
 

 

  قرارداد همسان انجام خدمات نظارت بر اجراي ساختمان

  : .........../شماره بلوك ساختمانيشماره پرونده ساختماني

  تاريخ ثبت قرارداد نظارت در سازمان: ..........

ـــازمــان ...........اين قرارداد في مــابين خــانم/ آقــا ـــركــت/س ـــاحب كار  ....................../ش ـــماره ملي ............................ بعنوان ص   به ش

پلاك ثبتي........................... با شـــماره مورخ ......................... صـــادره براي  پروانه شـــهرســـازي به شـــماره .................... اســـاسبرو 

به منظور و مهندســان ناظر كه مشــخصــات آن ها در ماده يك ذكر شده است از طرف ديگر ك طرف از ي ...........................نوســازي .

  .مي شودشرايط زير منعقد  باعمليات ساختماني اجراي بر انجام خدمات نظارت 

  طرفين قرارداد -١ماده 

  صاحب كار -الف

  در جدول زير درج خواهد شــد و اســامي بقيه  "و شــركاء"، مشــخصــات يكي از آن ها به همراه عبارت صــاحبكاراندرصــورت تعدد 

ـــده در جدول زير به منزله اطلاعات تماس و آدرس قراردادي  ـــد. آدرس و تلفن درج ش ـــفحــه آخر اين قرارداد ذكر خواهد ش در ص

 است. صاحبكارانتمامي 

  تلفن ثابت  تلفن همراه  كد ملي  حقوقيشخص نماينده قانوني نام و نام خانوادگي/

        

  ما خواهد شد.)درج آدرس ناقص يا اشتباه موجب مسئوليت ش (از درج آدرس محل احداث ساختمان به عنوان آدرس صاحب كار خودداري نماييد. :محل سكونت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------كد پستي(الزامي):--------------------------------------------------------------------------------

  آدرس محل احداث ساختمان:
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  تلفن ثابت  شناسه ملي  نام مشخصات شخص حقوقي
      

  آدرس: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

  ------------كد پستي(الزامي):-----------------------------------------------------------------

  خواهد بود. كننده قرارداد اين قرارداد با امضاء: مسئوليت تضامني درقبال كليه تعهدات ١ تبصره

ه ســازمان رســيده تا نسبت ب ناظر هماهنگ كننده و : در صــورت تغيير مالكيت ، موضــوع مي بايســت در اســرع وقت به اطلاع ٢تبصــره 

  بروز رساني قرارداد اقدامات لازم صورت پذيرد.

  

  



 

 

  مشخصات مهندسان ناظر -ب 

  رديف
نام و نام خانوادگي/ نام شخص حقوقي به 

  مشخصات مدير عامل همراه
  تلفن ثابت/ همراه  پروانه اشتغالشماره   مسئوليت ناظر

      معماري    ١

      عمران    ٢

      تأسيسات برقي    ٣

      سات مكانيكييتأس    ٤

      نقشه برداري    ٥

      شهرسازي    ٦

  :ناظر هماهنگ كننده    *

ـــره ـــاختمــان، به منظور ٧-١٣مطــابق بــا بنــد  :  ٣تبص ايجاد هماهنگي در كارهاي نظارت ناظران حقيقي و  مبحــث دوم مقررات ملي س

ــته هاي عمران يا معماري همان پروژه به عنوان ناظر هماهنگ كننده انتخاب  ــاختمان، يكي از ناظران رش ــته هاي مختلف س حقوقي رش

 زمان اســتان تســليمشــده و مي بايســت گزارش پايان هريك از مراحل اصــلي كار خود و ســاير ناظران را به مراجع صــدور پروانه و ســا

  نمايد.

اختصار سازمان ناميده مي شود، به عنوان متولي اجراي قانون نظام ســازمان نظام مهندســي ســاختمان استان كه از اين پس به  :  ٤تبصــره 

ه تاييد ب مي بايســت منوط و هر گونه تغيير در مفاد و شــرايط اين قراردادآيين نامه هاي اجرايي آن بوده  مهندســي و كنترل ســاختمان و

  سازمان باشد. اين 

ــره ــوند، ات و ابلاغ نامه هايي كه به آدرس ها و تلفن هاي م: تمامي مكاتب ٥ تبص ــال مي ش ــل"ندرج در اين ماده ارس ــده واص  تلقي "ش

به صـــورت كتبي به اطلاع پس از تغيير روز  ١٥خواهد شـــد، مگر اينكه آدرس جديد به صـــورت دقيق و كامل، حداكثر ظرف مدت  

از طريق سامانه هاي سازمان و در صورت اعلام طرفين  و اطلاع رســاني ها كليه مكاتبات مقابل و نيز ســازمان رســيده باشــد. ضــمناًطرف 

  صورت مي پذيرد.  ارتباطياز طريق شبكه هاي 

  موضوع قرارداد -٢ماده 

 انطباق عملياتراي حصــول اطمينان از بمهندســان ناظر به وســيله نظارتي كه  مجموعه خدماتموضــوع قرارداد عبارت اســت از  -١-٢

ســاختماني و تأســيســاتي با مشــخصــات مندرج در پروانه ســاختمان، نقشــه ها، محاسبات و مشخصات فني منضم به آن براساس مقررات 

  صورت مي پذيرد.ختمان ساملي ساختمان و اصول مهندسي و رعايت ضوابط ايمني و حفاظت كارگاه 



 

 

شــروط مندرج در آن، مجموعه اي از روابط قراردادي مســتقل را بين هريك از ناظران و صاحب كار ايجاد اين قرارداد با لحاظ  -٢-٢

ــاير ناظران با صــاحب كار  ــبت به يكي از ناظران، لطمه اي به اعتبار رابطه قراردادي بين س مي كند. بي اعتباري يا انحلال اين قرارداد نس

  با رعايت قانون و شروط قراردادي نسبت به همه ناظران بي اعتبار گردد) وارد نخواهد ساخت.(مگر اينكه قرارداد حاضر

  مدت قرارداد -٣ماده 

كه از زمان ابلاغ ماه شــمســـي بوده  ٣٦ "ج و د"ماه و  ٣٠ "ب"ماه،  ٢٤ با برابر "الف"براي ســاختمان هاي گروه قرارداد مدت  -١-٣

  مي گردد.آغاز نظارت مهندسين 

  از اطلاع  پسو صــاحب كار موفق به اخذ پايان كار نگردد، پايان نيافته  قرارداددر صــورتيكه عمليات ســاختماني در مدت : ٦ تبصــره

مبلغ مابه التفاوت ارائه خدمات مهندســي تا زمان صــدور پايانكار بصــورت ســاليانه بشــرح  ،ناظرمهندس موافقت ضــمن  ســازمانو تأييد 

  گردد. و قرارداد به روز رساني كار در وجه سازمان پرداختذيل محاسبه و مي بايست توسط صاحب 

  :   برابر است با مابه التفاوت ارائه خدمات مهندسي(يكسال)مبلغ 

  متراژ كل بنا× مبلغ تعرفه روز×  سازمان) مورد تأييد(درصد باقيمانده كار براساس فرم ساختار شكست

ــورتي كه در زمان خاتمه  -٢-٣ ــاختماني توســط  پايان يافته، عمليات ســاختماني قرارداددر ص ــدور گواهي اتمام عمليات س و تنها ص

  صادر خواهد شد.بدون اخذ هزينه و اين گواهي توسط مهندس ناظر  مشمول تبصره فوق نگرديدهمهندس ناظر باقيمانده باشد، 

  مبلغ قرارداد  -٤ماده 

در وجه ســازمان  كاملخدمات مهندســي محاســبه شــده و بصــورت روز و تعرفه  پاراف شــهرداريبراســاس متراژ مبلغ قرارداد   -١-٤

  آن را به مهندس ناظر پرداخت مي نمايد.، خودپرداخت مي گردد و سازمان مطابق با ضوابط 

ر ددرصــورت افزايش زيربنا، صــاحب كار موظف اســت مابه التفاوت حق الزحمه ناظر را براســاس تعرفه روز خدمات مهندســي  -٢-٤

  پرداخت نمايد.وجه سازمان 

  حق برقراري هيچ گونه رابطه مالي با صاحب كار را ندارد.مهندس ناظر  -٣-٤

ن در صورت داشت(درصــورتيكه صــاحب كار پس از اخذ پروانه ســاختمان به دلايلي موضــوع اين قرارداد را پس از اطلاع مجري -٤-٤

    در حق الزحمه مهندس ناظر نخواهد داشت.تأثيري  تعليق نمايد،سه ماه به مدت حداكثر  )مجري

 نتواند پروانه ســاختمان را دريافت نمايد يا از دريافت آن منصرف گردد قراردادپس از تاريخ عقد در صــورتي كه صــاحب كار  -٥-٤

  به شرح ذيل اقدام خواهد شد: ،و يا عمليات اجرائي را شروع ننمايد

  رديف (ابلاغ نظارت)از عقد قرارداد مدت زمانپس از گذشت   پروانه ساخت ساختماني  عمليات درصد

 ١ روز ٩٠ اخذ نگردد شروع نگردد ٢٥

  ٢  -  اخذ نگردد شروع گردد ٥٠

  ٣  -  گردداخذ  شروع نگردد ١٠٠

  



 

 

    :٧تبصره 

از طرفين يكي قرارداد با تاييد ســازمان و درخواست قبلي  ،پس از طي شــدن مدت زمان مذكور ١لازم بذكر اســت در رديف شــماره  -

ـــخ خواهــد بود و  ــــده ازقرارداد قــابــل فس ــــد تعيين ش ـــر مبلغ  درص ــــارت كس   حق الزحمــه پرداختي بــه عنوان وجــه التزام خس

ارد پس . بديهي است در اين موبر اســاس ضــوابط سازمان استان به مهندسان ناظر پرداخت و مابقي به صاحبكار مسترد خواهد گرديدو 

  تعداد كار مهندس ناظر آزاد خواهد شد.از فسخ قرارداد، ظرفيت و 

از آنجائي كه شــروع عمليات ســاختماني بدون اخذ پروانه ســاخت تخلف محسوب مي گردد، در صورت اطلاع  ٢ در رديف شــماره -

وان عنه حق الزحمه پرداختي بمبلغ  درصــد تعيين شــده ازاز طرفين قرارداد قابل فســخ خواهد بود و يكي درخواســت قبلي ســازمان و با 

 .بر اســاس ضــوابط ســازمان اســتان به مهندســان ناظر پرداخت و مابقي به صــاحبكار مســترد خواهد گرديدوجه التزام خســارت كســر و 

  خواهد شد.پس از فسخ قرارداد، ظرفيت و تعداد كار مهندس ناظر آزاد  مواردبديهي است در اين 

ـــمــاره در  - ـــاخــت،  ٣رديف ش ـــدور پروانــه س ـــر  حقمبلغ تمــامي پس از ص ـــارت كس   الزحمــه پرداختي بــه عنوان وجــه التزام خس

  خواهد شد. اساس ضوابط سازمان استان به مهندسان ناظر پرداختبر

ــر بوده و حق الزحمه آن در قالب قرارداد جداگانه بين ناظر و  بر خدمات مكملنظارت  -٦-٤ ــمول قرارداد حاض ــاحب خارج از ش ص

  پرداخت مي گردد. كار

  ناظرمهندسان تعهدات  -٥ماده 

 ظلحا زن ناظر مكلف اند عمليات ســـاختماني را در حيطه صـــلاحيت مندرج در پروانه اشـــتغال به كار خود اهريك از مهندســـا -١-٥

محاسبات و مشخصات فني منضم به آن و مقررات ملي  ،ي مصوبنقشه ها انطباق ســاختمان با مشــخصــات مندرج در پروانه ســاختمان،

م و يا عدكرده و در پايان كار مطابقت و طي مراحل مشخص شده گزارش نظارت شــرح خدمات مصوب مهندسان  اسســاختمان براســ

  گواهي نمايند.عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق،مطابقت 

 ا بر عهدههريك از مهندســان ناظر فقط در حدود صــلاحيت مندرج در پروانه اشــتغال به كار خود، تعهد انجام خدمات نظارت ر -٢-٥

ــه  ـــوع را ب ـــورت افزايش متراژ و تغيير گروه ســـــاختمــاني موض ــاظــر مــتــعــهــد مــي گردد در ص   دارد. هــمــچــنــيــن مــهــنــدس ن

  اطلاع دهد.استان سازمان مرجع صدور پروانه و 

گزارش پايان هريك از مراحل اصلي كار خود را در زمان مقرر به مرجع صدور پروانه و سازمان استان  مي بايســتناظر مهندس  -٣-٥

ــتان  ه نمايد. هرگاه ناظر در حين اجراارائ ــاختمان و ســازمان اس ــدور پروانه س با تخلفي برخورد نمود مكلف اســت مورد را به مرجع ص

  .نمايداعلام 

  ع حادثه را در بر داشـــته باشـــد، وكه احتمال وق نمايدتي مشـــاهده انحوه اجراي ســـاختمان ايراددر ارتباط با  مهندس ناظرهرگاه  -٤-٥

  .نمايد علاماو مرجع صدور پروانه ساختمان  شهرستانامور اجتماعي ر، رفاه و كاكل مي بايست مراتب را كتباً به صاحب كار و اداره 

ـــال گزارش هاه امور اداري، خود از جمل ناظر متعهد مي گردد در انجام تعهدات نظارتيمهندس  -٥-٥ تعلل  اظهار نظرهاي فني و ارس

ــروري  ــور يا اظهار نظر وي ض ــازمان و يا وفق مقررات، حض ــت س ــت در مقاطعي كه بنابر درخواس و تأخير ننمايد. همچنين مكلف اس

  است در دسترس صاحب كار و سازمان استان باشد.



 

 

  يتي را در اجراي پروژه ساختماني عهده دار شود.مهندس ناظر نمي تواند هيچگونه مسئول -٦-٥

ناظر مكلف اســت شــخصــاً نظارت را به انجام رســانده و نمي تواند تمام يا قســمتي از وظايف نظارتي خود را به شــخص مهندس  -٧-٥

  .نمايدديگري واگذار 

ـــئوليتي در قبــال حوادثي كه در دوره تعليق،مهنــدس  -٨-٥ ـــخ يا خاتمه قرارداد و يا عدم توجه  نــاظر هيچگونــه مس توقف، پس از فس

صــاحب كار نســبت به تذكرات ناظر در حين عمليات در كارگاه ســاختماني اتفاق مي افتد و منجر به هرگونه خســارت به اشــخاص يا 

  .مي گردد،  نخواهد داشتكارگاه 

ــت ناظر هم -٩-٥ ــت پس از دريافت درخواس ــاهنگ كننده مكلف اس ــروع عمليات س ــوي امجوز ش ــاحب كارختماني از س ظرف  ص

 صو ملاحظه مدارك فني و بررسي كفايت آن درخصوساختمان ، تمام مهندســان ناظر را مطلع تا با بررســي وضعيت محل روز ٧مدت 

  تصميم گيري نمايند. صدور مجوز مذكور

ماه مانده به پايان قرارداد مراتب را به صــاحب كار، ســازمان استان و  ٢ناظر هماهنگ كننده موظف اســت حداكثر ظرف مدت  -١٠-٥

  نمايد.مرجع صدور پروانه اعلام 

  تعهدات صاحب كار -٦ماده 

و با  نقشه هاي مصوبصــاحب كار مكلف اســت تمام عمليات ســاختماني را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مطابق با طرح و  -١-٦

  .  رساندبه انجام قرارداد،  " ٣ماده "در زمان تعيين شده موضوع  آنهااطلاع كامل ناظران و تحت نظارت 

زمان اجراي مراحل اصلي عمليات محل احداث پروژه را به رؤيت ناظر هماهنگ كننده رســانده و  مي شــودصــاحب كار متعهد  -٢-٦

  و مجوز ادامه مرحله بعد را در پايان هريك از اين مراحل اخذ نمايد. وي اعلام نمودهقبل از اجرا به ساعت  ٤٨ساختماني  را 

ر قســـمت از كار به وســـيله وي، به هر دليل هناظر و تأييد مهندس صـــاحب كار متعهد مي گردد در صـــورتي كه بعد از بازديد  -٣-٦

ـــود، ناظر را  اعمال ـــروري ش ـــورتيكه كه مهندس ناظر مواردي را به  ييد وي را اخذ نمايد.مطلع و مجدداً تأتغييراتي ض همچنين در ص

  عنوان نقص در هر مرحله اعلام نمايد، صاحب كار موظف است قبل از ادامه كار نسبت به رفع آن ها اقدام نمايد.

  و آئين نــامه هاي حفاظتي عي اداره كــل كــار، رفــاه و امور اجتمــارعــايــت تمــام قوانين و مقررات قــابــل اعمــال از جملــه قوانين  -٤-٦

 واملعكارگاه هاي ســاختماني و تمام مقررات ملي ســاختمان و اســتانداردهاي ملي لازم الاجرا، تكليف اصــلي صــاحب كار و نيز تمام 

همچنين صاحب كار مكلف است مجوزهاي لازم براي شروع عمليات ساختماني را اجرايي پروژه از جمله ســازنده ذيصــلاح مي باشــد. 

و .. از مراجع مربوطه اخذ و در صــورت لزوم محل عبور تأســيســات شــهري را  ، ميراث فرهنگيبرق ،ارتباط با گاز، آب و فاضــلابدر 

  از ادارات ذيربط استعلام نمايد.

عاع مؤثر تا شــكارگاه ســاختماني  قبل از شــروع عمليات ســاختماني بيمه مســئوليت مدني را براي گرددصــاحب كار متعهد مي   -٥-٦

همچنين در صـــورت عدم اتمام عمليات ســـاختماني در مدت پروانه ســـاختمان، پوشـــش بيمه اي مذكور را تا زمان اتمام قرار نمايد. بر

  عمليات ساختماني تمديد و تأمين نمايد.

براي ا رعمليات اجرايي ســاختمان، شرايط، امكانات و تسهيلات لازم  اتمامصــدور گزارش  زمانتا  مي گرددصــاحب كار متعهد  -٦-٦

  .آوردفراهم آن ها  كارگاهيهاي رين و بازديدانجام وظايف ناظ



 

 

تصـــوير پروانه ســـاختمان، گزارشـــات  هاي اجرايي مصـــوب، نقشـــهاســـناد پروژه از جمله  كليه شـــودصـــاحب كار متعهد مي  -٧-٦

امل از ك يسر كي مي بايســت صــاحبكارضــمناً  در كارگاه نگهداري نمايد. مانيدر تمام مدت اجراي عمليات ســاخترا آزمايشــگاهي 

  قرار دهد. يو اريمورد درخواست ناظر هماهنگ كننده را در اخت يمدارك فن ريمربوطه و سا يها لينقشه ها، فا

ـــاحب كار تعهد  -٨-٦ ـــاختمان خودداري از انجام هرگونه عمليات  نمودهص ـــدور پروانه س ناظر هيچ گونه مهندس و  نمايدقبل از ص

  .نخواهد داشترا ساخت تعهدي براي انجام نظارت قبل از صدور پروانه 

صــاحب كار مكلف اســت در زماني كه پروانه ســاختمان به هر دليل اعم از پايان مدت پروانه و عدم تمديد و يا تجديد پروانه يا  -٩-٦

ـــد، از اقدام به هرگونه  ـــايي توقف عمليات اجرايي الزامي باش ـــتور مقام قض ابطــال آن، فــاقــد اعتبار بوده و نيز در مواردي كه بنابر دس

ظران با رفع توقيف و مجوز كتبي ناشــروع عمليات نده اطلاع دهد. موضــوع را كتباً به ناظر هماهنگ كنو  عمليات ســاختماني خودداري

  امكان پذير مي باشد. 

  ديد آن اقدام نمايد.نسبت به تمديد و يا تج ،صاحب كار مكلف است قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه ساختمان  -١٠-٦

  پروانه ســاختمان و قبل از شروع هرگونه عمليات ساختماني، از ناظر هماهنگ كننده صــاحب كار موظف اســت پس از صــدور -١١-٦

  نمايد.  (فرم شروع بكار عمليات)واست صدور مجوز عمليات ساختمانيدرخ (به عنوان نماينده ناظران)

  نمايد.داري ساخت خودبدون مجوز شروع  اجرايي صاحب كار متعهد مي شود از انجام هرگونه عمليات  -١٢-٦

ــورت كتبي و  -١٣-٦ ــت به ص ــاختماني مي بايس ــروع عمليات س ــطمجوز ش ــاحب كار مهر  توس تمام ناظران و مجري ســاختمان  و ص

  رسد.بسازمان مرجع صدور پروانه و وامضاء شده و به اطلاع 

ــوي يكي از ناظرين يا همگي آنان يا م  -١٤-٦ ــروع از س ــدور مجوز ش ــميم مبني بر عدم ص ــاحب كار  جري،درصــورت اتخاذ تص ص

  نمايد. درخواستناظر هماهنگ كننده  ازرا  صدور مجوزمجدداً  ،مكلف است پس از رفع كامل موانع

ســازمان و ناظران هيچگونه مســئوليتي درخصــوص احراز مالكيت و يا درســتي حدود ثبتي عرصه ملك و جانمايي ملك نداشته  -١٥-٦

ــت حدود اربعه و نيز بر و كف ــاحب كار مكلف اس ــخص  و ص ــي مش ــاختماني به طريق مقتض ــه ملك را قبل از آغاز عمليات س عرص

ر نقشــه بردار باشــد، ناظر مذكور صــرفاً در حدود شــرح خدمات ظنموده و به ناظران تحويل دهد. درصــورتيكه پروژه داراي مهندس نا

  نظارت خود مسئول اين امور خواهد بود.

هندســان ناظر انجام آن را ضروري مي داند به موقع و مطابق مقررات ملي صــاحب كار ملكف اســت هرگونه آزمايشــي را كه م -١٦-٦

 در اختيار مهندس مقررتوســط شــركت هاي خدمات فني آزمايشگاهي واجد صلاحيت انجام داده و نتايج آن را ظرف مدت  ســاختمان

  ناظر قرار دهد.

 ٣٣آئين نامه اجرايي ماده  ٢٧صــورت مطابق با ماده صــاحب كار مكلف اســت نقشــه هاي مصــوب را اجرا نمايد و در غير اين  -١٧-٦

  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عمل خواهد شد.

ران و كارگ صــاحب كار مي بايســت در انجام عمليات ســاختماني از مصــالح و تجهيزات و فرآورده هاي ســاختماني اســتاندارد -١٨-٦

  يد.استفاده نما ساختماني داراي صلاحيت و كارت مهارت فني



 

 

مقررات ملي ســاختمان و آئين نامه هاي حفاظتي كارگاه هاي ســاختماني  را كه  ١٢صــاحب كار موظف اســت الزامات مبحث  -١٩-٦

ـــد را كاملاً ر ـــورت بروز هرگونه حادثه براي كارگران و افراد مفاد آن ايمني و حفاظت كار در حين اجرا مي باش عايت نموده و در ص

برآيد و مسئوليت هرگونه حادثه بر عهده صاحب  واردهاز عهده خسارت  ك مجاور و يا اشــخاص ثالث،حاضــر در ســاختمان و نيز املا

  كار/سازنده ذيصلاح مي باشد.

ـــدور پايان كار  -٢٠-٦ ـــاحب كار حق بهره برداري از آن را قبل از ص ـــاختمان، ص بــه دليــل موارد ايمني و احتمال وجود نقص در س

  نخواهد بود. مهندس ناظر ، هيچگونه مسئوليتي متوجه بروز حادثه ر صورت بهره برداري ونداشته و د

  ناظر و صـــاحب كار فســـخ مهندس در تمام مواردي كه قرارداد بين  جز در مواردي كه پروانه ســـاختماني به كلي باطل شـــود، -٢١-٦

صــاحب كار مكلف اســت تا انتخاب ناظر جديد و عقد قرارداد نظارت با وي از انجام هرگونه عمليات ســاختماني خودداري  گرددمي 

  .  رساندنمايد و اقدامات لازم براي عقد قرارداد نظارت با ناظر جديد مطابق با تعرفه روز را به انجام 

محل  سازمان درصــب تابلوي مشــخصــات ساختمان مطابق ضوابط صــاحب كار مي بايســت قبل از شــروع عمليات اجرايي، از ن -٢٢-٦

  اطمينان حاصل نمايد و آن را تا زمان پايان كار حفظ نمايد. بل رؤيت در محدوده ملكامناسب و ق

و   مي بايســت نســبت به اطلاع رســانيكليه تعهدات مذكور به قوت خود باقيســت و صــاحب كار ،مالكيتدر صــورت تغيير  -٢٣-٦

  اقدام نمايد.به سازمان و ناظر هماهنگ كننده معرفي صاحب كار جديد 

اي اجرا فني و ايمني نقشه ه: ســازنده ذيصــلاح براســاس قرارداد في مابين با صاحب كار عهده دار كليه تعهدات ٨تبصــره 
ه ذيصــلاح، صاحب كار مسئول اجراي تمامي تعهدات ، ليكن در صــورت عدم وجود ســازندمطابق با اين ماده بوده شــده

  مي باشد.فوق الذكر 

  فسخ يا خاتمه قرارداد -٧ماده 

نظارت  قرارداد در موارد مشــخص شده در اين ماده، ليكن بنا به دلايلي وقرارداد نظارت في مابين ناظر و صــاحب كار عقدي لازم بوده 

  في مابين خاتمه خواهد يافت.

  فسخ خودكار: -١-٧

ــته يا منحل گردد قرارداد  -١-١-٧ ــكس ــورتي كه ناظر حقوقي ورش ــود و نيز درص ــورتي كه ناظر حقيقي فوت كند يا محجور ش در ص

نظارت بين آن ناظر و صــاحب كار به طور خودكار منفســخ خواهد شــد. مديرعامل شــركت ناظر حقوقي ملكف اســت ورشكستگي يا 

  ب كار اطلاع دهد.انحلال شركت را در اسرع وقت به سازمان و صاح

قرارداد نظارت بين آن ناظر و صـــاحب كار به طور درصـــورتيكه تمام يا بخشـــي از ملك با ســـند رســـمي به ناظر انتقال يابد،  -٢-١-٧

  خودكار منفسخ خواهد شد. ناظر مكلف است مالكيت يافتن خود را فوراً به اطلاع سازمان برساند.

كار و هريك از ناظران مي توانند توافق خود را مبني بر فســخ قرارداد نظارت في مابين، با  صــاحب در مدت اعتبار اين قرارداد، -٢-٧

رت و قبول انجام نظاتوســط سازمان استان ذكر دلايل و جهات آن به ســازمان اعلام نمايند. در اين صــورت به شــرط انتخاب ناظر جديد 

ــخ مي شــود و تعويض ناظر قرارداد نظارت فيمابين ناظر  ت ســازمان،قاز ســوي وي و مواف به انجام خواهد مذكور و صــاحب كار فس

  رسيد.



 

 

ـــاحب كار حق بركنار كردن  -٣-٧ ـــد  ليكن ناظر را ندارد،مهندس ص ـــته باش ـــورتيكه براي ادامه نظارت منع قانوني وجود داش در ص

صــاحب كار گزارش حاوي دلايل خود را به ســازمان تقديم خواهد نمود. ســازمان در رد يا قبول درخواســت مختار است و درصورت 

  گزين داراي صلاحيت معرفي خواهد نمود.تأييد سازمان ناظر جاي

رت ه صوبمورد يا موارد تخلف از تعهدات را مي توانند خود عمل ننمايد، مهندس ناظر  در صــورتي كه صــاحب كار به تعهدات -٤-٧

  .مودننمايد. سازمان پس از بررسي موارد و باتوجه به قوانين مربوطه در اين خصوص تصميم گيري خواهد به سازمان اعلام  مكتوب

ـــورت  -٥-٧ ـــدور پايان كار قبل از پــايــان يــافتندر ص ـــاي مدت هاي مذكور، قرارداد خاتمه يافته تلقي  مــدت قرارداد و يــا ص   انقض

  مي گردد.

ــيل، -٦-٧ ــت و اجراي كار را غير زلزله و ....  درصــورت بروز حوادث غيرمترقبه مانند س كه خارج از اراده و كنترل طرفين قرارداد اس

ـــمار  ، از آنجــا كــه اين موارد ممكن نموده و يــا موجــب تــأخير تــا پــايــان مــدت قرارداد گردد و  مي آيددر زمره حوادث قهري بــه ش

ــدور  حالتدر اين ســئوليتي متوجه طرفين نخواهد بود . م خاتمه قرارداد بصــورت كتبي مي بايســت توســط يكي از طرفين به مرجع ص

  روانه و سازمان استان اعلام گردد.پ

  / داوري حل اختلاف -٨ماده 

ـــي از اين قرارداد و يا  ـــير و يا اجراي آن به كليــه اختلافات و دعاوي ناش ـــخ، نقض، تفس راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد اعتبار، فس

ـــورت قطعي و لازم الاجرا ـــي مربوطه با رأي داور منتخب بص ـــل ءداوري ارجاع مي گردد كه مطابق با قانون و آئين دادرس  حل و فص

ن يزد و عندالزوم شــعب فرعي مســتقر در شــهرســتان ها به گردد. انتخاب داور و يا داوران و تعداد آن ها به وســيله كانون داوري اســتا

ـــر،  ـــرط داوري حاض عمل خواهد آمد. داور/داوران علاوه بر مقررات حاكم، عرف تجاري ذيربط را مراعات خواهد/خواهند نمود. ش

  از قرارداد اصلي تلقي مي شود و در هر حال لازم الاجراست. لموافقتنامه اي مستق

    : ضمائم قرارداد٩ماده 

  اساسنامه شركت -

  صاحب كاروكالت نامه تضامني در صورت تعدد  -

  نذه ذيصلاحزقرارداد في مابين صاحب كار و سا -
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