
  :شماره                         

  :تاریخ                     

                                                                 قرارداد طراحی  
 . صادره از                   . دارنده شناسنامه شماره                                آقاي/ خانمبین در تاریخ                  این قرارداد 

از  وکالتاً          از طرف خود اصالتاً                 تلفن                                        ساکن                                                              
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره             که         طرف صاحب کار بر اساس وکالت نامه رسمی شماره               مورخ        

پیوست قرارداد می باشد مالک پالك ثبتی                بخش      قطعه            واقع در                                         
به نشانی                                                                                      که          مورخ              داراي مجوز تهیه نقشه شماره         

به نمایندگی                                            شرکت  / نامیده می شود از یک طرف و دفتر طراحی ) کارفرما( منبعد صاحب کار 
        و کد ملی                                             که در این قرارداد طراح نامیده                                       آقاي              /خانم 

   .می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد 

  موضوع قرارداد -1ماده 

بر اساس                 به پالك ثبتی  ملکیک و دو  صفر وفازمحاسبه، و تهیه نقشه هاي  موضوع قرارداد عبارتست از طراحی،
  مورخ                       مجوز تهیه نقشه شماره    

  مدت قرارداد-2ماده 

  .می باشد                      مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاریخ شروع بمدت  -2-1

  روز                     )1(ي فاز اولیه و تهیه نقشه ها مطالعات مدت زمان -2-2

  توسط مالک 1روز پس از تصویب نقشه هاي فاز                    )   2 (فاز مدت زمان تهیه نقشه هاي اجرایی -2-3

از جانب کارفرمایا تحویل کلیه مدارك الزم از قبیل مجوز تهیه نقشه مبلغ پیش پرداخت از موعد پرداخت تاریخ شروع قرارداد 
       هر کدام دیر تر انجام پذیرد محاسبه ) در صورت لزوم ( ، دفترچه مطالعات ژئوتکنیک و نیز نتایج عملیات نقشه برداري 

  .گردد می 
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  .مربوط به کنترل نقشه ها در مراجع ذیصالح در مدت کل قرارداد ملحوظ گردیده است مدت زمان  :تبصره یک 

  .مدت زمان مربوط به بررسی و تایید نقشه هاي فاز صفر و یک توسط کارفرما به مدت قرارداد اضافه خواهد شد  :تبصره دو 

  :تعهدات طراح  – 3ماده 

  بازدید محلی و بررسی شرایط ساختگاه -2-1

  مطالعات بشرح زیر باشد شهرداري ،ینگ در به کنترل و تایید نقشه هاي پارکبا توجه 

  ینگ جهت اخذ مجوز تهیه نقشهکتهیه نقشه هاي اولیه و پالن پار -صفر زفا

  1تهیه نقشه هاي معماري فاز  –فاز یک 

  تهیه نقشه هاي اجرایی پس از تصویب نقشه هاي معماري فاز یک توسط مالک –فاز دو 

و تهیه دفترچه محاسبات و           برق            مکانیک             معماري       طراحی، محاسبه ، تهیه نقشه هاي سازه    -3-2
  .مدارك فنی بر اساس مقررات ملی ساختمان و آخرین آئین نامه هاي اجرایی 

  استناد رسمی مهر و امضاي کلیه مدارك و نقشه ها و ارائه برگ تعهد از دفترخانه -3-3

   پیگیري و اخذ تاییدیه کلیه نقشه ها و مدارك فنی از مراجع ذیصالح کنترل طراحی و صدور پروانه -3-4

  تکثیر نسخ مورد نیاز جهت صدور پروانه -3-5

  هماهنگی با طراحان سایر رشته ها -3-6

در صورتیکه در حین عملیات اجرایی نواقص ناشی از نقشه ها یا طراحی مشاهده گردد ، طراح موظف به ارائه  – سهتبصره 
  .اصالحیه بوده و از این بابت هزینه اي به وي تعلق نمی گیرد

است حق  در خواست هر گونه تغییرات داشته باشد موظف "1"در صورتیکه کارفرما بهد از تایید نقشه هاي فاز  – چهارتبصره 
  .الزحمه مربوطه را بصورت توافقی به طراح پرداخت نماید 
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  )کارفرما(  صاحب کارتعهدات  – 4ماده 

  ارائه اطالعات کافی و فراهم آوردن شرایط بازدید از محل ملک و وضعیت ساختمانهاي مجاور -4-1

  از مرجع صدور پروانه و ارائه آن به طراح بر اساس نقشه هاي فاز صفر اخذ مجوز تهیه نقشه -4-2

  ارائه دفترچه مکانیک خاك و نیز کروکی دقیق محل -4-3

  دمه طراح مطابق شرایط همین قرارداپرداخت حق الزح -4-4

وقع مطالبات ، ت به محضور به موقع در مراجع ذیصالح جهت امضاي مدارکی که نیاز به امضاي مالک دارد و نیز پرداخ -4-5
  سازمانها و ارگانهاي مرتبط با فرآیند صدور مجوز تهیه نقشه  و صدور پروانه ساختمانی هزینه ها و عوارض

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت حق الزحمه – 5ماده

مترمربع                یبی کل متراژ برابر   ریال و با در نظر گرفتن تقر                زیر بنا برابر   مربعمترلیه قرارداد به ازاي هرمبلغ او
  .ریال می باشد                                        معادل 

  :نحوه پرداخت حق الزحمه به شرح ذیل می باشد 

  بعنوان پیش پرداخت به هنگام عقد قرارداد% 15 -5-1

  بعد از تایید نقشه هاي فاز یک توسط کارفرما% 15 -5-2

  تشکیل پرونده در مراجع کنترل نقشه اد از تهیه نقشه هاي معماري و سازه و همزمان بعب% 40 -5-3

  پس از تهیه نقشه هاي تاسیسات مکانیکی و برقی% 20 -5-4

  به هنگام تحویل کامل نقشه هاي نهایی تایید شده% 5-5-10

پیمان افزوده می شود و همچنین به میزان تاخیر  میزان تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط قرارداد به مدت اولیهبه :  پنجتبصره 
  .خیر در فرآیند کنترل طراحی گردد به مدت اولیه افزوده می شودادر پرداخت عوارض مربوطه که منجر به ت
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  ظرفیت بوده و هزینه مربوطه بر اساس آن تدقیق مالك متراژ دقیق زیر بنا ظرفیت اشتغال مندرج در مراجع ثبت :  ششتبصره 
  .می گردد 

  فسخ قرارداد– 6ماده 

در صورت توافق بر فسخ قرارداد توسط طرفین قرارداد حق الزحمه خدمات انجام یافته تا آن مرحله به طراح پرداخت و  -6-1
  .اسناد و مدارك خدمات انجام یافته تحویل کارفرما خواهد شد

در صورت عدم توافق طراح و مالک در مورد میزان خدمات انجام یافته و حق الزحمه متعلقه از طریق جلسات حل  -6-2
  .مندرج در ماده هفت اقدام خواهد شداختالف 

% 30قرارداد و تاخیر بمیزان  2موضوع قرارداد از طرف طراح در مدت مندرج در ماده  در صورت عدم انجام خدمات -6-3
حق الزحمه خدمات انجام یافته به % 90مالک می تواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید در اینصورت  دردامدت قرا

  .طراح پرداخت خواهد شد

روز در پرداخت هر یک  15تاخیر بیش از . قرارداد و 5در صورت عدم پرداخت بموقع حق الزحمه هاي مندرج در ماده  -6-4
  .یافت نمایدو هزینه خدمات انجام یافته را درنسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام  از اقساط طراح می تواند

  حل اختالف -7ماده 

نظام الف تدر صورت بروز اختالف در مورد میزان خدمات انجام یافته و حق الزحمه متعلقه بین طراح و کارفرما هیات حل اخ
  .سایر موارد موضوع از طریق مراجعه به مراجع قانونی حل و فصل خواهدمرجع حل اختالف خواهد بود و در مهندسی 

  تلفن                  :نشانی طراح 

  تلفن                  :نشانی کارفرما

  

  نام نام خانوادگی کارفرما یا نماینده قانونی آنها          نام و نام خانوادگی طراح 

  مهر و امضا              مهر و امضا                        
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