قــرارداد مدیریت ..................................................
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))) قرارداد(((
ایي هطاضزاز ثب اؾتٌبز ثِ هبزُ 01هبًَى هسًي ٍ ًبهِ ٍ زؾتَض قوبضُ  ٍ ............هَضذِ  ..........كيي هيبث ي قيْطزاض
ثٌسض ثَقْط ثب ًوبیٌسگي آهب

 ،.................ثؼٌَاى شهردار ثِ ًكيبًي................... :با كد اقتصادي ............:؛كد پستي :

 ................ي تلفه  ًِ................ :اظ ایي پؽ زض ایي هطاضزاز تحت ػٌَاى كارفرما ًبه سُ هيقَز اظ یي ؾيٍَ ،
شركت  ...................بٍ شمارٌ ثبت  .........:؛ شىاسٍ ملي .......... :ي كد اقتصادي ............. :با ًوبیٌسگي آهب .............
ثب

كد ملي  ..............ثِ ػٌَاى ضئ ؽ ّ بت هسیطُ قطًت ثيِ وشاوي ،............ :كدپسـتي  ...........تلفـه ........... :؛

فکس ًِ ..........:اظ ایي پؽ زض ایي هطاضزاز تحت ػٌَاى مجري ًبه سُ هي قَز اظ ؾَ زیگط ثِ قطح هَاضز شیل
هٌؼوس هيگطزز.

مادٌ  :1مًضًع

هَضَع ایي هطاضزاز ػجبضت اؾت اظ اضائِ ذسهبت .........................................................
مادٌ  :2مدت

قطٍع هطاضزاز اظ ظهبى اثالؽ ثِ هست .............................................................
مادٌ  :3اسىاد ي مدارک

ایي هطاضزاز قبهل اؾٌبز ٍ هساضى ظیط هي ثبقس:
 -0-3هطاضزاز حبضط
مادٌ  : 4مبلغ ي وحًٌ پرداخت آن

خوغ ًل هجلؾ هَضَع هطاضزاز ثطا یٌؿبل هؼبزل  ...................................هي ثبقسً ًِ.حَُ پطزاذت آى پؽ اظ
ًؿطًؿَضات هبًًَي ٍ ثب احتؿبة هبل بت ثط اضظـ اكعٍزُ ثِ قطح هَاضز شیل هي ثبقس.
 -0-4هؼبزل  % .........اظًل هجلؾ هطاضزاز ثِ ػٌَاى پ ف پطزاذت زض هجبل اضائِ ضوبًت ًبهِ ثبًٌي هؼتجط پؽ اظ ػوس
هطاضزاز اظ ؾَ ًبضكطهب زض ٍخِ هدط پطزاذت هيگطزز.
 -2-4هؼبزل  % ..........اظًل هجلؾ هطاضزاز پؽ اظ تحَیل  .................................زض ٍخِ هدط پطزاذت هيگطزز.
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 -3-4زضنَضت ػضَیت هدط زض ًظبم هبل بت ثط اضظـ اكعٍزُ ٍ اضائِ تهَیطگَاّ ٌبهِ ثجت ًبم ثِ ًبضكطهب ،ثِ
هجلؾ هطاضزاز ٍ ؾبیط هجبلؾ هٌسضج زض ایي هطاضزاز هبل بت ثط اضظـ اكيعٍزُ عجين هيبًَى خيبض زض ظهيبى پطزاذيت
هحبؾجِ ٍ زض ٍخِ هدط پطزاذت هيگطزز.
ً-4 -4ل ِ پطزاذت ّب هجلؾ هطاضزاز هكطٍط ثِ تبی س ًبظط پطٍغُ ٍ تٌظ ن نَضت خلؿِ تحَیل هي ثبقس.
 -5-4پطزاذت هطحلِ آذط هطاضزاز هٌَط ثِ اضائِ هلبنبحؿبة ث وِ اظ عطف هدط هي ثبقس.
 -6-4ثب اؾتٌبز ثِ هبزُ  08آی ي ًبهِ هبلي قْطزاض ّب ًبضكطهب هي تَاًس تب حساًثط  %25هجلؾ هطاضزاز اظ ه عاى ًبض
یب خٌؽ هَضَع هطاضزاز ضا ًؿط یب اضبكِ ًوبیس ٍ زض ّط حبل ثبیس هجل اظ اًوضبء هست هيطاضزاز ثيِ هديط اثيالؽ
ًٌس.
مادٌ:5كسًرات قاوًوي

ًبضكطهب هي تَاًس  % 5اظ ّط پطزاذت ضا ثؼٌَاى حن ث وِ تيبه ي اختويبػي ثغيَض ػليي الحؿيبة ًؿيط ًويَزُ ٍ تيب
زضیبكت هلبنبحؿبة ث وِ؛ هطاضزاز ضا ًعز ذَز ًگِ زاضز زض نَضت ػسم اضائِ هلبنبحؿبة ث وِ تَؾيظ هديط
هطاضزازً،بضكطهب هَظق اؾت ٍخَُ ًؿط قسُ هطتجظ ضا عي یي كوطُ چي ثِ حؿبة ث ويِ تيبه ي اختويبػي ثيِ
هدط هطاضزاز تحَیل ًوبیس ٍ زض نَضت زضیبكيت هلبنبحؿيبة ث ويِ هطاضزازٍ،خيَُ ًؿيط قيسُ ضا ثيِ هديط
هطاضزاز ػَزت ًوبیس.
مادٌ :6تضميه حسه اوجام كار ي تعهدات

ً -0-6بضكطهب هَظق اؾت اظ ّط پطزاذت هؼبزل %01ثبثت حؿي اًدبم ًبض (ثطاؾبؼ ًبهِ اكتب) ًؿط ٍ ًيعز ذيَز
هحلَػ ثساضز هجبلؾ ًؿط قسُ اظ ّط نَضت ٍضؼ ت ثبثت حؿي اًدبم ًبض زض پبیبى هطاضزاز پيؽ اظ تبی يس حؿيي
اًدبم آى تَؾظ ًبضكطهب هبثل پطزاذت ثِ هدط ذَاّس ثَز.
 -2-6هدط ثبثت اًدبم تؼْسات زض هطاضزاز ثبیؿتي ضوبًت ًبهِ ثبًٌي هؼبزل ( %01زُ زضنس ) اظ ًل هجلؾ
هطاضزاز ضا ثبثت اًدبم تؼْسات پ ف اظ اثالؽ هطاضزاز ثِ ًبضكطهب تحَیل ًوبیس ًِ پؽ اظ پبیبى هست هطاضزاز ٍ
تٌظ ن نَضتدلؿِ تحَیل هغؼي هبثل اؾتطزاز هي ثبقس.
مادٌ  : 7تعهدات مجري

 -0-7هدط هطاضزاز هَظق اؾت ًل ِ اعالػبت ،هساضى ٍ اؾٌبز زضیبكتي ًبضكطهب ٍ ثِ عَض ًلي ّط ؾٌس ػبز
ٍ یب ضؾوي هطثَط ثِ هطاضزاز ضا هحطهبًِ تلوي ًوَزُ ٍ ثسٍى اخبظُ ًتجي ًبضكطهب حن ًساضز آًْب ضا زض اذت بض ّ چ
قرم حو وي یب حوَهي هطاض زّس.ایي تؼْس ثِ عَض هؿتوط ثَزُ ٍ ثب اتويبم ًيبض ٍ اذتتيبم ایيي هيطاضزاز ثيِ پبیيبى
ًوي ضؾس.
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 -2-7هدط هطاضزاز هتؼْس هي قَزًِ هكوَل هبًَى هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى زٍلت زض هؼبهالت زٍلتي ًجيَزُ ٍ زض
نَضت اثجبت ذالف آى ،هؿئَل ت ًل ِ ػَاهت آى ثؼْسُ هدط هطاضزاز ذَاّس ثَز.
 -3-7هدط هتؼْس هيگطزز ًوبیٌسُ تبم االذت بض ذَز ضا خْت اًدبم ّطگًَِ ّوبٌّگي ٍ هٌبتجبت پؽ اظ هجبزلِ
هطاضزاز ثهَضت هٌتَة حساًثط عي هست .........ضٍظ ثِ ًبضكطهب اػالم ًوبیس.
 -4-7هدط هطاضزاز اهطاض هيًوبیس تَاى كٌي ٍ ترههي خْت اًدبم هَضَع هطاضزاز ضا زاضا هي ثبقس.
 -5-7چٌبًچِ زالیل هدط ثطا تأذ ط زض ضكغ اقٌبل ثِ لحبػ كٌي ٍ حطكِ ا هبثل هجَل ًجبقس هدط هكوَل
ًؿط خطیوِ ذَاّس ثَز ٍ .ثطا ّط ضٍظ تأذ ط اظ تبضید اثالؽ اٍل ِ خْت ضكغ اقٌبل هؼبزلً .......ل هجلؾ هطاضزاز
اظ نَضت حؿبة ًؿط ذَاّس قس.
 -6-7هدط آقٌبیي ذَز ضا ثب ًل ِ هوتض بت ٍ اٍضبع ٍ احَال هؤثط زض ًبض اػالم هي زاضز ٍ ثب ٍهَف ًبهل ثط
ایي اهط هتؼْس ثِ اًدبم ػول بت هَضَع هطاضزاز قسُ اؾت.
 -7-7چٌبًچِ زض عَل اًدبم هطاضزاز یب كَانل توسیس آى ذسهبتي ؿ ط اظ آًچِ زض قيطح ذيسهبت پكيت جبًي شًيط
گطزیسُ اظ عطف ًبضكطهب زضذَاؾت قَز ٍ هدط اًدبم آى ضا توجل ًوبیس ّعیٌِ هطثَط پيؽ اظ اػيالم اظ عيطف
هدط ٍ تبی س هجلؾ تَؾظ ًبضكطهب ثطا هدط نَضت حؿبة ه گطزز.
ّ -8-7طگًَِ اعالػ ِ؛زؾتَضًبض ،اػالم ًظط ،اثالؽ پبیبى زازى هطاضزاز تٌْب ثِ نَضت ًتجي هؼتجط اؾت.
 -9-7زض نَضت حهَل ضضبیت ًبضكطهب اظ ضًٍسًبضً،بضكطهب عي یي ًبهِ ضضبیت ذَز ضا اظ كؼبل يت هديط
زض اذت بض ٍ هطاض هي زّس.
 -01-7چٌبًچِ زضعَل هست هطاضزاز هَاً ي ٍ ضَاثظ ذبني اظ ؾَ زٍلت زض ذهَل هَاً ي خسیيس هبل يبتي
اثالؽ گطزز ،عطك ي هطاضزاز هلعم ثِ اخطا آى ذَاٌّس ثَز.
 -00-7هدط هتؼْس هيگطزز پكت جبًي ًطم اكعاض هَضَع هطاضزاز ضا زض حس ضكغ اقٌبالت احتوبلي ثسٍى زضیبكت
ّ چگًَِ ٍخْي زض هست یٌؿبل اظ تبضید نَضتدلؿِ تحَیل هغؼيي اًديبم زّيس ٍ زض هيست پكيت جبًي ّطگًَيِ
اقٌبلي ًِ ثطا ًطم اكعاض ثِ ٍخَز آیس ثِ نَضت ضایگبى ًؿجت ثِ ضكغ اقٌبل اهسام ًوبیس.
 -02-7هدط هتؼْس هيگطزز زض عَل هست هطاضزاز زض نَضت ٌِ ذغبّب اضغطاضا ًبقي اظ اؾيتلبزُ ؾ ؿيتن
هٌدط ثِ ثطٍظ ًوم ٍ هغغ كطایٌس اؾتلبزُ اظ ؾ ؿتن گطزز ٍ یب ثِ ّط زل لي ً بظ ثِ ثبظیبثي زازُ ّب ثَخَز آیس پؽ اظ
آًٌِ ًبضكطهب هطاتت ضا اظ عطین ......زض ؾ ؿتن ثِ هدط هٌؼٌؽ ًوبیس حساًثط ظطف هيست 24ؾيبػت اظ ظهيبى
اػالم ثِ هدط ًؿجت ثِ ثطضؾي ٍ ضكغ هَاضز اقٌبل ٍ ثبظیبثي زازُ ّب ٍ زض ًت دِ ضاُ اًساظ هدسز ؾ ؿيتن اهيسام
ًوبیس.
 -03-7ؾبػبت اضائِ ذسهبت هطتجظ ثب هَضَع هطاضزاز،تَؾظ ًبضقٌبؼ هدط زض هحيل ًبضكطهيب تيبثغ ؾيبػبت
ازاض اؾت ٍ قبهل تؼغ الت ضؾوي ًوي ثبقس.الظم ثِ شًط اؾت ًِ هَاضز اضغطاض اظ ایي اهط هؿتثٌي اؾت.
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تبصرٌ :هدط هلعم ثِ ضػبیت ظهبثٌس تَاكن قسُ ثب ًبضكطهب هي ثبقس ٍ.زض نَضتي ًِ ضطض ٍ ظیبًي اظ ثبثت ػسم
ضػبیت ایي ظهبًجٌس هتَخِ ًبضكطهب گطزز،ضٍظاًِ هؼبزل ّ.............عاض ضیبل اظ هدط ًؿط هيگطزز.
 -04-7هدط هتؼْس هيگطزز خْت زضیبكت هدَظ هطًع ضاّجطز اكتب اهسام ٍ حساًثط تب پبیبى هطاضزاز ًؿجت ثيِ
تحَیل هدَظ ثِ ًبضكطهب اهسام ًوبیس.
 -05-7هدط هٌلق اؾت ًِ زؾتَضّب ًبظط ضا زض حسٍز هلبز ایي هطاضزاز اخطا ًوبیيس ،هگيط زض هيَاضز ًيِ
آًْب ضا ثطذالف اؾٌبز ٍ هساضى هطاض زاز تكر م زّيس زض نيَضت ثيطٍظ چٌي ي هيَضز هديط هَظيق اؾيت
هَضَع ضا هٌتَة ثِ اعالع ًبضكطهب ضؾبًسُ ًٍؿت تٌل ق ًوبیس ٍ ًظط ضیبؾت زؾتگبُ تؼ ي ًٌٌسُ اؾت.

مادٌ :8تعهدات كارفرما

ً -0-8بضكطهب هَظق اؾت ًوبیٌسُ تبم االذت بض ذَز ضا خْت اًدبم ّطگًَِ ّوبٌّگي ٍ هٌبتجبت پؽ اظ هجبزليِ
هطاضزاز ثهَضت هٌتَة حساًثط عي هست  ........ضٍظ ثِ هدط اػالم ًوبیس.
ً -2-8وبیٌسگبى ًبضكطهب نحت ٍ ؾون ذسهبت اضائِ قسُ اظ ؾَ هدط هطاضزاز (ًيِ ّويطاُ ثيب ًبهيِ هٌتيَة
هدط هطاضزاز هي ثبقس) ضا ثطضؾي ًوَزُ ٍ زض نَضت تبی س،نَضتدلؿيِ هطثَعيِ ضا اهضيبء ذَاٌّيس ًويَز .زض
نَضت ػسم تبی سً،وبیٌسُ ًبضكطهب هَظق اؾت هَاضز ًوم ضا حساًثط عي هست  ..........ضٍظ ًيبض ثيِ هديط
هطاضزاز اػالم ًوبیس.
ً-3-8بضكطهب هلعم ثِ پطزاذت هجلؾ هطاضزاز عجن هلبز هبزُ( )4هي ثبقس.
ً-4-8بضكطهب هتؼْس اؾت ّطگًَِ تـ طات اؾبؾي ًظ ط تـ ط ؾ ؿتن ػبهل یب ًهت ثطًبهِ ّب

ٍیػُ ضا ثب

ّوبٌّگي هدط هطاضزاز اًدبم زّس.
ً -5-8ظبضت ثطحؿي اخطا ایي هطاضزاز ثط ػْسُ ًبضقٌبؼ كٌي ؾبظهبى هي ثبقس.
 -6-8ػول بت اخطا هطاضزازّ ،و كِ ثبیس ظیط ًظط ٍ ثب اعالع ًبظط اًدبم قَزً ،ظبضتي ًِ اظ عطف ًبضكطهب ٍ
ًبظط زض اخطا ًبضّب ثِ ػول هيآیس.ثِ ّ چ ضٍ  ،اظ هؿئَل ت هدط ًويًبّس.
ً -7-8بظط ثِ هٌظَض اعو ٌبى اظ نحت اخطا ًبض ،اهسام ثِ ثطضؾي ًبضّب اًدبم قسُ هي ًوبیسّ.طگبُ ًتبیح ایي
ثطضؾي ثب آًچِ ًِ زض هساضى كٌي تؼ ي قسُ اؾت تغج ن ًٌٌس ،هدط هَظق اؾت ًِ عجن زؾتَض ًبظط آًْب ضا
انالح ًٌسّ.عیٌِ اًدبم ایي انالحبت ثط ػْسُ هدط هي ثبقس.
تبصرٌ :ذسهبت هطثَط ثِ انالح هساضى ٍ گعاضـّب هدط هطاضزاز ًِ ًبقي اظ ًوم اًدبم ذسهبت هَضَع
هطاضزاز ثبقس هكوَل ذسهبت اضبكي ًويگطزز
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مادٌ  : 9حل ي فصل اختالفات

عجن هبزُ  38اذتالكبت ًبقي اظ هؼبهالت هَضَع ایي آئ ي ًبهِ زض ّ أت حل اذتالكي ثب ػضَیت یي ًلط هبضي
زازگؿتط ثب اًتربة ضئ ؽ هَُ هضبی ِ،یي ًلط اظ اػضبء قَضا اؾالهي قْط ثب اًتربة قَضا هطثَعًِ ،وبیٌسُ
قْطزاض ثِ اًتربة قْطزاضً ،وبیٌسُ ثركساض یب كطهبًيساض حؿيت هيَضز ٍ ًوبیٌيسُ هيبًًَي عيطف هيطاضزاز ،هبثيل
ضؾ سگي ٍ حٌن نبزضُ اظ عطف هبضي خلؿِ ثطا عطك ي الظم االخطا اؾت.
مادٌ :11حًادث غير مترقبٍ

ایي هطاضزاز تبثغ هبًَى هَُ هْطیِ (كَضؼ هبغٍض) هي ثبقس.ثٌبثطایي زض نَضت ثطٍظ هَاضز هَُ هْطیِ ٍ ؾبیط
هَاضز ذبضج اظ اذت بض عطك ي اظ هج ل(ٍ ًِ هحسٍز ثِ) ثالیب عج ؼي ،تهبزكبت ،كَت ٍ ًوم ػضَ ،خٌگ،
اػتهبة ،اؿتكبـ ػوَهي ٍ هَاضز هكبثِ ،تب ظهبًي ًِ ٍضؼ ت كَم الؼبزُ ٍ تجؼبت آى ثطعطف ًكسُ ثبقس ،ثِ
گًَِا ًِ اًدبم تؼْسات ٍ ذسهبت ایي هطاضزاز ضا ثب اقٌبل هَاخِ ًٌس هؿئَل تي هتَخِ عطك ي ًرَاّس ثَز.
تبصرٌ :هَاضز ّوچَى ثطٍظ هكٌالت ازاض ٍ هبًًَي ،اكعایف ه وت ًبال یب هَاز ٍ اثعاض تَل س ،اكعایف ؾغح
زؾتوعزّب ،تـ ط ًطخ ثطاثط اضظّب ٍ ...خعء هَاضز هَُ هْطیِ هحؿَة ًوي گطزز.
مادٌ  :11اقامتگاٌ قاوًوي

عطك ي آزضؼ هبًًَي ذَز ضا ثِ قطح ثٌسّب شیل اػالم هيي ًوبیٌيس .ثيسیْي اؾيت ًيِ ًل يِ هٌبتجيبت هطثَعيِ
ه جبیؿتي ثِ ایي آزضؾْب نَضت گ طزّ.وچٌ ي ّطیي اظ عطك ي ثبیؿيتي زض نيَضت تـ يط آزضؼ هطاتيت ضا ثيِ
نَضت ًتجي حساًثط ظطف هست چْل ٍ ّكت ؾبػت ثِ اعالع عطف هوبثل ثطؾبًس.
 -0-00وشاوي كارفرما......................................................................................... :
 -2-00وشاوي مجري........................................................................................... :
مادٌ :12فسخ

 -0-02اًتوبل هطاضزاز ثِ قرم یب اقربل ثبلث ثسٍى اخبظُ ًبضكطهب.
ٍ -2-02ضقٌؿتگي ثِ توه ط یب اًحالل قطًت هدط .
 -3-02ضػبیت ًٌطزى اؾتبًساضزّب كٌي ٍ قئًَبت حطكِا .
تبصرٌ :ثسیْي اؾت زض ایي نَضت خجطاى ذؿبضات ٍاضزُ ثط ػْسُ عطكي اؾت ًِ،ثِ تؼْسات هصًَض ػول
ًٌوَزُ هي ثبقس.
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