فقط . و پرداخت میگردد هاي شرکت طبق واریزیاز طریق کارفرما  نماینده پیمانکار

 .کسر میگردد

 طریقه پرداخت:  -7ماده 
ر صورت هکارکرد  و مبلغ می باشد ییديتا) با پیوست صورت جلسات ( مبالغ صورت جلسات تاییديپرداخت به پیمانکار در قالب صورت وضعیت 

 ) .به طور خالص پرداخت گردد . ( پرداخت قبل از صورت وضعیت بعدي می باشد وضعیت بدون کسورات 
 اشد. ) می ب...................) و کارفرما (...................................تایید نظارت (؛ منظور از تحویل  -1
ه اي ماهیان حقوق رسنل از این پس هیچ گونهو این پندارد  پیمانکار پرسنل مزایا ومطالبات قبلیحقوق و  هیچ گونه ارتباطی بهپرداختهاي فوق -2
 .شرکت دریافت نخواهند کرد  بابت کارکرد از از

 نحوه محاسبه : -8ماده 
 . می باشد ..............رکتاي احجام شتایید شده برریالی صورتجلسه  مبلغ درصد دو به مقدارصورت جلسات انجام شده طبق این قرارداد مبلغ  -1
 .یرد گبه مبلغ ریالی صورت جلسات تعلق می )  ...........................( قرارداد کارفرما ضرایب قرارداد کلیه  -2
شده کامال در  صورت جلسه انجام کهبه نحوي شده محاسبه ورت وضعیت کارفرما ص عدد ریالی آیتمهاي هر صورت جلسه کامال مشابه آیتمهاي -3

 صورت وضعیت قطعی کارفرما قرار گیرد .
ر صورت انعقاد (متمم قرارداد دمیباشد و ) 27/04/91در تاریخ ..............................شماره مربوط به قرارداد   مدت قرارداد فی مابین شامل احجام – 4
 دید تنظیم گردد .م باید قرارداد ج) و افزایش احجاو غیره ... ارفرماي اصلیکبا  ارفرماک
اقی مانده بعد از آن تاریخ ( یک دهم درصد) از مبلغ صورت جلسات ب%0,1معادل (بیش از مدت قرارداد ) پیمان  امور در انجام  تأخیردر صورت  –5

 .جریمه  تعلق میگیرد  به عنوان 
 کسورات :  -9ماده 

 تعلق نمی گیرد . کسوراتیبه این قرارداد هیچ گونه 
 سخ قرارداد :ن -10ماده 

 تهیه و امضاء و مبادله شده و تمام نسخ ارزش واحد دارد.ماده  10و و  یک تبصره این قرارداد در چهار نسخه 

www.irp: اکارفرمنماینده   پیمانکار:    نماینده    
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