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  بسمه تعالي
  قرارداد  

  
   طرفين قرارداد-1ماده 

  )متقاضي ايجاد واحد دامپروري( كارفرما-طرف اول
  ...............................................................................:به نشاني............................... ..............شركت / خانم / آقاي 

  هندس ناظر  م–طرف دوم 
................. بـه شـماره شناسـنامه       ..............................  فرزنـد   .......................................... خـانم   /  آقـاي  : الف

و شـــــــماره نظـــــــام مهندســـــــي   ....................................................................شـــــــماره ملـــــــي  
   ................................................................................به شماره شناسه ....................................................................

  ......................................................................................................................................................................:نشانيب
  

   موضوع قرارداد-2ماده 
    utmتهيه نقشه  و، تهيه كروكيواحد دامپروريبازديد و تهيه گزارش از محل اجراي   .أ 
   در مرحله اسكلت بندي وبازديد در مرحله فندانسيون  .ب 
  در مرحله نصب تاسيسات و تجهيزات بازديد   .ج 
  ازديد در مرحله پايان كارب  .د 
 بر اساس دستورالعملها و استانداردهاي فني و تخصصي ارائه توصيه هاي فني تخصصي  .ه 

   كارفرما به اعالمي از سوي مراجع ذيصالح
  :اجراي واحد دامپروريمحل مشخصات و -3ماده  

ــد  ــروري واح ــع ......................................دامپ ــتان  واق ــتان  .......................در اس ــش، .................شهرس : بخ
: از اصـــــلي: .........................پـــــالك فرعـــــي: ................................ روســـــتاي........................................... 

توليد شـير و گوشـت   : در زمينه............... ): ...................GPS(با مشخصات جغرافيايي .................................
متـر مربـع بنـا و       : .................................... تن در سال و در سطحي به مساحت       : ....................قرمز به ظرفيت  

ــه مــساحت كــل  ــع: ................................... تاسيــسات، و در زمينــي ب ــر مرب ــه  ،مت ــق ب ــايمتعل / نمخــا/ آق
   ...............................................................................................شركت

  مدت قرارداد -4ماده 
  .شدمي با......... ........................تا تاريخ ........... ...................اين قرارداد از تاريخ مدت اعتبار 

از  طـرف دوم  د پس از پايان مهلت اعتبار پروانه تاسيس و صـدور پايـان كـار توسـط                  قراردا  :1تبصره  
   . حقي را براي طرفين ايجاد نمي كنددرجه اعتبار ساقط و هيچگونه

پس از تمديد پروانه تاسـيس و اخـذ موافقـت سـازمان نظـام               تمديد قرارداد حسب ضرورت و      : 2 تبصره
  .ان پذير مي باشدامكمهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 2:  شمارهكاربرگ
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   قراردادشرايط عقد -5ماده 
  صدور پروانـه    از سوي دبيرخانه   )طرف دوم (ناظر مهندس   و ارجاع كار به   پرونده  تشكيل  قرارداد پس از    

  . خواهد يافترسميت بين طرفين منعقد و استان
وع ارائه هرگونه خدمات توسط طرف دوم بـه طـرف اول قبـل از عقـد قـرارداد بـين طـرفين ممنـ                       :تبصره
  .ميباشد

  مبلغ و ميزان قرارداد -6ماده 
از سـوي  كـه  تعرفه هاي تعيين شده از سوي سازمان نظام مهندسي خواهـد بـود     بر اساس    مبلغ قرارداد 
  .قابل پرداخت است طرف اول
 2 مي باشد كه بر اساس توافق طرفين از طرف اول اياب و ذهاب در تمام مراحل بر عهده :2تبصره

  :طريق قابل حصول است
طرف   مبلغ هزينه اياب و ذهاب تا محل، بر اساس تعرفه عمومي اياب و ذهاب در هر سال، از سوي -1

  . پرداخت مي گرددطرف دوم به اول
  . اقدام مي نمايدطرف دوم  شخصا نسبت به تامين وسيله نقليه، و اياب و ذهاب طرف اول -2

  نحوه پرداخت -7ماده 
به طرف دوم در     طرف اول توسط  به محل اجراي طرح      بل از عزيمت    در هر مرحله از بازديد و ق      پرداخت  

  .قبال اخذ رسيد پرداخت ميگردد
  )مهندس ناظر(طرف دوم و وظايف تعهدات  -8ماده 
 ارائه و  utmبازديد و تهيه گزارش از محل اجراي واحد دامپروري، تهيه كروكي وتهيه نقشه   . أ

  صدور پروانه  حد استاني و يا شهرستانيواگزارش بر اساس تكميل كاربرگهاي دريافتي به 
 ارائه توصيه هاي فني تخصصي بر اساس دستورالعملها و مراحل اجرايي وكنترل و نظارت بر   . ب

ارائه گزارش بر اساس تكميل و استانداردهاي فني و تخصصي  اعالمي توسط مراجع ذيربط 
 .نهصدور پروا واحد استاني و يا شهرستانياز سوي كاربرگهاي دريافتي 

ارائه گزارش بر اساس تكميل و  بازديد در مرحله فندانسيون و در مرحله اسكلت بندي  . ت
  كاربرگهاي دريافتي

ارائه گزارش بر اساس تكميل كاربرگهاي و بازديد در مرحله نصب تاسيسات و تجهيزات   . ث
  دريافتي

 . بر اساس تكميل كاربرگهاي دريافتارائه گزارشو  بازديد در مرحله پايان كار  . ج

 اجرا و پيگيري مستمر دستورالعملهاي فني و اجرايي ابالغي در طول مدت قرارداد  . ح

پيمانكار به توصيه هاي فني و تخصصي، مراتب مهندس ناظر موظف است در صورت عدم توجه   . خ
 كتبا گزارش واحد استان و يا شهرستاني سازمان نظام مهندسي روز به 3را سريعا ظرف مدت 

 .دهد

 .به پيمانكار اعالم و ابالغ كند توصيه هاي فني را تنظيم و كتبا مهندس ناظر موظف است  . د
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 .با كارفرما نداردمهندس ناظر حق واگذاري موضوع قرارداد را به غير، بدون هماهنگي   . ذ

اقدام   نسبت به بيمه مسئوليت مدني خود متعهد مي گردد در طول مدت قراردادمهندس ناظر  . ر
 .نمايد

  طرف اولتعهدات  -9ماده 
 طرف دومبه  مورد توافق اين قرارداد نسبت به پرداخت مبالغ 6  مادهبر طبق موظف استرفرما كا -1

  . اقدام نمايد
   فسخ قرارداد-10ماده 

بنابر دالئل موجه به تشخيص سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع  طرف دوم در صورتيكه -1
ارداد نباشد، مي تواند درخواست خود را به طبيعي  استان قادر به ادامه انجام تعهدات ناشي از اين قر

 موظف است در و طرف اول تحويل و صدور پروانه استاندبيرخانه صورت كتبي با ذكر دالئل به 
جايگزين نمودن مهندس تقاضاي  نسبت به فسخ قرارداد و  توسط دبيرخانهصورت پذيرش دالئل
  طرف دومرد به حقوق مكتسبه فسخي كه از اين طريق صورت مي گي. ناظر ديگر اقدام نمايد

  .خدشه اي وارد نمي سازد
صدور  و دبيرخانه طرف اولبنابر داليل غيرموجه و بدون هماهنگي با  طرف دوم در صورتيكه -2

 قرارداد را ترك نمايد، كارفرما مي تواند بنابر 8هر يك از تعهدات مندرج در ماده  پروانه استان
طرف به صورت يكطرفه قرارداد را فسخ و از اين جهت ه و با كسب موافقت دبيرخانتشخيص خود 

  . مستحق هيچگونه حقي نخواهد بود دوم
 موجبات خسارت و زيان 8با ترك هر يك از تعهدات مندرج در ماده  طرف دومدر صورتيكه : تبصره

ند نسبت به تامين خسارت از طريق مراجع مي توا مستقالً طرف اولرا فراهم نمايد، طرف اول به 
  .ضايي اقدام نمايدق
در هر يك از مراحل انجام كار موضوع اين قرارداد، با ترك كار از انجام  طرف دوم در صورتيكه -3

 ضمن صدور پروانه استان با هماهنگي دبيرخانه  مي تواندطرف اولتعهدات قرارداد منصرف شود، 
  .را استرداد نمايد طرف دومفسخ قرارداد كليه مبالغ پرداختي به 

   تضمين قرارداد-11ه ماد
 مي تواند طرف اولو مسئوليتهاي متوجه وي،  طرف دومبا توجه به اهميت انجام تعهدات توسط 

 طرف دومتضمين مورد قبول و متناسب با پرداخت هاي كليه مراحل را در ابتداي انعقاد قرارداد از 
  .دريافت نمايد

  ضمانت اجرا و رسيدگي به تخلفات -12ماده 
عضو حقيقي سازمان نظام مهندسي ( طرف دومه تخلفات حرفه اي و انضباطي  رسيدگي ب-1

در صالحيت هيات بدوي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ) كشاورزي و منابع طبيعي
  .منابع طبيعي مي باشد
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  هرگونه تخلف از مفاد مورد توافق اين قرارداد بر اساس قوانين جاري و از طريق مرجع ذيربط-2
  .  مي باشدل پيگيريقاب

  حل اختالف  -13ماده 
در صورت بروز هرگونه اختالف در اجراي هر يك از مفاد اين قرارداد يا نياز به تعبير و تفسير   

در صورت .  بررسي و حل و فصل نماينداز طريق مذاكرهآن، طرفين قبول نمودند كه بدواً موضوع را 
دوي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشاوزي و منابع  در هيات بعدم حصول توافق، اختالف فيمابين

 در صورت .  مذكور براي طرفين الزم االتباع استهيات و تصميمات مطرح و رسيدگي طبيعي استان
جع ذيصالح قضايي قابل پيگيري  موضوع از طريق مراك از طرفين از انجام تصميم، استنكاف هر ي

  .است
  .درداد بوده و الزم الرعايه مي باش الينفك قرا  فرم پيوست اين قرارداد جزء-14ماده 

  
 نسخه تنظيم و هر يك از نـسخ داراي اعتبـار واحـد مـي                سهدر  ............................ اين قرارداد در تاريخ     

  .باشد
  

  ارفرماك                                                                    مهندس ناظر                     
  نام و نام خانوادگي                  نام و نام خانوادگي                                                       
   امضاء و تاريخ            امضاء و تاريخ                                                                     

  
  
  


