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 1صفحه  
 متن نمونه موافقت نامه 

 متن نمونه موافقت نامه

 ........................................       شماره : ........................................................................................................موضوع پيمان: 

 ...............................       تاریخ : ..............................................................نام پيمانكار: ........................................................

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومي ، خصوصي  و دیگر مدارك الحاقي آن كه یك مجموعه غيرر قابرت تيكيرك    

... كه در این پيمان كارفرما ناميرده مري شرود بره     است و پيمان ناميده مي شود، در تاریخ .................. بين .................

................. كه در ایرن پيمران،   آدرس  : ...................................................................................................، از یك سو و .....

.......................................................................، از سرو  دیگرر، ق ر     پيمانكار ناميده مي شود بره آدرس : .................. 

 مقررات و شرایطي كه در اسناد و مدارك این پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.  

 موضوع   -1ماده

 ....................................................................................: ع ارت است از موضوع پيمان به تشریح 

...................................................................................................................................................... 

 اسناد و مدارك -2ماده

 این پيمان، شامت اسناد و مدارك زیر است:

 موافقتنامه. -لفا

 شرایط عمومي.   -ب

 شرایط خصوصي.   -ج
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 2صفحه  
 متن نمونه موافقت نامه 

 برنامه زماني كلي.   -د

 فهرست بها و مقادیر كار.  -ه

 مشخصات فني)مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي(، دستورالعمت ها و استانداردها  فني. -و

 نقشه ها -ز

پيمانكار ابالغ مي شود یا بين قرفين پيمان م ادله مري  اسناد تكميلي كه حين اجرا  كار و به منظور اجرا  پيمان، به 

گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيره شرود.   

 این اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد. 

سناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر دیگر اسناد و مدارك پيمران اولویرت دارد.   در صورت وجود دوگانگي بين ا

هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولویت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشره هرا  اجرایري و    

و مردارك پيمران    مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بها  كار باشد، فهرست بها بر دیگرر اسرناد  

 اولویت دارد.  

 مبلغ -3ماده

غ پيمان با توجه به م لغ پيمان)به حروف( ........................................... و )به عدد( .................................... ریال است. م ل

 اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.  

  ..................................................................................ضریب پيمان، برابر است با ..........

 تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار  -4ماده

 این پيمان از تاریخ م ادله آن)ابالغ از سو  كارفرما( نافذ است.  -الف
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 3صفحه  
 متن نمونه موافقت نامه 

 شرایط عمومي پيمان است.  30ييرات موضوع ماده مدت پيمان ......................... ماه است. این مدت، تابع تغ -ب

تاریخ شروع كار، تاریخ نخستين صورت مجلس تحویت كارگاه است كه پس از م ادله پيمران، تنظريم مري شرود.      -ج

به منظرور   پيمانكار متعهد است از تاریخ تعيين شده برا  شروع كار، در مدت ................... ماه نس ت به تجهيز كارگاه

 شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نماید. 

 دوره تضمين -5ماده

شرایط عمرومي تعيرين    39حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاریخ تحویت موقت یا تاریخ دیگر  كه ق   ماده 

ایط عمومي عمت مري  شر 42مي شود، برا  ............... ماه از سو  پيمانكار، تضمين مي گردد و قي آن به ترتيب ماده 

 شود. 

 نظارت بر اجراي كار -6ماده

نظارت بر اجرا  تعهدات پيمانكار ق   اسناد و مدارك پيمان، از قرف كارفرما بره عهرده ....................... بره نشراني     

 ود. شرایط عمومي انجام مي ش 33و  32.............................. واگذار شده است كه با توجه به مواد 

 آدرس ، شماره تلفن و فکس مکاتبات  -7ماده

 .................................................................................................................: كارفرما 

 ...............................................................................................................: پيمانكار 

 نماينده پيمانکار       نماينده كارفرما 

 نام و نام خانوادگي      نام و نام خانوادگي 

 ءامضامهر و                                 ء امضامهر و     


