
 
 

                                                 
 

 

 

  -......................................... – ................................... پلان و نما و دو  فاز یکطراحی 

 ( و دو مشاوره مهندسی ) فاز یکه خدمات ئقرارداد اراپیش نویس 
 

 

 

  به نام خدا    

 

 " مشاوره مهندسیخدمات ارایه قرارداد  "

 فاز یک و دوطراحی 

 

 

آن ، کنه ممموهنه اغ رینر قابنک ک اینک اسن  و از این   2موافقتنامه حاضر همراه با اسنناد و مندارم موضنوا مناده 

 ............ رننماره رناسنننامه بننه ................................... آقنناغبننی   00/00/00 پنس قننرار داد نامیننده مننی رننود ، در کناری 

 ، از ینک سنو از این  پنس کارفرمنا نامینده منی رنودکنه  .........................................و رنماره ملنی  ................... صادره از

و رنننماره ملنننی  ......................... صنننادره از   ..........................بنننه رنننماره رناسننننامه  ..................................آقننناغ  و

کنه در اسنناد طبن  مقنررات و رنرای ی  ،که از ای  پس مشناور نامینده منی رنود از سنوغ دی نر ...................................

 .و مدارم ای  قرارداد درج رده اس  منعقد می گردد

 

 . موضوع قرارداد  1ماده 

رامک طراحی پلنان هنا  ( فاز یکموضوا قرارداد هبارت اس  از انمام خدمات مشاوره اغ طراحی نقشه هاغ معمارغ 

و کهیه نقشه هناغ  ( غ و دو بعدغجه  ارائه به رهردارغ و مراجع ذیربط به صورت فاز یک و نما ها به صورت سه بعد

 :واقننع در ...............و پرونننده کننامریوکرغ ....................  بننه رننماره پلننام  بتننی جهنن  سنناختمان  ) فنناز دو ( اجرایننی

  ................. با کاربرغ و ریر م ید تر مربع بناغ م یدم ده هزار جمع متراژ حدود  با ، ، پلام .......... ........................................

 شامل موارد زیر می باشد: و . ) کاربرغ مشخص رده از سوغ کارفرما (

 

 . 1:100کهیه پلان هاغ معمارغ کلیه طبقات به مقیاس  -

 .1:100مق ع کلی به مقیاس  دوکهیه  -

 کهیه آلبوم رهردارغ فاز یک. -

 کهیه آلبوم رن ی از پلان ها . -

 و ارایه به کارفرما.سه بعدغ و دوبعدغ  به صورت طراحی فاز یک نما -

 طراحی نماغ پاسیو ها در صورت وجود. -

 کهیه نقشه هاغ اجرایی پلان ها و نما -

 و داخک واحد ) کیپ یک واحد (طراحی داخلی از فضاهاغ مشاا  -

 

 ب  م اد قرارداد انمام دهد.داد را پس از کایید کارفرما و طرکبصره یک : مشاور متعهد اس  کلیه کارهاغ موضوا قرا

ینا کنابلو  کبصره دو : ارایه خدمات مهندسی خارج از کعهدات مشاور از قبیک ساخ  ماکن  ، کهینه و آمناده سنازغ بننر

کارفرمنا کوسنط مشناور انمنام و و ... در صورت در خواس   ، برنامه زمانبندغ دفترچه یا کاکالوگ ساختمان،  ساختمان

 پرداخ  می گردد. هزینه آن به صورت کوافقی

 

 

 00/00/00کاری  : 

 سهیک از     ص حه



 
 

                                                 
 

 

 

  -......................................... – ................................... پلان و نما و دو  فاز یکطراحی 

 ( و دو مشاوره مهندسی ) فاز یکه خدمات ئقرارداد اراپیش نویس 
 

 

 . اسناد و مدارک  2ماده 

 اسناد و مدارم زیر جزو لاین ک قرارداد محسوب می گردد. 

 (. قرارداد حاضرقرارداد ارایه خدمات مشاوره مهندسی )  -

 نقشه هاغ اولیه مصوب کارفرما و رهردارغ. -

  ردد.قرارداد کوسط طرفی  امضا میضوا دستور کارهاغ صادره از سوغ کارفرما و صورکملساکی که جه  اجراغ مو -

 ) کلیه موارد ررایط همومی پیمان سازمان برنامه بودجه مورد کواف  طرفی  اس  (.  شرایط عمومی پیمان -

 مبلغ قرارداد.  3ماده 

  پنجسی و  ) کومان 00،000امک خدمات موضوا قرارداد مبلغ جه  انمام ک ح  الزحمه مشاور مبلغ قرارداد برابر با 

 و به ررح زیر می بارد : ازاغ هر متر مربع ( به نهزار کوما

  کومان به ازاغ هر متر مربع. 10،000انمام خدمات فاز یک مبلغ  -

  کومان به ازاغ هر متر مربع. 10،000مبلغ  دوانمام خدمات فاز  -

  کومان به ازاغ هر متر مربع. 10،000مبلغ طراحی داخلی انمام خدمات  -

خارج  و سازمان هاغ دی ر کبصره یک : کلیه هزینه هاغ مربوط به ارایه برگه هاغ طراحی معمارغ مورد کایید رهردارغ

 از مبلغ قرارداد بوده و بر ههده کارفرما می بارد.

بعهده کارفرما می بارد و مبلغ فوق  داد پرداخ  بیمه ، مالیات و سایر هوارض قانونی متعل  به ای  قرار -دوکبصره 

 بصورت خالص دریافتی اس .

 پروژه می بارد. متراژ فوق به صورت حدودغ بوده و ملام متراژ نهایی و ق عی  -کبصره سه

 نحوه پرداخت.  4ماده 

مشناور بنه و  کایید کارفرما می بارند زنحوه پرداخ  بر اساس صورکحساب هاغ ارایه رده بر مبناغ پیشرف  کار و پس ا

بنه مشناور کناسب پیشرف  کار ، نسب  به کنظیم صورکحساب انمام خدمات مربوطه اقدام نموده که پس از کایید کارفرما 

در صورکیاه قسمتی از صورکحساب ارایه رده مورد کایید کارفرما نبارد، کارفرما منی کوانند بنا اهلنام  پرداخ  می گردد.

 به مشاور ، آن قسمتی را که مورد کایید اس  به مشاور پرداخ  نماید.کتبی ، دلایک هدم کایید صورکحساب 

 نحوه پرداخ  ح  الزحمه مشاور جه  انمام امور ذکر رده در قرارداد به ررح زیر می بارد: -

 

 ( مبلغ ح  الزحمه به هنوان قسط اول همزمان با امضاغ قرارداد . %20)  درصد و پنج  بیست -1

پلان هنا و ارائنه پس از کحویک نقشه هاغ معمارغ   الزحمه به هنوان قسط دوم ( مبلغ ح %10)  درصد پانزده -2

 آلبوم نقشه هاغ رهردارغ.

 ارائه طرح سه بعدغ و دو بعدغ نما. ( مبلغ ح  الزحمه به هنوان قسط سوم پس از %10)  درصد  پانزده -0

( مبلغ ح  الزحمه به هنوان قسط چهارم پنس از ارائنه نقشنه هناغ اجراینی پلنان هنا و  %10)  درصد  پانزده -4

 بزرگنمایی ها و برش هاغ مربوطه .

 ( مبلغ ح  الزحمه به هنوان قسط پنمم پس از ارائه نقشه هاغ اجرایی نما. %10)  درصد  پانزده -0

 هاغ داخلی . طرحائه ( مبلغ ح  الزحمه به هنوان قسط رشم پس از ار %20)  درصد پانزده  -6

 

 

 

 00/00/00کاری  : 

 سهدو  از   ص حه  
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 ( و دو مشاوره مهندسی ) فاز یکه خدمات ئقرارداد اراپیش نویس 
 

 

 . مدت  قرارداد 5ماده  

از کناری  امضناغ قنرارداد و بنه رنرح زینر منی  کارغ روز 000مدت قرارداد جه  انمام کلیه کارهاغ موضوا قرارداد 

مشاور متعهد اس  ظرف مدت مذکور کلیه کارهاغ موضوا قرارداد را به نحو احس  و م اب  نقشه ها و مشخصات بارد.

 داد انمام داده و به اکمام رساند.منضم به قرار

مدت زمانی که کاییدیه هاغ مورد نیاز از کارفرما و رهردارغ و یا ... در رف  و برگش  نقشه ها پیش منی آیند بنه  -

 مدت فوق افزوده می گردد.

  نظارت بر انجام تعهدات.  6ماده 

رم پیوس  آن کقبک نموده اس  به ههده نماینده کام نظارت بر انمام کعهداکی که مشاور طب  م اد قرارداد و اسناد و مدا

الاختیار کارفرما می بارد و مشاور موظف اس  موضوا قرارداد را بر طب  اصنول فننی و همیننی  نظنرات نمایننده کنام 

 الاختیار کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارم پیوس  قرارداد اجرا نماید.

 ه از مسئولی  هاغ مشاور در قبال کارفرما و کعهدات قراردادغ وغ کم نخواهد کرد.، به هیچ وجنظارت نماینده کارفرما 

انمنام  ،خنود را جهن  نظنارت  نماینده تام الاختیاارروز پس از هقد قرارداد ،  7کبصره: کارفرما ، حداکثر ظرف مدت 

 شاور معرفی می نماید.به صورت کتبی به م بی  کارفرما ، مشاور ، رهردارغ و آکش نشانی  هماهن ی هاغ لازم

  حوادث قهریه.  7ماده 

در صورت بروز حوادث قهریه به نحوغ که انمام خدمات قرارداد را براغ یای از طرفی  ریر مما  سازد ، طرف ذیربط با 

د روز پس از اهلام ختم قراردا 7ارسال نامه کتبی ختم قرارداد را به طرف دی ر اهلام می نماید.در ای  صورت ظرف مدت 

 7، مشاور باید صورکحساب خدمات انمام رده کا زمان وقوا حوادث قهریه را به کارفرما کسلیم نماید و کارفرما در مندت 

روز پس از دریاف  صورکحساب فوق ، آن را رسیدگی نموده و در صورت کایید کلیه مبالغی را که به مشاور کعل  می گیرد 

   صورکحساب قرارداد خاکمه یافته کلقی می گردد.به او پرداخ  خواهد نمود.پس از پرداخ  ای

  اقامتگاه قراردادی طرفین. 8ماده  

 به هنوان اقامت اه هاغ قراردادغ خود انتخاب نمودند.طرفی  نشانی هاغ زیر را 

  نشانی کارفرما :

  :مشاور شانی ن

انمام کلیه مااکبات و ارسال هرگونه اظهار نامه ، اخ اریه ، احضاریه و ... به نشانی هاغ فوق به منزله ابلاغ به طرف دی نر 

 می بارد.

روز قبک از کغییر ق عنی نشنانی  0ییر دهد ، موظف خواهد بود حداقک چنانیه هریک از طرفی  قرارداد نشانی خود را کغ

نشنانی جدیند بنه هننوان  ،نشانی جدید را به طرف دی ر به صورت کتبی اهلام نماید. پس از انقضاغ سه روز مذکور ،خود

)   ااکبات و ابلارهاکا پیش از وصول اهلامیه یاد رده و انقضاغ مدت مذکور، کلیه م اقامت اه قراردادغ محسوب خواهد رد.

 اهم از قضایی و ریره ( به نشانی هاغ فوق ابلاغ رده محسوب می گردد.

 نسخ قرارداد. 9ماده 

کوسننط  ..............................مناده و سنه نسنخه متحنندالمت  و بنا اهتبنار یاسنان کنظنیم و در کناری  ننه این  قنرارداد در 

بننه هنننوان داور کننه مننورد قبننول  ........................سننخه سننوم در اختیننار فی  قننرارداد امضننا و مبادلننه گردینند و نطننر

 طرفی  می بارد قرار می گیرد.

 

 00/00/00 کاری  : 

 سهسه  از     ص حه


