
 

 

  
  
  

  رارداد صورت وضعيتق
 ........................ثبت شده به شماره  ..................... مابين شركت..........................  قرارداد ذيل در مورخ

....................................... تلفن  ............................................................................................................ به نشاني
.. .............................. خانم/ شود از يكطرف و به آقاي كه در اين قرارداد اختصاراً شركت ناميده مي

 و به نشاني .................................صادره از  ................................ به شماره شناسنامه......... ............فرزند 
اميده ناميده كه از طرف ديگر اختصاراً مجري ن...................... ...................................................................

  .باشند شود منعقد گرديده و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن مي مي

  موضوع قرارداد  -۱ماده 
هاي موقت و قطعي و تعديل موقت  موضوع قرارداد عبارتست از تهيه و تنظيم صورت وضعيت

...... ............ وژهدر پر.... ............... وقطعي كليه كارهاي انجام شده براساس فهرست بهاي ابنيه سال
كه توسط مجري انجام و نيز حضور ......................... ....مورد پيمان شركت ..........................  واقع در

  ها هاي تهيه شده و پيگيري تا تصويب صورت وضعيت در دستگاه كارفرما و دفاع از صورت وضعيت

  اسناد و مدارك قرارداد -۲ماده 
  قرارداد حاضر -۲-۱
كليه دستور كارها و صورتجلساتي كه در حين اجراء توسط كارفرما يا دستگاه نظارت ابالغ  - ۲- ۲

  .گردد مي

  مدت قرارداد  -۳ماده 
  :باشد مدت قرارداد براي تهيه صورت وضعيت دو ماه از تاريخ امضاء قرارداد به شرح ذيل مي

  .شركت يك ماهـ مدت تهيه و تنظيم صورت وضعيت و تسليم آن به 
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  .ـ مدت پيگيري امر تا تصويب صورت وضعيت توسط كارفرما يك ماه

  حق الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد -۴ماده 
هاي قطعي كارهاي انجام شده اعم از صورت وضعيت قطعي  جهت تهيه صورت وضعيت

ه و تعديل قطعي و همچنين تهيه صورتجلسات كارهاي انجام شده و در صورت لزوم تهي
  .نقشه ازبيلت

هاي قطعي كارهاي انجام شده اعم از صورت وضعيت قطعي  جهت تهيه صورت وضعيت - الف
  .درصد مبلغ تاييد شده توسط كارفرما قابل پرداخت خواهد بود ۵/۱و تعديل قطعي 

  ريال  ........................................ هاي موقت كارهاي انجام شده جهت تهيه صورت وضعيت -ب
  ريال  ................................ هاي تعديل موقت كارهاي انجام شده جهت تهيه صورت وضعيت - ج
جهت تهيه صورت وضعيت تعديل موقت مكرر كارهاي انجام شده همانند بند ج   -د 

  ريال ....................................................................................................................................................

  الزحمه  نحوه پرداخت حق -۵ماده 
الزحمه پس از تهيه و تنظيم صورت وضعيت قطعي توسط مجري  درصد مبلغ حق ۵۰معادل - ۱- ۵

  .و تاييد صورت وضعيت توسط شركتو تسليم آن به شركت 
الزحمه صورت وضعيت قطعي پس از تصويب صورت  درصد باقيمانده مبلغ حق ۵۰معادل -۲- ۵

  .وضعيت توسط كارفرما باشد

  تعهدات مجر  -۶ماده 
گردد برابر ضوابط و موازين فني و ساير مقررات مربوط نسبت به برآورد  مجري متعهد مي -۱- ۶

و تهيه و تنظيم صورت وضعيت و نيز ايفاد ساير تعهدات و وظايفي  دقيق كارهاي انجام شده
كه به موجب اين قرارداد بعهده دارد اقدام نموده و همواره صرفه و صالح و منافع شركت را 

  .ملحوظ دارد
چنانچه صورت وضعيت تهيه شده توسط مجري بهر علت مورد تاييد شركت و يا عليرغم  -۲- ۶
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بحث و بررسي صورت وضعيت و دفاع از آن مورد تصويب حضور نامبرده در جلسات 
 كارفرما قرار نگيرد مجري موظف مي باشد حسب نظر شركت نسبت به اصالح صورت

  .وضعيت اقدام نمايند
انجام مسافرت و مراجعات الزم به كارگاهها جهت اجراي موضوع قرارداد و پرداخت كليه  - ۳- ۶

و برگشت و اقامت در محل و نيز تامين محل  هاي رفت هاي مربوطه منجمله هزينه هزينه
 باشد و ازبابت موارد مذكور شركت تعهد و مسئوليتي اقامت و امثالهم به عهده مجري مي

نداشته و هيچگونه وجه ديگري به جزآنچه تحت عنوان حق الزحمه دراين قرارداد ذكر شده 
  . است، بابت انجام موضوع قرارداد توسط شركت پرداخت نخواهد شد

  خاتمه دادن قرارداد - ۷ماده 
چنانچه هر زمان در طول مدت اين قرارداد شركت بهر علت و دليل بدون قصور و سهل انگاري 

تواند با يك اخطار  مجري در انجام تعهدات و وظايف قرارداد خود مايل به ادامه قرارداد نباشد، مي
ات تا تاريخ خاتمه قرارداد براساس داد را خاتمه بدهد و پرداخت حق الزحمه انجام خدمركتبي قرا

  .است هايي خواهد بود كه نامبرده تا آن مقطع انجام داده صورت وضعيت

  فسخ قرارداد -۸ماده 
چنانچه حسب تشخيص شركت، مجري در اجراي تعهداتي كه به موجب اين قرارداد به عهده 
دارد قصور و سهل انگاري نمايد و يا چگونگي تنظيم صورت وضعيت و به هر ترتيب اجراء ساير 

 تواند در هر زمان در طول مدت اين تعهدات توسط مجري مورد تاييد شركت نباشد، شركت مي
قرارداد با يك اخطار كتبي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد و دراينصورت نامبرده حق هيچگونه 

 ي در خصوص فسخ قرارداد و نيز مطالبه وجوهي به جز آنچه كه قبل از تاريخ فسخ قراردادادعاي
  .پرداخت گرديده است، نخواهد داشت
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  تحويل اسناد و مدارك  -۹ماده 
در صورت (گردد در پايان مدت قرارداد و يا در تاريخ و يا فسخ قرارداد  مجري متعهد مي

ر ارتباط با اين قرارداد در اختيار دارد به شركت تسليم كليه اسناد و مداركي را كه د) وقوع
  .نمايد

  اصالح و تغيير -۱۰ماده 
هرگونه اصالح و تغيير در مفاد اين قرارداد بايستي كتبي و با امضاء طرفين بوده تا معتبر و الزم 

  . االجراء تلقي شود

  اقامتگاه طرفين -۱۱ماده 
اقامتگاه طرفين همان نشاني است كه در مقدمه قرارداد ذكر شده است هريك از 

است در صورت تغيير نشاني مراتب را فوراً بصورت كتبي به طرف ديگر طرفين مكلف 
اعالم و در غيراينصورت همان نشاني قبلي از حيث اوراق مربوطه به اين قرارداد معتبر 

  .است

  ۱۲ماده 
وازده ماده و در چهار نسخه تهيه و تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد اين قرارداد مشتمل برد
  .باشد را داراو قابل اعتبار مي

  
  

  مجري  شركت   
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