
  ..............................: شماره
  .............................. :تاریخ

  سازمان نظام مهندسی ساختمان 
   استان یزد           

  مهندسی ساختمان» طراحی«قرارداد ارائه خدمات 
  طرفين قرارداد ) ۱(ماده 

...................... داراي شناسـنامه شـماره   ......................... فرزنـد  ............................................ آقاي /بین خانم 13........./...../........این قرارداد در تاریخ 
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  . منعقد می گردد...................... و با تلفن تماس .. .............................................................................................................................
  

ده در محـدو واقـع  ایـن پـروژه    :آدرس و كروكي محـل احـداث پـروژه   
 .......................................... :آدرسبــــه . ........................شــــهرداري منطقــــه  

........................................................................................................................................... ..
مترمربع، پالك ثبتی به شـماره  ....... ..................ي به متراژدر عرصه او باشد  می

ســقف احــداث ................. مترمربــع و در ....................... بــا زیربنــاي .................. 
  . خواهد شد

  
  

  کروکی           
  : موضوع قرارداد) ۲(ماده 

  : موضوع قرارداد عبارت است از
بعنوان طـراح عضـو دفتـر مهندسـی طـرف      ذیصالح و داراي پروانه اشتغال به کار توسط مهندسین تمان خمهندسی طراحی ساارائه خدمات 

  ندسی مهالع و موافقت مدیر مسئول آن دفتر قرارداد و در صورت نیاز به دفتر مهندسی همکار با اط
  : مدت قرارداد) ۳(ماده 

روز از تاریخ تسلیم معرفی نامه سازمان نظام مهندسی به همراه دسـتور  ............................. احی یر مدت این قرارداد براي طرجدول زبه استناد 
  . تهیه نقشه شهرداري می باشد

  حداکثر زمان تعهد طراحی و محاسبه به روز  گروههاي ساختمانی
  90  90  45  30  د  ج  ب  الف

  . با توافق طرفین خواهد بود) 3موضوع ماده (ضمناٌ در ارتباط با ساختمان هاي ویژه، مدت قرارداد 
  تعهدات دفتر مهندسي ) ۴(ماده 

همـاهنگی هـاي    ،عقد قرارداد با کارفرما در هنگام مراجعه مالک با وکیل قانونی وي براساس معرفی نامه ارجاع کار سازمان نظـام مهندسـی  
نظـام   سـازمان از  پیگیـري آن تـا اخـذ تأییـد نقشـه هـا       رونـده و اخذ مدارك از مالک و تکمیل پ ،در مراحل طراحیطراح الزم با مهندسین 

لزحمـه مهندسـین طـراح پـس از کسـورات      ا یت و اخذ برگه مربوطه، پرداخـت حـق  مهندسین داراي صالحیت و ظرف، کسر سهمیه مهندسی
  ان حق الزحمه طراحی به سازمان نظام مهندسی ساختمدرصد  5مهندسی اصلی و همکار و پرداخت  مربوط به دفتر

  تعهدات مهندسين طراح ) ۵(ماده 
وابط مصـوب شهرسـازي اعالمـی در    طراح موظف است در طراحی ها و محاسبات پروژه آیین نامـه هـاي موجـود، مقـررات ملـی سـاختمان و ضـ       

  . باشداختمان نیز مهندسی س مورد تأیید سازمان نظامضمناً طرح ها و محاسبات باید . نویس پروانه را رعایت نماید پیش
  : تبصره

  . باشد بوطه عالوه بر تعرفه هاي مصوب میموارد زیر، مالک ملزم به پرداخت حق الزحمه مردر صورت طراحی و محاسبه 
، سازه نگهبان، محوطه، استخر، جکوزي، نماهاي تزئینی و خاص، محاسبات مکانیـک  شهرداري شه خارج از مفاد دستور تهیه نقشهطراحی نق

خیره آب هـوایی و  ، پله برقی، منابع ذ بدر گروههاي ساختمانی الف وطبقه، آسانسور  5رکزي در ساختمانهاي تا خاك، شبکه رایانه، آنتن م
  آب  زمینی، سختی گیر
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  سازمان نظام مهندسی ساختمان 
   استان یزد           

  
  تعهدات مالك ): ۶(ماده 
  و اخذ معرفی نامه ارجاع کار به دفتر مهندسی مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان  - 1
 ر مهندسی ارائه کلیه مدارك موردنیاز به دفت - 2
 پرداخت حق الزحمه طراحی دفتر طبق نرخ مصوب  - 3

  : مبلغ قرارداد) ۷(ماده 
 .....)... تعرفه گروه( ریال.................... هر مترمربع زیربنا مبلغ قرارداد براي خدمات طبق تعرفه مصوب هیئت چهار نفره استان به ازاء  - 1

  . ریال می باشد................. ...........................بوده که مبلغ کل آن 
 . باشد ریال می........................................ مبلغ ) 6(الزحمه خدمات مازاد مورد توافق طرفین موضوع تبصره ماده  حق - 2
...) ...............................................................................بحروف (ریال ................. ............ دوو  یکمجموع مبلغ این قرارداد باتوجه به بندهاي  - 3

 . بوده که مالک ملزم به پرداخت آن می باشد
   : نحوه پرداخت) ۸(ماده 

  
  
  

  : خاتمه قرارداد): ۹(ماده 
  . قرارداد حاضر براساس توافق طرفین و یا اتمام موضوع کاري این قرارداد خاتمه می یابد

   :تبصره
دمات دفتر مهندسی بابت طراحی در صورتیکه مالک پس از انعقاد قرارداد از اخذ پروانه ساختمانی منصرف گردد میزان حق الزحمه خ

  . استان برآورده شده و مالک ملزم به پرداخت آن بوده و قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود نظام مهندسی سازمان توسط
  : مرجع حل اختالف): ۱۰(ماده 

اختمان بوده سازمان نظام مهندسی سمرجع حل اختالف انچه در هر یک از مفاد یا مراحل قرارداد اختالفی بین طرفین حادث شود چن
  . مذکور براي طرفین الزم االجرا می باشد و تصمیم سازمان

  : مداركي كه به قرارداد پيوست خواهد شد) ۱۱(ماده 
  ............... مورخ ..................... ه شماره معرفی نامه ارجاع کار سازمان نظام مهندسی ب - 1
 ......................... مورخ .................. دستور تهیه نقشه شهرداري به شماره  - 2
 وکالتنامه قانونی وکیل مالک یا مالکین  - 3
  ............................................................................. عبارتند از 6خدمات مازاد مورد توافق در خصوص حق الزحمه تبصره ذیل ماده  - 4
  
  

تنظیم و حکم واحد را داشته که باتوجه به دستور مقرر در ماده تبصره می باشد که در سه نسخه  2ماده و  11این قرارداد مشتمل بر 
  . قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزم االجرا می باشد 10

  
  نام مالک یا وکیل قانونی مالک

 مهر وامضاء
  

  ......مدیر مسئول دفتر مهندسی شماره 
  مهر وامضاء

  


