
 قرارداد پیمانکاري بازسازي ساختمان
 

 مشخصات طرفین قرارداد -1
 مشخصات کارفرما : -1-1

و  .............................................................شماره تلفن ثابت  .......................................................................به شماره ملی ........................ ..............................................................آقاي/خانم 
 ................................................................................................................................................................................................................................به نشانی  ..................................................................شماره همراه 

 مشخصات پیمانکار : -1-2
 ..................................................................و شماره همراه  .............................................................شماره تلفن ثابت به ............................................ ................................................آقاي/خانم 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................به نشانی 

 موضوع قرارداد و محل انجام آن -2
عملیات بازسازي و نوسازي یک واحد آپارتمان اعم از آشپزخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی ، بهارخواب ، حیاط و ... به متراژ 

 می باشد. 4با کلیه مصالح و ملزومات مورنیاز به شرح ماده  ............................................................................................مترمربع زیربنا به نشانی  ....................
 محاسبات و مشخصات فنی پروژه -3

بر مبناي نقشه ها و دستورالعمل هاي صادره از سوي کارفرماي پروژه و مهندس ناظر که از  مشخصات فنی و تکنیکال پروژه
ا که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن ر ، پیش و مطابق با سفارش کار به پیمانکار خواسته بود
 مطابق با برنامه زمان بندي شده انجام خواهد گرفت.

 هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی) -4
همین ماده ذکر خواهد شد) که از سوي  2(مشروحاً در بند هزینه کل پروژه براساس مبلغ پیش بینی شده براي هر مورد  -4-1

 ریال تعیین می گردد. 1,120,000,000پیمانکار و با موافقت کارفرما تعیین گردیده به ارزش 
 هزینه هایی که در فرآیند انجام پروژه صورت خواهد گرفت به تفکیک به شرح ذیل می باشد : -4-2
ریال می باشد که شامل : لوله کشی آب آشپزخانه و  85,000,000مجموع به ارزش اتاق و سرویس بهداشتی در  -4-2-1

دستشویی و حمام ، عوض کردن جاي کاسه توالت ، تعمیر شیرهاي دستشویی ، تعمیر شیرآب (گرم و سرد) آشپزخانه ، 
یه خروجی پزخانه ، تهوعایق کاري کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی، لوله کشی شوفاژ ، لوله کشی گاز به اتاق ها و آش

 ت سرمایشی و گرمایشییلوله هاي اسپل
 ریال تعیین می گردد. 100,000,000سیم کشی کل ساختمان با تهیه سیم و سایر ملزومات جمعاً به ارزش   -4-2-2
 ریال تعیین می گردد. 250,000,000به ارزش  جمعاًگچکاري و نازك کاري پذیرایی و اتاق ها  -4-2-3
 ریال  150,000,000 جمعاً به ارزشي نورپردازي و رابیتس در بخش هاي مختلف سقف و محل هاي موردنظر اجرا -4-2-4

 تعیین می گردد.
 ریال  220,000,000به ارزش  جمعاًکف کاري و سرامیک کاري حمام ، دستشویی ، آشپزخانه ، راهرو و پله ها  -4-2-5

 تعیین می گردد.
 ریال تعیین می گردد. 65,000,000به ارزش  جمعاًها و آشپزخانه نقاشی و رنگ آمیزي اتاق  -4-2-6
 ریال تعیین می گردد. 250,000,000به ارزش  جمعاًکاغذ دیواري پذیرایی با کیفیت مطلوب به دلخواه کارفرما  -4-2-7
 اسناد و مدارك پیمان -5

 این قرارداد دربرگیرنده اسناد و مدارك ذیل می باشد :
 (پیمان پیش رو)الف. سند قرارداد 

 ب. نقشه هاي کلی، تفصیلی و اجرایی: نقشه هاي ساختمان که در برگیرنده ابعاد دیوارها ، سقف ، حیاط ، پارکینگ و ... می باشد.
 مدت انجام موضوع قرارداد -6

 می باشد. ........................................و تاریخ خاتمه قرارداد  ......................................روز کاري بوده و تاریخ شروع قرارداد  60مدت کامل انجام پروژه  
 
 



 دیرکرد طرفین در انجام پروژه  -7
چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوي کارفرما ، مبادرت به تأخیر اجراي کار نماید ، براي هر روز تأخیر پس از 

 ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 10,000,000مبلغ  اتمام تاریخ قرارداد روزانه
در مقابل هرگاه کارفرما به نحوي موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجراي 

 قرارداد افزوده خواهد شد.
 نظارت -8

نظارت در اجراي تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است ، به عهده کارفرما  
یا نماینده وي و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوي کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد ، اصول 

 ، اسناد و مدارك پیوست این قرارداد اجرا نماید.نماینده ایشان یا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات  فنی و دستورات کارفرما یا
 تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه -9

است. ایشان می بایست کارگاه را به نحوي  پیمانکارمربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده هزینه هاي 
موقت ، بدون وقفه و با کیفیت الزم انجام پذیرد. در پایان کار ، ایشان باید تحویل شروع و ادامه کار تا  مناسب تجهیز نماید که

 ست.ا پیمانکارنسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب اقدام نماید و مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به 
 نگهداري از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار -10
مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در از درصد پیشرفت پروژه و همچنین از کار موظف است پیمان

 ،به نحو مقتضی نگهداري نماید و درصورت فقدان  می باشد ،متعلق به کارفرما  بوده وکارگاه و یا در خارج از آن در انبارها 
 خسارت وارده را جبران نماید.

 پیمانکارتعهدات  -11
در موظف است تمامی کارکنان موردنیاز خود را در ساختمان محل پروژه در طول مدت اجراي کامل قرارداد پیمانکار  -11-1

و حادث شدن وقفه یا نقص و عیب در کیفیت کار  داشته باشد در غیر اینصورت (عدم حضور کارکنان)حالت آماده به کار 
 شخص پیمانکار مسئول است.

نکار مسئول تهیه ابزار آالت و ملزومات تخصصی در امر بازسازي ساختمان می باشد که شامل کلیه ابزار و یراق و پیما -11-2
تخته الوار و مصالح ساختمانی اعم از ماسه ، سیمان ، بلوك ، لوله گاز و آب و هر آنچه که براي اجراي موضوع قرارداد 

 تهیه این وسایل و پرداخت هزینه تهیه آنها ندارد. هیچ گونه تعهدي در قبال الزم می باشد و کارفرما
 پیمانکار در قبال حفظ و نگهداري ابزار آالت و مصالح موجود در محل کارگاه و همچنین عملیات انجام شده مسئول  -11-3

 می باشد و می بایست تدابیري درخصوص نگهداري از آنها در طول مدت اجراي قرارداد بیاندیشد.
مالیات ، عوارض یا سایر کسورات تعلق گیرد ، کسورات قانونی اعم از قرارداد ، درصورتی که در فرآیند انجام موضوع  -11-4

 پرداخت آنها بر عهده پیمانکار می باشد.
اصله فدرصورت بروز هرگونه تغییر در اندازه و مشخصات فنی که از پیش تعیین شده ، پیمانکار مکلف است مراتب را بال -11-5

 اجازه از کارفرما نسبت به رفع آن اقدام نماید.کسب به اطالع کارفرما برساند و پس از 
 پس از ابالغ قرارداد ، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.پیمانکار موظف است بالدرنگ  -11-6
قائم به شخص ایشان می باشد و حق انتقال موضوع قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار ، اجراي قرارداد مطابق با توافق  -11-7

 به غیر ندارد.را 
پیمانکار موظف است پیش از هر گونه کار اجرایی ، برنامه زمان بندي فعالیت خویش را در اختیار کارفرما یا مهندس ناظر  -11-8

 آنها مجاز به فعالیت اجرایی می باشد.وي قرار دهد. در صورت تأیید از س
معقول بوده و به حداقل ممکن پیمانکار موظف است تا حد امکان تالش نماید تا هدر رفتن منابع و مصالح ساختمانی  -11-9

 متعارف ، از حساب پیمانکاري پیمانکار کسر خواهد شد.حد . در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از برسد
 

 پیمانکار یا نماینده قانونی ایشان ماینده قانونی ایشانکارفرما یا ن
 امضاء و اثر انگشت امضاء و اثر انگشت

 


