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 مدیرعامل محترم شرکت: 

 

ضوع:  صه پروژه مو شرکت  ساختمان اداریمدیریت فنی، مالی، اداری، اجرایی دعوت نامه مناق

 گل گهر  ه آهن و فوالدتوسع

 احترام؛ و سالم با

 موضوع عملیات انجام دارد نظر در گل گهر ه آهن و فوالد گل گهرتوسعشرکت  میرساند؛ اطالع به دینوسیلهب

 .دهد انجام شرایط واجد شرکت طریق از و مناقصه صورت به را باال در شده گفته

 هرستف در شرکت آن نام کارفرما،این  بازرگانی - فنی کمیته توسط شده انجام کیفی ارزیابی به توجه با

 را دت میگردد دعوت شرکت آن از لذا. میباشد است؛ نموده کسب را الزم کیفی امتیاز حداقل که پیمانکارانی

 قیمت و نموده شرکت میشود؛ برگزار مناقصه اسناد در شده درج شرایط طبق بر که مناقصه این در تمایل، صورت

 .نماید ارائه یوستپ شرح به مناقصه در شرکت شرایط به توجه با را خود پیشنهادي
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  فراخوان در شرکت عمومي شرایط

صه: -1 ضوع مناق ساختمان اداري مدیریت فنی، مالی، اداري، اجرایی  مو سعپروژه  ه آهن و فوالد شرکت تو

 گل گهر 

 

 شرح مختصری از کار -2

 از است عبارت اختصار به پروژه این اجرائی عملیات

کلیه عملیات ساختمانی )سازه، معماري، تاسیسات برقی و مکانیکی( ساختمان مدیریت فنی، مالی، اداري، اجرایی 

 طبقه 5مترمربع در  1983گل گهر به متراژ ه آهن و فوالد شرکت توسعاداري 

اجراي فونداسیون، اسکلت  اکی،خ عملیات موجود، دیوارهايبنا و  تخریباجراي کارهاي ساختمانی شامل  -الف

 سایر وفلزي و سقف دال عرشه، سفت کاري، نازك کاري، نماسازي و محوطه سازي طبق نقشه هاي ابالغی 

 . باشد می مذکور کارگاه محوطه محدوده در که پروژه حین در کارفرما سمت از ابالغی موارد

سات اجراي -ب سی صب و الکتریکی و مکانیکی تا سور و دیزل ژنراتور رخانهمورتو تجهیزات ن سان   ........   و آ

 .مناقصه اسناد پیوست مشخصات و ها نقشه طبق برداري بهره مرحله به ساندنر تا کامل بصورت

 

پیمانکار با اشرافیت کامل به نقشه  .می باشد مدیریت پیمانانعقاد پیمان بصورت  تبصور نحوه اجرای کار: -3

که در قیمت و تحویل پروژه موثر استتتت را ب ور کامل برآورد و با توجه به در ها، محل و زمان اجرا و هر آنچه 

 نظر گرفتن شرایط محل اجراي پروژه و نحوه تامین آن ها قیمت پیشنهادي خود را اعالم نماید.

 

 ابانیخ - یتخت - رجانیشهر س - يبخش مرکز- رجانیشهرستان س -استان کرمان  محل اجرای کار: -4

  2پالك  - یکتر صادقبلوار د -قدس 

 

 شمسی ماه 12 مدت اجرای کار: -5

 

 ه آهن و فوالد گل گهرشرکت توسع کارفرما: -6

 

 ه آهن و فوالد گل گهرشرکت توسع دستگاه مناقصه گزار: -7
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صه مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: -8 شرکت در مناق ضمین  ست که باید  500،000،000  مبلغ ت ریال ا

 مراه با اسناد مناقصه تسلیم شود.کی هضمانتنامه بان صورتبه 

 تهیه، اسناد پیوست فرم برابر بایست می لزوماً کار ارجاع فرآیند در شرکت نامه ضمانت مفاد و متن :1 تبصره

 .گردد ارائه و تنظیم

 فرایند در شرکت ضمانتنامه" باعنوان و باشد اسناد در مندرج فرمت مشابه میبایست صادره ضمانتنامه :2 تبصره

"کار ارجاع  مناقصه دور از گر مناقصه، دنااس در مندرج متن با مغایر ضمانتنامه ارائه صورت در و گردد ارائه 

 . شد خواهد حذف

 

صه: -9 سناد مناق صه قيمت ا سناد مناق صورت وجه نقد پرداخت  2،000،000 قیمت ا ست که باید به  ریال ا

مهندسین به نام  ******** کد *****  شعبه *****بانک  **********شود و یا به حساب شماره 

 واریز شده، رسید آن به فروشنده اسناد تحویل شود.  مشاور *******

 

 باشد. می 04/11/1399آخر وقت اداري مورخ  آخرین مهلت تسليم پيشنهادها: -10

 

جاده شيراز، جاده اختصاصي مجتمع گل  50سيرجان، کيلومتر  نشاني محل تسليم پيشنهادها: -22

سعگه شرکت تو ساختمان بهره برداری، جناب اقای مهندس فيروزابادی با ر،  ه آهن و فوالد گل گهر، 

 اقدام نمایند. 09139457998شماره تماس 

 

اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده آن شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با  تحویل اسناد و مدارک: – 12

 مهر و امضاي مجاز تحویل خواهد شد.

 

سناد: – 13 ضای ا ر وتمام استتناد مناقصتته، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضتتاي مجاز تعهدآ مهر و ام

 مراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود. هرسد و بپیشنهاد دهنده 

 

در  1399**/**/مورخ  14اصله در ساعت وپیشنهادهاي  «ج»و  «ب» ،«الف»پاکات : پاکات بازگشایي – 14

 شود.  صه واقع در آدرس فوق باز و خوانده میکمیسیون مناق
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ست. برندگان اول و دوم : قبول و رد پيشنهاد – 15 صه گزار در رد یا قبول پیشنهادها مختار ا و دستگاه مناق

و دیگر مقررات و حسب  ه آهن و فوالد گل گهرتوسعمالی و معامالتی شرکت ساس آیین نامه امناقصه بر سوم 

 شوند. هنده، تعیین میتوسط پیشنهاد د، نیاز

 

 مقررات نوع قرارداد و اساس بر متعلقه بیمه حق و باشد می عمرانی هاي غیر طرح جز پروژه این طرح: نوع -16

 .شد خواهد وکسر محاسبهمربوط 

 

علق نگرفته و کلیه ت پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها اینمبلغ حق الزحمه پیشنهادي به  تعدیل: -13

بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه در خصوص جبران نوسانات نرخ ارز و دستورالعمل ها و 

هزینه تعدیل و سایر موارد مشابه، قابل پرداخت نبوده و همچنین هیچ گونه اضافه بهایی بابت افزایش دستمزد و 

  و نظایر آن قابل پرداخت نخواهد بود.ها، تحریم کشورهاي بیگانه 



معتبر ضمانتنامه  ازايدرصد مبلغ اولیه پیمان و صرفا در  20مبلغ پیش پرداخت برابر با : پيش پرداخت -14

 بانکی می باشد.

 

آیین نامه تشخیص  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق ماده  – 15

 ار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.صالحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع ک

 

داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سر بسته الك و مهر شده که محتوي سه  – 16

باشتتد، به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به دستتتگاه مناقصته  می «الف و ب و ج»پاکت جداگانه 

 گزار تسلیم نماید.

الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته و در  در روي پاکت فوق

 مهلت مقرر با اخذ رسید حاوي ساعت و تاریخ وصول، به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

 

 ذیل استتت که  21و  20و  19منظور از پیشتتنهاد مناقصتته، تمام استتناد و مدارك مشتتروحه در بندهاي  – 17

 شوند.  قرار داده می«  ج » و « ب » و « الف » حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت 

 



9 

 

اسناد و مدارك مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان مشارکت در مناقصه قرار داده  – 18

ه اهن توسعمعامالتی شرکت مالی و آیین نامه مفاد شده است، باید بر طبق شرایط مناقصه و دعوتنامه آن و نیز 

«  ج» و « ب » و « الف » تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکت هاي  و فوالد گل گهر

 می باشد. یک مرحله ایمناقصه حاضر به صورت  به دستگاه مناقصه گزارتسلیم گردد.

 

 ارتند از: قرار داده شود عب« الف » مدارك و اسنادي که باید در پاکت  – 19

صه که باید – 1 – 19 شرکت در مناق ضمین  شد وروز  90 به مدت ت شنهاد معتبر با سلیم پی طبق  از تاریخ ت

 شرح مندرج در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد.

 

 قرار داده شود عبارتند از:  « ب » مدارك و اسنادي که باید در پاکت  – 20

 نقشه هاي کلی و تفصیلی اجرائی  – 1 – 20

نمونه ضتتمانت نامه ها ) شتترکت در مناقصتته، انجام تعهدات، پیش پرداخت، استتترداد کستتور وجه  – 2 – 20

 الضمان(

 مشخصات فنی خصوصی  – 3 – 20

 شرایط خصوصی مناقصه و پیمان )حسب مورد(  – 4 – 20

شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در – 5 – 20 شنهاد دهنده در مورد عدم  معامالت  برگ تعهدنامه پی

 دولتی  

  و شرایط مناقصه دعوتنامه شرکت در مناقصه – 6 – 20

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسؤولیت هاي ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان  – 7 – 20

 فرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد  – 8 – 20

ت مصدق اساسنامه و آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی رونوش – 9 – 20

 و تعهد آور. 

 ارائه مفاصاحساب از شرکتهاي حسابرسی.  – 10 – 20

 آخرین تغییرات وآخرین رتبه بندي.  –آگهی تاسیس  –ارائه اساسنامه  – 11 – 20

 

 قرار داده شود عبارتند از :   «ج » مدارك و اسنادي که باید در پاکت  – 21

پیشنهاد مالی ارائه شده باید تا تکمیل شده باشد.  5برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم شماره  – 1 – 21

 بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد. روز 45
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سناد امضای و مهر – 22 صه راپیشنهاد دهنده با: ا سناد و مدارك مناق ر، حذف و یا قرار ، بدون تغییید تمام ا

دادن شتترط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضتتاو نموده و به دستتتگاه مناقصتته گزار تستتلیم نماید.  نانچه با 

شنهاد دهنده در  شد، پی شده با ضاو ن سهواً مهر و ام ضی از اوراق غیر تعهدآور  صه، بع سیون مناق شخیص کمی ت

 اینصورت پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.  جلسه مناقصه آن ها را مهر و امضاو خواهد کرد در غیر

 

شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و قلم  و پیشنهادهاي مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید – 23

صه یا ارائه پیشنهاد مشروط،  سناد و مدارك مناق شد. در صورت وجود خدشه یا نقصی در ا شته با خوردگی ندا

مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، آن پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مبهم و بر خالف شرایط 

 شود.  مسترد می

 

هر یک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك  مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر   – 24

 د. ناطالع داده و تقاضاي توضیح نمایسه روز پس از خرید اسناد مناقصه مراتب را کتباٌ به دستگاه مناقصه گزار

 

هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آن  – 25

 ها، کتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارك پیمان منظور خواهد شد.

 

جدید نظر در استتناد و مشتتخصتتات را قبل از انقضتتاي مدت تستتلیم مناقصتته گزار حق تغییر، اصتتالح یا ت – 26

کلیه مخاطبین به بنحو مقتضتتی مراتب  ؛پیشتتنهادها براي خود محفوم می دارد و اگر  نین موردي پیش آید

پیشنهاد دهنده حق دارد  ،ابالغ می شود و در صورتی که پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد

 داد آن را بنماید.تقاضاي استر

 

رقم پیشنهاد قیمت باید براي کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. براي تعیین برنده   - 27

مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده، مالك عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به حروف را نداشته 

 باشد، مردود است. 
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روز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات بر اساس  7داکثر تا برنده مناقصه باید ح – 28

صه، بدون  شرکت او در مناق ضمین  صورت ت شنهادي خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید در غیر این  قیمت پی

 گونه اعتراضی ندارد.  هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچ

صورتی ک شود، نفر دوم به عنوان برنده در  ضر به انعقاد پیمان ن شده، حا صه در مهلت پیش بینی  ه برنده مناق

ضمین  شود، ت ضر به انعقاد پیمان ن شده باال، حا شود و  نانچه او نیز با توجه به موارد یاد  صه اعالم می  مناق

 شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه تجدید می شود.

 

نفرات بعدي، بالفاصله مسترد  مناقصه، تضمین شرکت در مناقصهو سوم  از تعیین نفرات اول و دوم پس  – 29

 شود.می 

 

 .است کارفرما تکالیف و اختیارات قبول منزله به پیشنهاد دادن و مناقصه در شرکت -30

 

عینا  باید نمایند، امضاو و مهر را پیشنهاد شرکتی بنام یا خود شرکاي طرف از نفر،  ند یا یک  نانچه -31

 خود پیشنهاد ضمیمه به باشد شده تصریح آن در امضاو حق که را خود وکالتنامه شده تنظیم گواهی رونوشت

 در نامه وکالت ارائه با امضاو حق صاحبان طرف از قیمت پیشنهاد امضاي و مهر نمایند. تسلیم ب پاکت در

 .باشد شده بینی پیش شرکت تثب اساسنامه در توکیل در وکالت که است معتبر صورتی

 

 مناقصه برنده که گري مناقصه و شد خواهد منعقد است کرده امضاو و مهر را پیشنهاد که شرکتی با پیمان -32

 نخواهد را دیگري رکتش یا شخص اتفاقه ب پیمان امضاو و مهر یا و بغیر را آن انتقال حق وجه هیچ به است شده

 .داشت

 

 .باشد نمی 1337 دیماه 22 مصوب قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که کند می ماعال رسما گر مناقصه  -33

 داشت خواهدق ح نمود، خواهد فسخ را پیمان اینکه بر عالوه کند احراز را آن خالف گزار مناقصه صورتیکه در

 متوجه پیمان ع موضو اجراي در تاخیر یا و فسخ از که خسارتی و نماید ضبط را گر مناقصه تضمین و سپرده

 که میکند تعهد گر مناقصه همچنین .کند استیفا گر مناقصه اموال از و تعیین خود تشخیص به را شود کارفرما

 را شده اشاره قانون درر مذکو اشخاص طریق هیچ به و وجه هیچ به آن، نهایی تسویه و پیمان اجراي پایان تا

 و سپرده و فسخ را پیمان داشت خواهد حق فرماکار صورت این غیر در نسازد ذینفع و سهیم پیمان موضوع در
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 از و تعیین خود تشخیص به پیمان اجراي تاخیر و فسخ بابت را خود خسارت و ضبط را گر مناقصه تضمین

 .نماید وصول گر، مناقصه اموال

 

 نههرگو و بیمه حق مالیات، پرداخت و گردیده تامین عمرانی غیر اعتبارات محل از مناقصه این اعتبار -34

 مناقصه این پیمان شامل و شدهر صاد آینده در که قوانینی یا و جاري قوانین طبق دیگر متعلقه قانونی عوارض

 . باشد می مناقصه برنده برعهده بشود،

 

 بگونه دهد انجام خود تشخیص به را الزم بررسیهاي قیمت پیشنهاد ارائه از قبل که موظفند گران مناقصه -35

 .بنماید مناقصه اسناد امضاو و قیمت پیشنهاد به اقدام کافی و کامل اهیآگ و اطالع با که اي

 

ه ب مربوط مقررات و قوانین از پیمانکار کامل آگاهی و اطالع منزله به پیشنهاد دادن و مناقصه در شرکت -36

 ول معمو ادپیشنه تسلیم تاریخ تا که است مقررات و قوانین دیگر و عوارض مالیاتها، اجتماعی، هاي بیمه کار،

 رعایت عدم مسئولیت حال، هر در .کند رعایت را آنها همه که است متعهد پیمانکار و باشد می است، بوده مجرا

 .است پیمانکار عهده بر شده یاد مقررات و قوانین

 

 و الزامی بازدید فرم تکمیل و باشد می پیشنهاد پاکت تحویل اتمام از قبل ساعت 72 پروژه از بازدید مهلت -37

 . باشد می پروژه از بازدید منزله به

 

 دهندگان: پيشنهاد خانوادگي نام و نام

 :سمت

 :وتعهدآور مجاز امضاء

 : فاکس شماره : همراه تلفن شماره

  :شرکت دقيق آدرس
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ساختمان پروژه مناقصه  مدارك و اسناد مجموعه

 ه آهن و فوالد گل گهرشرکت توسعاداری 
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 بخش اول: موافقتنامه
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 پيمان

 اجراي كارهاي ساختماني

 مدیریت پيمانبه صورت 

  

 ه آهن و فوالد گل گهرشركت توسعساختمان اداري مدیریت پيمان  عنوان پروژه:

 عنوان دستگاه اجرایي:

 نام واحد خدمات مشاوره:

 

 نام پيمانکار:

 مراني                      نوع اعتبار:   غير ع

 

 شماره پيمان:                                                          تاریخ پيمان:

 

 : سيرجانشهرستانمحل اجراي پروژه: استان كرمان                                 

 2پالک  –دقي بلوار دكتر صا -شهر/روستا:                          خيابان: قدس
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از  ............... شوو د به نمایگد ي ایاخ/نان بين ................. در این پيمان كارفرما ناميده مي  00/00/00این پيمان به تاریخ 

شماره ثبتثب .............. شركت و یك طرف شده به  صادخ  ..........شهر محل ثبت  00/00/00تاریخ ثبت  0000 ت  كد ایت

سه ملي  ........... ضاخ مجاز ایایان/ نان  ها  ..............شگا با نمایگد ي ............... فرزند ..............  ....................صاحبان ام

 ،.......... كه در  این پيمانمت لد .............. با كد ملي ............... و شماره شگاسگامه ............ صادره از ................ با سمت .......

  ناميده مي ش د از طرف دیگر مگعقد مي  ردد.مدیریت پيمان پيمانکار 

 ........................................نشاني كارفرما: ..............................................................................................................

 .: ...........................................................................................................................مدیریت پيمان نشاني پيمانکار

 

 پيمانموضوع  -۱ماده 

 و نصب و سانت و مصالح حمل و تامين نص ص در اجرایي ادارخ، مالي، فگي، مدیریت از است عبارت یرارداد م ض ع   

 مح طه همراه به  هر  ل ف الد و اهن هت سع شركت ادارخ سانتمان مکانيك و برق ابگيه، هاخ رشته عمليات كامل اجراخ

 بل ار - یدس ابانني - تختي - رجانسي شهر - مركزخ بخش- رجانسي شهرستان - كرمان استان در وایع مرب ط، سازخ

 امضاخ و مهر رویت، به كالً كه پيمان این به مگض  هاخنقشه و فگي تمشخصا مدارک، اساس بر ۲ پالک - صادیي دكتر

 كيفيت و كميت از اطالع با پيمان مدیریت پيمانکار و ش دمي تلقي ان الیگفك جزء و است رسيده پيمان مدیریت پيمانکار

 شركت ادارخ سانتمان کميلت و سانتماني عمليات نهایي و كامل اجراخ كل بط ر است. نم ده تعهد یب ل به مبادرت انها،

 بردارخ بهره و انتفاع یابل كه بط رخ كارفرما درن است و ها نقشه برابر كار پایان تا ابتدا از  هر  ل ف الد و اهن هت سع

 و اسگاد طبق كه پيمان عم مي شرایط ۲9 ماده م ض ع احتمالي كارهاخ انجام و نباشد كار در نقصي   نه هيچ و باشد

 ش د. مي انجام ۲ ماده در مگدرج مدارک

 و پيمان عم مي شرایط در مگدرج كار اه ریيس و پروژه مدیریت مسئ ليت ب دن دارا ضمن پيمان مدیریت -۱ تبصره

 مطل ب انجام براخ انساني نيروخ و االت ماشين  مصالح، تامين به ایدام كارفرما با هماهگگي از پس كارفرما، انتيارات

  نم د. ن اهد پيمان تعهدات

 نيروخ است. پيمان مدیریت بعهده (یك پي ست ليست و نص صي شرایط 6 ماده )مطابق انساني نيروخ سازمان -۲ تبصره

 كليه و نياز م رد پرسگل   نه هر و ایمگي مسؤل ، مزد روز كار ران انباردار، نگهبانان، شامل یك پي ست بر مازاد انساني

 مستقر افراد كليه تامين همچگين باشد. مي كارفرما عهده بر عيدخ و سگ ات پاداش، ازحق ق، اع  ان با مرتبط هاخ هزیگه

 ن اهد پيمان مدیریت تعهد در یرارداد م ض ع انجام جهت پشتيباني و مالي ادارخ، بخش در پيمان مدیر مركزخ دفتر در

 ب د.
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 مدارک پيمان اسناد و -2ماده 

 این پيمان شامل اسگاد و مدارک زیر است: 

 پي ست هاو  پيمان مدیریت حاضر -۲-۱

 شرایط نص صي پيمان -۲-۲

 شرایط عم مي پيمان -۲-3

 مشخصات فگي عم مي -۲-4

 مشخصات فگي نص صي -۲-5

 نقشه هاخ كلي و تفصيلي اجرایي -۲-6

 برنامه زمان بگدخ پيشرفت فيزیکي كار و برنامه زمانبگدخ تدارک مصالح -۲-7

ه ها و دست ر كارها و مشخصات فگي و هر ن ع سگد دیگرخ برنامه تفصيلي اجرایي و ص رت مجلس ها و م افقت نام -۲-8

 كه در م رد كارها و یا ام ر دیگر در مدت پيمان تگظي   ردیده و به امضا طرفين برسد.

نقشه هاخ اجرایي كه در ط ل پيمان ت سط مدیریت پيمان تهيه و در انتيار كارفرما یرار مي  يرد تا پس از تص یب  -۲-9

 يمانکار ابالغ  ردد.ت سط كارفرما به پ

تبصره: هر اه بين م اد و فص ل بعضي از اسگاد و مدارک باال تگایض وج د داشته باشد اول یت مدارک بر یکدیگر، طبق  

 ترتيب ردیفهاخ باال است.

 

  مدیریت پيمانحق الزحمه مبلغ  -3ماده 

م جب این پيمان و شرایط عم مي و شرایط مبلغ حق الزحمه پيمان مدیریت كه بابت انجام تعهدات و وظایفي كه ب -3-۱

ریال )حروف( قط عا ************************* نص صي بعهده شركت پيمانکار مدیریت مي باشد م

 **************************************** ریال است.

لغ حق الزحمه تاثيرخ نخ اهد تغييراتي كه بر اثر تغيير بهاخ مصالح، حق ق و دستمزدها در مبلغ هزیگه حادث ش د بر مب 

 ذاشت و پيمانکار مدیریت بابت مدیریت كارهاخ م ض ع این پيمان حق الزحمه مقط عي كه در ف ق تعيين شده است 

نح ه دریافت ان در شرایط نص صي پيمان مدیریت  و به هيچ عگ ان یابل افزایش نمي باشد ودریافت ن اهد داشت 

 مشخص  ردیده است.

وضعيت هاخ ارسالي مدیریت پيمان بایستي براساس اسگاد و مدارک مثبته و متگاسب با پيشرفت فيزیکي  ص رت -۱تبصره 

 كار، تهيه و به دستگاه نظارت یرارداد تسلي   ردد.
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 یرارداد رفتار ن اهد شد. ۱۱در ص رت وج د شرایط ویژه در اجراخ یرارداد مطابق ماده  -۲تبصره 

 ش افزوده در ص رت ارائه مدارک مستگد از جانب مدیریت پيمان به عهده كارفرما مي باشد.پردانت ماليات بر ارز -3تبصره 

 مدت پيمان  -4ماده 

شرایط  ۲8كه طبق ماده نخستين ص رتمجلس تح یل كار اه )ماه شمسي از تاریخ  (دوازدهماه ) ۱2مدت پيمان برابر با 

عهد مي نماید در این مدت، عمليات م ضوو ع پيمان را به نح  و مدیریت پيمان ت شوو د( ن اهد ب دعم مي پيمان تگظي  مي

 احسن و مطابق نظر كارفرما به انجام رساند. 

شوورایط عم مي پيمان، پس از انکه عمليات  39و  30متعهد اسووت در مدت پيمان با ت جه به م اد مدیریت پيمان پيمانکار 

 ما تقاضاخ تح یل م یت كگد. بردارخ نم د از كارفرپيمان را تکميل و اماده بهره م ض ع

 

 دوره تضمين -5ماده 

مدیریت  ت سط پيمانکار( دوازده ماه شمسي ۱۲حسن انجام كليه عمليات م ض ع پيمان از تاریخ تح یل م یت براخ مدت )

. ا ر در دوره تضمين معایب و نقایصي در كار مشاهده ش د كه ناشي از عدم رعایت مشخصات به ش د تضمين مي پيمان

 شرایط عم مي پيمان حاك  ن اهد ب د. 4۲شرایط مگدرج در ماده  ،رح مذك ر در مدارک پيمان باشدش

درصد از  ۱0در یراردادهاخ تگظيمي پيمانکار مدیریت پيمان با پيمانکاران جزء، مي بایست بابت حسن اجراخ كار یرارداد، 

 دوره تضمين به پيمانکار جزء پردانت  ردد. هر ص رت وضعيت ت سط مدیریت پيمان كسر و این مبلغ پس از پایان 

ا ر در دوره تضمين معایب و ن ایصي در بهره بردارخ در م ض ع پيمان مشه د ش د، پيمانکار مدیریت پيمان مکلف و م ظف 

شرایط عم مي پيمان ان معایب و ن ایص را به هزیگه ن د رفع كگد. براخ این مگظ ر كارفرما مراتب  39است مطابق ماده 

را با ذكر معایب و ن ایص و محل ان ها كتبا به پيمانکار مدیریت پيمان ابالغ مي كگد و پيمانکار مدیریت پيمان باید حداكثر 

 روز بعد از ابالغ، شروع به رفع معایب و ن ایص كگد و ان ها را طي مدتي كه با نظر كارفرما معين مي ش د رفع نماید. ۱5

اخ این تعهد ن د یص ر ورزد و یا مسامحه كگد  كارفرما حق دارد ان معایب و ن ایص را هر  اه پيمانکار مدیریت در اجر 

راسا و یا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كگد و زیان هاخ وارده از این بابت را به تشخيص ن د تعيين و با اعمال ضریب 

ر مدیریت پيمان و یا هر ن ع مطالبات و سپرده درصد از محل حق الزحمه و یا تضمين حسن انجام كار پيمانکا ۱5باالسرخ 

دیگرخ كه پيمانکار مدیریت پيمان نزد او دارد، برداشت كگد و یا نسبت به دریافت ان عليه پيمانکار مدیریت ایامه دع خ 

 كگد.
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 نظارت -6ماده 

رک پي سووت ان تقبل نم ده بر طبق مفاد این پيمان و اسووگاد و مدامدیریت پيمان نظارت در اجراخ تعهداتي كه پيمانکار 

ن اهد ب د. پيمانکار م ظف است كارها  معرفي شده از س خ كارفرما اشخاص حقيقي و یا حق یي ذیصالحاست، به عهده 

 اجرا نماید. دستگاه نظارتاص ل فگي، دست رات كارفرما و  و مدارک پيمان، اسگادرا طبق 

ستگاه نظارت از اجراخ عمليات را كه پيمانکار یبل از اجراخ فعاليت هاخ مرب طه  روز از مبادله پيمان، مقاطعي 7حداكثر  د

به ان باید مج ز انجام كار از مهگدس ناظر دریافت كگد، تهيه و به پيمانکار ابالغ مي كگد. پيمانکار م ظف اسوووت ظرف 

ن است ن د را به مهگدس ساعت یبل از شروع هر فعاليت اجرایي كه نياز به انذ مج ز انجام كار دارد، در ۲4مدت حداكثر 

سووواعت پس از دریافت درن اسوووت، در م رد ان اعالم نظر  ۲4ناظر تح یل دهد. مهگدس ناظر نيز ظرف مدت حداكثر 

 كگد. عدم اعالم نظر مهگدس ناظر ظرف مدت مذك ر، به مگزله تایيد درن است مج ز انجام كار ت سط وخ مي باشد.مي

بر طبق پيمان مدیریت و اص ل فگي و همچگين بر طبق دست راتي كه دستگاه نظارت پيمانکار مدیریت م ظف است كارها را 

 و یا نمایگده ان در حدود مشخصات و اسگاد و مدارک پي ست پيمان مدیریت مي دهد اجرا كگد.

 

 ساعات عادي اجراي كار -7ماده 

متگاسب با شرایط كار در روز، شب ) ساعات عادخ ممکن است  تشروع و پایان ساعات اجراخ كار به شرح ذیل اسالف( 

 24-الي  ۱7شيفت دوم:  – ۱7الي  8شيفت اول:  یا هر دو تعيين ش د(:

 خپيشگهادحق الزحمه در ص رت لزوم، انجام كار در شب بالمانع ب ده و از این بابت هيچ   نه هزیگه اضافي نسبت به ب( 

ت كارفرما اماد ي ن د را جهت انجام وظایف كارفرمایي در پردانت نخ اهد شوود. الزم به ذكر اسوومدیریت پيمان پيمانکار 

 این ساعات اعالم مي كگد.

 

 برنامه زمانبندي كلي و تفصيلي -8ماده 

 م افقتگامه مي باشد. 4پروژه با ت جه به شرایط اجرایي، مدت پيمان و بر اساس مفاد ماده برنامه زماني كلي 

روز از تاریخ تح یل كار اه، به دسووتگاه  ۱5ظرف مدت حداكثر یریت پيمان مدبرنامه زماني تفصوويلي باید ت سووط پيمانکار 

 ارائه ش د. برنامه زماني تفصيلي باید حاوخ حدایل اطالعات زیر باشد:نظارت 

 برنامه زماني شروع و اتمام ریز فعاليت ها به تفکيك و با جزئيات فگي؛-

 ه؛برنامه زماني حض ر تعداد ع امل فگي و اجرایي در كار ا-

 برنامه زماني استقرار ماشين االت در كار اه به تفکيك ن ع و تعداد؛-

 برنامه زماني تهيه و تامين مصالح؛-

 (.cash flowماهانه ) براورد تگخ اهارائه نم دار پيشرفت فيزیکي فرضي پروژه و تعيين مبالغ -

ه تانيرات )نسبت به انرین برنامه زماني به جهت مستگدسازخ و شفافيت كارها، الزم است حداكثر هر شش ماه یك بار ب

ش د. به این مگظ ر، پيمانکار باید در پایان هر  ستگد  شخص و م سيد ي و ميزان تانيرات و غيرمجاز م ص ب( ر صيلي م تف
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دوره حداكثر شووش ماهه،  زارش تانيرات را با ارائه محاسووبات و دالیل ت جيهي، به مهگدس مشوواور تسوولي  كگد. ميزان 

ز و غير مجاز كه ت سووط مهگدس مشوواور و با رسوويد ي به دالیل پيمانکار تعيين مي شوو د، پس از تصوو یب تانيرات مجا

كارفرما در مدت پيمان مالک عمل ب ده و در پایان نيز به عگ ان مسوووتگدات رسووويد ي به تانيرات، مبگاخ عمل یرار مي 

سط كارفرما ب ص یب ت  شاور و اظهار نظر و ت سط م سيد ي ت  شش ماهه، حداكثر یك ماه ار  يرد. زمان ر راخ هر دوره 

 تاریخ ارائه  زارش تانيرات ت سط پيمانکار مي باشد.

 

 اختيارات و تعهدات كارفرما -9ماده 

 .پيمانپردانت هزیگه هاخ اجرایي عمليات م ض ع ماده یك  -9-۱

همچگين با لحاظ شرایط پردانت حق الزحمه مدیریت پيمان ت سط كارفرما براساس ص رت حساب حق الزحمه و  -9-۲

 ویژه در اجراخ یرارداد حداكثر بيست روز پس از ارسال ص رتحساب.

صدور و یا انذ مج ز، جهت تامين م اد و مصالح م رد نياز، با اعالم كتبي مدیریت پيمان، ت سط كارفرما ص رت مي  -9-3

 پذیرد.

ر كارهاخ م رد نياز جهت اجراخ م ض ع پيمان را در كارفرما متعهد مي  ردد یك نسخه از كليه نقشه ها و یا دست  -9-4

 انتيار مدیریت پيمان یرار دهد.

كارفرما متعهد مي  ردد محل انجام عمليات اجرایي پروژه را بدون معارض در انتيار مدیریت پيمان یرار دهد و  -9-5

 چگانچه معارض وج د داشت در اسرع ویت نسبت به بر طرف كردن ان ها ایدام نماید. 

 هزیگه بيمه مسئ ليت مدني، تمام نطر كار اه، بيمه ح ادث كار اهي و بيمه نامه مهگدسي بعهده كارفرما مي باشد. -9-6

 

 مدیریت پيمانپيمانکار وظایف و تعهدات  -۱0ماده 

ان نمایگده معرفي شده مدیریت پيمان با داشتن كليه مسئ ليت هاخ مدیر پروژه و ریيس كار اه در شرایط عم مي پيم

 مسئ ليت و تکاليف زیر را براخ تصریح و یا تکميل تعهدات ن د به شرح ذیل به عهده دارد:

مدیریت پيمان پيش از اجراخ هر یك از ایت  هاخ تحت این یراداد بایستي نسبت به ابالغ یك نسخه یرارداد هاخ  -۱0-۱

 ا ادامه یرارداد ها( ایدام نماید.ر ب دن كارفرما در فسخ یتگظيمي فيمابين ن د و پيمانکاران جز و كارفرما ) با ذكر تام االنتيا

یبل از نرید هر   نه مصالح یا تجهيزات مکانيکي و الکتریکي، مدیریت پيمان بایستي با نظر كارفرما هماهگگي  -۱0-۲

یا نمایگده كارفرما الزم را از طریق ارائه نم نه، كاتال گ و مشخصات فگي به عمل اورده و تایيدیه كتبي از دستگاه نظارت 

 انذ نماید.
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مدیریت پيمان م ظف به رعایت هماهگگي بين نقشه هاخ معمارخ، تاسيسات مکانيکي و بریي است و در ص رت  -۱0-3

مشاهده تگایض و مشکالت مي بایست م ارد را حدایل دو هفته زودتر از م عد اجراخ عمليات، كتبا به دستگاه نظارت و 

 كارفرما اعالم نماید.

مدیریت پيمان م ظف به رعایت مباحث مقررات ملي سانتمان ب ده و هيچ عذرخ در نص ص عدم رعایت مقررات  -۱0-4

 ملي سانتمان پذیرفته نخ اهد ب د.

بریرارخ ارتباط الزم با دستگاه نظارت كارفرما براخ پيگيرخ ام ر در راستاخ روابط و مذاكرات پيمانکاران جزء با  -۱0-5

 .ردستگاه هاخ مذك 

تگظي  نقدیگگي پروژه با ت جه به پردانت هاخ كارفرما و بهره ورخ بهتر از امکانات و مگابع انساني با ت جه به برنامه  -۱0-6

 .زمانبگدخ

در نص ص ایمگي  ۱۲مدیریت پيمان م ظف به رعایت ایين نامه حفاظت و ایمگي كار اه هاخ سانتماني و مبحث  -۱0-7

اه نظارت با هزیگه كارفرما مي باشد و به هر حال مسئ ليت ایمگي كليه پرسگل مدیریت مگض  به پيمان تحت نظر دستگ

 پيمان، طبق ض ابط یان ن كار از هر لحاظ به عهده وخ مي باشد.

نمایگده رسمي مدیریت پيمان كه بالفاصله پس از مبادله یرارداد معرفي مي ش د و مسئ ليت اجراخ كار در كار اه  -۱0-8

هد داشت، م ظف است برنامه اجرایي ن د را با اویات كار اه هماهگگ نم ده و در تمام مدت اجراخ كار در را بعهده ن ا

محل حض ر داشته باشد. عدم حض ر نامبرده با اجازه كتبي نمایگده كارفرما در كار اه و با معرفي جانشين م رد یب ل كارفرما 

پيمانکاران جزء و انتقال ن استه هاخ كارفرما نسبت به مدیریت مجاز ن اهد ب د. همچگين م اردخ همچ ن هماهگگي با 

 پيمان و پيمانکاران جزء وظيفه فرد م رد نظر ن اهد ب د.

مطابق )مدیریت پيمان مي بایست در نص ص پرت مصالح تح یلي به پيمانکاران جزء ميزان پرت مجاز مصالح  -۱0-9

 رخ( را در یرارداد ها مگظ ر نماید و در ص رت عدم رعایت ان، جریمه است جمهری اناليز ارائه شده ت سط معاونت راهبردخ

 معادل مصالح پرت شده نارج از مقدار ف ق الذكر را به  حساب بدهي پيمانکار جزء مگظ ر نماید.

كارفرما در انتيار  HSEمدیریت پيمان م ظف است كليه وسایل حافظتي و ایمگي الزم را با هماهگگي نمایگده  -۱0-۱0

ار ران ن د یرار داده و ان ها را ملزم به استفاده از ان ها بگماید. بدیهي است مسئ ليت هر   نه حادثه كه در اثر سهل ك

انگارخ و عدم احتياط براخ وخ و یا اشخاص ثالث رخ دهد بر عهده مدیریت پيمان ن اهد ب د و پاسخگ یي نزد مقامات 

يان نص صي به عهده مدیریت پيمان ن اهد ب د. تح یل وسایل حفاظتي یضایي از نظر حق ق و جزایي و كسب رضایت شاك

و ایمگي و هزیگه ان مي بایستي در یراردادهاخ دستمزدخ پيمانکاران جز مگظ ر  ردد و كارفرما پردانت هيچگ نه هزیگه  

 مستقيمي را بعهده نخ اهد  رفت.

ابالغ یرارداد ت سط مدیریت پيمان تهيه و بایستي به تایيد  برنامه زماني تفصيلي اجراخ كار حداكثر دو هفته پس از -۱0-۱۱

 كارفرما برسد.

 مدیریت پيمان م ظف است پس از اجراخ هر یسمت از كار، م ارد اجرا شده را به تایيد دستگاه نظارت برساند. -۱0-۱۲
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( بعهده مدیریت پيمان نگهدارخ و حراست از عمليات انجام شده تا زمان تح یل م یت )صدور   اهي رفع نقص -۱0-۱3

 مي باشد. 

مسئ ليت حفظ و نگهدارخ كليه مصالح و ام ال از نظر جمع اورخ و تح یل و تح ل با پيمانکاران جز در تعهدات  -۱0-۱4

 مدیریت پيمان مي باشد و كارفرما نسبت به كگترل انبار و ورود و نروج كار اه مسئ ليت نخ اهد داشت.

ع كافي از ی انين و مقررات كار و بيمه، كليه مسئ ليت هاخ ناشي از كار ن د و پرسگل مدیریت پيمان با اطال -۱0-۱5

اجرایي تحت امر ن د را بر عهده  رفته و متعهد مي ش د از زمان شروع به كار تا ناتمه پيمان مادامي كه تس یه حساب 

به اخ ابالغ  ردد، مستقيما حل و فصل نماید و نکرده، چگانچه به هر دليلي از طرف وزارت كار و ام ر اجتماعي ادعا و مطال

در غير این ص رت كارفرما بدهي مدیریت پيمان را از مطالبات ایشان كسر و وجه مرب ط را به نام مدیریت پيمان پردانت 

 ن اهد نم د.

مایگده كارفرما نظارت بر تهيه و تمدید بيمه نامه مهگدسي، بيمه مسئ ليت مدني و ح ادث كار اهي با هماهگگي ن -۱0-۱6

و به هزیگه كارفرما و مسئ ليت رعایت اص ل ایمگي و بهداشت و تعهد پاسخگ یي به مراجع ذیربط در رابطه با هر  نه حادثه 

 احتمالي و ایدام حق یي م ثر و بم یع.

ه نماید. مدیریت پيمان متعهد است پس از اتمام كامل هر بخش از م ض ع یرارداد، ص رتجلسه ان بخش را تهي -۱0-۱7

این ص رتجلسه باید به تایيد كارفرما و نمایگده دستگاه نظارت و مدیر پروژه برسد. تهيه ص رتجلسه كار انجام شده به مگزله 

 نمي باشد.تح یل كار 

مدیریت پيمان م ظف است عمليات این یرارداد را بط ر كلي طبق برنامه زمانبگدخ مص ب شده ت سط كارفرما  -۱0-۱8

 انجام دهد.

ن د را در چهار نسخه تهيه و به دستگاه  حق الزحمهمدیریت پيمان م ظف است در انر هر ماه ص رت وضعيت  -۱0-۱9

 نظارت ارائه نماید.

مدیریت پيمان متعهد مي  ردد از بکار يرخ اتباع نارجي جهت اجراخ پروژه اجتگاب نماید. بدیهي است مسئ ليت  -۱0-۲0

ع یان ني صرفا مت جه مدیریت پيمان ن اهد ب د و چگانچه جریمه اخ از طرف وزارت پاسخگ یي در این نص ص در هر مرج

 كار اعمال  ردد از محل مطالبات  مدیریت پيمان كسر ن اهد شد.

را دیيقا مطالعه نم ده و از مفاد كاربرد ان  پيمانمدیریت پيمان متعهد مي ش د كليه اسگاد و مدارک و نقشه هاخ  -۱0-۲۱

اید. چگانچه در طي اجراخ كار نياز به نقشه هاخ كار اهي باشد، مدیریت پيمان نسبت به تهيه ان ها ایدام اطالع حاصل نم

و به تایيد دستگاه نظارت كارفرما ن اهد رساند. بدیهي است تایيد كارفرما رافع مسئ ليت مدیریت پيمان در نص ص صحت 

 نقشه ها نخ اهد ب د. 

نامه تامين مصالح م رد نياز ن د را كتبا دو هفته پس از ابالغ یرارداد به نمایگده مدیریت پيمان م ظف است بر -۱0-۲۲

كارفرما اعالم نماید. در ص رت عدم رعایت این م ض ع مدیریت پيمان مسئ ل تط یل زماني ناشي از عدم تامين به م یع 

 مصالح ن اهد ب د.
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از جهت انجام م ض ع پيمان )تامين اجتماعي و ...( براخ مدیریت پيمان م ظف به تامين كليه بيمه هاخ م رد ني -۱0-۲3

 به هزیگه  ن د مي باشد. یكشرایط نص صي و پي ست شماره  6نيروهاخ ستادخ ن د طبق ماده 

 كليه عمليات اجرایي باید به تایيد دستگاه نظارت تعيين شده از طرف كارفرما برسد. -۱0-۲4

م رد نياز پروژه طبق وندور ليست مگض  به پيمان و نظارت بر مصرف در  مدیر پيمان متعهد است تامين مصالح -۱0-۲5

 چهارچ ب نقشه و مشخصات نرید با رعایت صرفه صالح كارفرما را راهبرخ نماید.

 كليه مصالح و ل ازم و تجهيزات، یبل از استفاده و نصب و اجرا باید به تایيد دستگاه نظارت رسيده باشد. -۱0-۲6

مان م ظف است ليست پرسگل ستادخ شاغل در كار اه را هر ماهه تگظي  و پس از تایيدكارفرما به مدیریت پي -۱0-۲7

شعب م رد نظر تامين اجتماعي ارسال نماید. بدیهي است هر   نه جرائ  حاصل از عدم یا تانير ارسال ليست هاخ بيمه به 

 عهده مدیریت پيمان مي باشد.

ز ی انين كار و بيمه، كليه مسئ ليت هاخ ناشي از كار ن د و پرسگل اجرایي تحت مدیریت پيمان با اطالع كافي ا -۱0-۲8

امر ن د را به عهده  رفته و متعهد مي ش د از زمان شروع به كار تا ناتمه پيمان مادامي كه تس یه حساب نگردد، چگانچه 

ستقيماَ حل و فصل نماید و در غير این به هر دليل از طرف وزارت كار و ام ر اجتماعي ادعا و مطالبه اخ ابالغ  ردد، م

ص رت، كارفرما معادل بدهي مدیریت پيمان از مطالبات ایشان كسر و وجه مرب طه را به نام مدیریت پيمان پردانت ن اهد 

 نم د.

ت انجام مکاتبات با دستگاه نظارت با رعایت اص ل حرفه اخ مدیریت پيماني و حفظ شئ نات و جایگاه كارفرما ص ر -۱0-۲9

 پذیرد.

ارائه  زارشات به م یع روزانه، هفتگي، ماهيانه و مقطعي بر اساس فرم هاخ م رد نظر كارفرما در تعهد مدیریت  -۱0-30

 پيمان است.

هر  اه یسمتي از كار انجام شده ت سط مدیریت پيمان م رد یب ل نمایگده كارفرما در كار اه نباشد، نامبرده م ظف  -۱0-3۱

يت نسارت هاخ وارده به كارفرما اصالح نماید. مسئ ل ن در را با مدیریت ن د ، ت سط و به هزیگه است ان یسمت از كا

 چه از نظر مالي و چه از نظر زماني( از حساب پيمانکار مدیریت پيمان كسر ن اهد  ردید . )

م ض ع یرارداد را بررسي و  مدیریت پيمان تعهد مي نماید كه در هگگام عقد یرارداد، كليه شرایط اجرایي عمليات -۱0-3۲

تجزیه و تحليل كرده و در كمال صحت و سالمت نسبت به ارائه مبلغ مقط ع حق الزحمه ایدام نم ده و ان را پذیرفته است 

و در ایگده هيچ   نه ادعایي جهت افزایش مبلغ ف ق نخ اهد داشت و مکلف و م ظف به اتمام عمليات م ض ع یرارداد 

 ن اهد ب د.

 شرایط ویژه در اجراي قرارداد -۱۱ماده 

 شرایط ویژه براخ اجراخ یرارداد به شرح ذیل محتمل است كه مطابق با روش مرب ط رفتار ن اهد داشت.
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چگانچه پروژه به دالیلي مانگد ح ادث یهریه نظير سيل، زلزله، جگگ، بالیاخ طبيعي و یا عدم تامين مگابع مالي كه نارج از 

درصد  50به تانير افتاده باشد یا دچار تعليق  ردد، كارفرما متعهد است به ازاخ هر ماه، معادل  یص ر مدیریت پيمان باشد،

 مبلغ مت سط حق الزحمه فرضي ماهانه پيمانکار مدیریت پيمان را در وجه پيمانکار پردانت نماید.

 تحویل موقت -۱2ماده 

ضاخ تح یل م یت نماید و كميسي ن تح یل م یت مركب پس از اجراخ عمليات م ضع یرارداد، مدیریت پيمان مي ت اند تقا

از نمایگد ان كارفرما و مدیریت پيمان تشکيل و فهرستي از ن ایص و معایب احتمالي كارهاو عمليات را تگظي  و ضميمه 

يد ص رتجلسه تح یل م یت ن اهد نم د و مدیریت پيمان در مدتي كه تعيين ن اهد شد معایب را رفع نم ده و پس از تای

 نمایگده كارفرما، كار را تح یل م یت ن اهد داد.

و مستگدات تانيرات پيمانکاران جزء  Asbuiltمدیریت پيمان در هگگام درن است تح یل م یت مي بایستي نقشه هاخ 

 را به همراه ميزان جرای  متعلقه ارائه نماید. 

ارت پس از دو م رد انطار كتبي و طي دو هفته در ص رت عدم درن است تح یل م یت از س خ مدیریت پيمان، دستگاه نظ

 راساَ ایدام ن اهد نم د.

 شرایط عم مي پيمان عمل ن اهد شد. 39در نص ص سایر شرایط تح یل م یت مطابق ماده 

 

 تحویل قطعي -۱3ماده 

تح یل یطعي را  در پایان دوره تضمين، مدیریت پيمان از كارفرما كتباَ تقاضاخ تح یل یطعي مي نماید و كارفرما تاریخ

تعيين و به او ابالغ مي نماید. هيات تح یل یطعي مگتخب از س خ كارفرما به همراه نمایگده مدیریت پيمان در تاریخ مقرر 

از كارهاخ انجام شده بازدید به عمل اورده و چگانچه عيب و نقصي ناشي از كار مدیریت پيمان مشاهده نگردد ایدام به 

عي كه به امضاخ اعضاخ هيات تح یل یطعي و نمایگده مدیریت پيمان مي رسد نم ده و به تگظي  ص رتجلسه تح یل یط

مدیریت پيمان ابالغ مي  ردد. به این ترتيب م ض ع پيمان تح یل یطعي مي  ردد. چگانچه هيات مذك ر عيب و نقصي را 

 مشاهده نماید مدیر پيمان م ظف به رفع ان به هزیگه ن د مي باشد.

 شرایط عم مي پيمان عمل ن اهد شد. 4۱شرایط تح یل یطعي مطابق ماده  در نص ص سایر

 

 ریيس كارگاه -۱4ماده 

شرایط شروع عمليات اجرایي، فردخ را كه واجد  سال مدارک تعيين  پيمانکار باید یبل از  شد، با ار یابل اندازه  يرخ زیر با

 عرفي كگد:شده و به مگظ ر تصدخ ریاست كار اه به مهگدس مشاور و كارفرما م

 مدرک تحصيلي در رشته مهگدسي عمران مقطع كارشگاسي؛-الف
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 سال؛ ۱0سابقه مفيد در زميگه اجراخ سانتمان هاخ مسک ني، ادارخ و تجارخ به مدت حدایل -ب

روز از تاریخ تح یل  ۱4انطباق صالحيت فرد معرفي شده به عگ ان ریيس كار اه با شرایط اعالم شده، ظرف مدت حداكثر 

سط  مدارک سط پيمانکار، ت  ستگاه نظارتت  ش د. چگانچه  د سي و نتيجه با ذكر دليل به كارفرما و پيمانکار اعالم مي  برر

 عدم انطباق صالحيت فرد معرفي شده ظرف مدت مذك ر ابالغ نگردد، به مگزله تایيد صالحيت ریيس كار اه مي باشد.

 

  پيش پرداخت -۱5ماده 

 ( درصدبيست) %۲0، پيش پردانت این پيمان را كه معادل مدیریت پيمان تقاضاخ پيمانکار د كه بگا بركارفرما م افقت دار

 پردانت نماید. بانکیمعتبر ضمانتنامه  ازايصرفا در  اوليه پيمان است مبلغ

 

 موارد فسخ و خاتمه پيمان -۱6ماده 

 كارفرما در ص رت تحقق هر یك از م ارد زیر مي ت اند پيمان را فسخ نماید:

 تانير در شروع م ض ع پيمان بيش از یك ده  مدت اوليه پيمان -۱6-۱

در ص رت نادیده  رفتن انطارهاخ كتبي كارفرما مبگي بر عدم رعایت شرایط فگي پيمان و تکرار ان به ط رخ كه  -۱6-۲

 باعث وارد امدن نسارت هاخ جدخ و تانيرات ناشي از ان در كل پروژه  ردد.

دیریت پيمان یا ت یيف ماشين االت و ام ال از س خ محاك  یضایي به   نه اخ كه م جب در ص رت ورشکستگي م -۱6-3

 ت یف یا كگدخ پيشرفت كار  ردد.

 در ص رت انحالل شركت مدیریت پيمان  -۱6-4

 عقب افتادن از برنامه زمان بگدخ بدون داشتن تانيرات مجاز به مدت یك ده  مدت اوليه پيمان -۱6-5

 ت انایي مدیریت پيمان در ص رت عدم -۱6-7

  47و  46بگا به تشخيص كارفرما در ص رت وی ع هر یك از بگدهاخ ف ق، مطابق مفاد شرایط عم مي پيمان مگدرج در م اد 

 عمل ن اهد شد.

شرایط عم مي پيمان، ناتمه پيمان را  48كارفرما در هر زمان پيش از اتمام كارهاخ م ض ع پيمان، مي ت اند مطابق ماده 

شرایط عم مي پيمان عمل  48يمانکار مدیریت پيمان ابالغ نماید. در نص ص سایر شرایط ناتمه پيمان مطابق ماده به پ

 ن اهد شد.
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 تاخيرات -۱7ماده 

، مدیریت پيمان  زارش ت جيهي تانيرات ن د را به دستگاه نظارت كارفرما ارائه مي دهد. پيماندر پایان مدت اوليه    

است با ت جه به اسگاد و مدارک م ج د، ظرف مدت یك هفته ميزان تانيرات مجاز و غير مجاز را  دستگاه نظارت م ظف

ریال محاسبه و از مطالبات مدیریت  50.000.000مشخص نم ده و براخ تانيرات غير مجاز، روزانه جریمه اخ به مبلغ 

 پيمان كسر  و یا از محل تضامين وخ وص ل نماید. 

 

 حل اختالف -۱8ماده 

در اجرا یا تفسير مفاد اسگاد و مدارک پيمان بين دو طرف انتالف نظر پيش اید، الزم است با ت جه به مفاد این ماده ر اه ه

سگاد و مدارک مرب ط به نتایج اجراخ هر مرحله، از جمله عدم همکارخ هر یك از دو  ش د و ا سب م رد اجرا  مراحل زیر ح

  طرف، مستگد سازخ شده و یابل ارایه باشد.

رسيد ي و اعالم نظر در هر مرحله در چارچ ب پيمان، مقررات و ی انين مرب ط انجام مي ش د و دو طرف طبق نظر اعالم 

 شده عمل مي كگگد.

 ( یابل تغيير نيست.۲-۱8(، در مرحله مذاكره و كارشگاسي )۱-۱8نظر اعالم شده بر اساس بگد )

 

 تفسير و رفع ابهام  -۱8-۱

تالف مرب ط به تفسووير متفاوت از ضوو ابط، مقررات، بخشووگامه ها و دسووت رالعمل هاخ ابالغي در چگانچه م ضوو ع م رد ان

چارچ ب نظام فگي و اجرایي كش ر باشد، هر یك از دو طرف مي ت اند م ض ع را از سازمان برنامه و ب دجه كش ر استفسار 

 كگد. پاسخ سازمان براخ دو طرف مالک عمل است.

 

 سيمذاكره و كارشنا -۱8-2

شم ل بگد ) ست ارجاع به داورخ، دو ۱-۱8در انتالف نظرهایي كه نارج از  ض ع یبل از درن ا سریع م  شد، براخ حل  ( با

 طرف مي ت انگد به شرح زیر ایدام كگگد:

سه اخ كه با  -۱8-2-۱ سپس در جل ش د،  ص رت كتبي به طرف دیگر اعالم مي  م ض ع ت سط هر یك از دو طرف به 

ظرف دو هفته یا مدت م رد ت افق )از تاریخ اولين اعالم كتبي انتالف نظر( تشووکيل  تگاه نظارتدسووهماهگگي و حضوو ر 

ضا در انتيار دو طرف یرار مي  سه حاوخ ت افق پس از ام ص رت جل سي مي كگگد.  ش د، دو طرف م ارد انتالف را برر مي 

  يرد و طبق ان عمل مي ش د.

( رفع نشوو د، پس از ت افق دو طرف به كارشووگاس یا هيا ت ۱-۲-۱8) انتالف نظرهایي كه پس از اجراخ بگد -۱8-2-2

سه  ص رتجل شده و  سه  ص رتجل ض ع  سي ت سط دو طرف، م  شگا ص رت پذیرش نظر كار ش د. در  سي ارجاع مي  شگا كار

 حاوخ ت افق پس از امضا در انتيار دو طرف یرار مي  يرد و طبق ان عمل مي ش د.
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در هر سي ممکن است یبل یا پس از بروز انتالف، با ت افق دو طرف انتخاب ش د. كارشگاس یا هيا ت كارشگا -۱8-2-3

 ص رت، انتخاب كارشگاس یا هيا ت كارشگاسي پس از انعقاد پيمان انجام مي ش د.

و كارفرما  مدیریت پيمان در صووو رتيکه از طریق روش تعيين شوووده در بگد ف ق و مذاكره انتالف بين پيمانکار -۱8-3

شد، مراتب مرتفع نگرد سير ی انين و مقررات با د، ن اه انتالف، مرب ط به انجام تعهدات یراردادخ و یا مرب ط به تعبير و تف

 از طریق مراجعه به مراجع یضایي حل و فصل ن اهد شد و راخ نهایي داد اه یطعي و براخ طرفين الزم االجرا مي باشد.

 

 قوانين حاكم بر پيمان -۱9ماده 

كش ر ب ده و این یرارداد  برنامه و ب دجهحاك  بر پيمان مگحصراَ ی انين و مقررات و بخشگامه هاخ سازمان ی انين و مقررات 

 كال تابع ی انين جمه رخ اسالمي ایران است.

 

 مبادله قرارداد: -20ماده 

دارد و كال تابع ی انين و  ماده و در چهار نسخه تهيه و مبادله  ردیده كه هر كدام از نسخ حک  واحد را ۲0این یرارداد در    

 مقررات كش ر جمه رخ اسالمي ایران است.

 

 

 

 مدیریت پيمان نماینده پيمانکار                                  نماینده كارفرما                                   

 نام و نام خانوادگي               نام و نام خانوادگي                                                        

 امضا                                                             امضا                                        
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 پيوست شماره یک

 پیمانحداقل افراد مورد نیاز جهت اجراي موضوع 

 شرایط نص صي پيمان( 6)در ارتباط با ماده 
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 یک: شماره پيوست

 گردد: می تعیین زیر شرح به پیمان موضوع اجراي جهت نیاز مورد افراد حداقل

 ردیف شرح

 1 )مدیرپروژه( سابقه سال 15 با معماري یا عمران مهندس نفر یک

 2 کارگاه( )سرپرست سابقه سال 10 با عمران مهندس نفر یک

 3 (دفترفنی سرپرست) سابقه سال 8 با عمران مهندس نفر یک

 4 کار پیشرفت به توجه با سال 8 حداقل اجرایی سابقه با برق کارشناس نفر یک

 5 کار پیشرفت به توجه با سال 8 حداقل اجرایی سابقه با مکانیک کارشناس نفر یک

 6  سابقه سال 5 با مالی کارشناس نفر یک

 7 تدارکات و خرید مسئول نفر یک

 

 ارائه به موظف پیمان مدیریت و باشند می وقت تمام مدیرپروژه استثناي به الذکر فوق نیروهاي کلیه :1تذکر

 باشد. می کارگاه در کار به شروع و معرفی از قبل کارفرما تائیدیه اخذ و ایشان کاري سوابق و تحصیلی مدارك

 پیمان مدیر سوي زا است بوده خدمت خرید صورت به ایمنی مسئول و نگهبانی و انبارداري نیروهاي :2تذکر

  گردد. می پرداخت کارفرما طرف از آنها هاي هزینه کلیه  و استخدام

 عهده به فوق جدول در شده ذکر پرسنل ... و سنوات و عیدي مالیات، و بیمه الزحمه، حق پرداخت :3 تذکر

 داشت. نخواهد ها آن پرداخت قبال در مسئولیتی هیچگونه کارفرما و بوده پیمان مدیریت
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 پيوست شماره دو

 شرایط خرید مصالح و تامين و اجاره ماشين آالت
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 :دو شماره پيوست

 نماید: رعایت را زیر موارد باید آالت ماشین اجاره و تامین و مصالح خرید زمینه در پیمان مدیریت

 توانمند. و ذیصالح دهندگان خدمات و فروشندگان شناسایی -1

 و عمده و متوسط معامالت کمیسیون نامه آیین طبق مناقصه برقراري ترتیبات و الزم هاي تعالماس گرفتن -2

 کارفرما. کالن

 کوتاهی امر این از  نانچه و نموده استفاده خرید امر در ذیصالح کارپردازان از است موظف پیمان مدیریت -3

 نماید. اقدام آن گزینیجای و برکناري به نسبت سریعا باید گردد مشاهده تخلفی و نموده

 نماید: رعایت را زیر نکات کارفرما به آن ارائه و بها استعالم اخذ جهت بایستی پیمان مدیریت مهم: نکته

 یکسان هاي فرم در پیشنهادي کل مبلغ جمع حاصل با و )اصل( شده امضاو و مهر صورت به ها استعالم کلیه -1

 میباشد(. اعتبار فاقد کپی یا و فکس صورت به استعالم است )بدیهی گردد. ارسال و تهیه

 از نسخه یک الشکل، متحد و یکسان فرم تهیه از پس و معامالت از س ح هر در ها استعالم کلیه اخذ هنگام -2

 و مقدار ها، آیتم شرح پیمان، موضوع از اعم استعالم مشخصات کتبا که کتبی نامه با همراه استعالم خام فرم

 هفته یک حداقل و نماید معرفی را است موثر قیمت در که اي مشخصه هر کال و مارك ،ابعادي و فنی مشخصات

 و حل موضوع ، نموده اقدام استعالم اخذ به نسبت همزمان صورت به نیز کارفرما تا دهد تحویل کارفرما به قبل

 گردد. فصل
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 وم: شرایط خصوصی پیماندبخش 
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 شــرایط خصوصي 

 

 لزوم مورد انساني نيروی گماردن بکار -1 ماده

 نیروهاي بکارگیري خصوص در کارفرما صالح و رعایت و کار صحیح اجراي منظور به بایست می پیمان مدیریت

 نماید. رعایت را زیر موارد اجرائی

 جزء: پيمانکاران انتخاب

 استعالم توانمند و مختلف یمانکارانپ از دارد پیمانکار انتخاب به نیاز که کارهایی اجراي براي پیمان مدیریت

 و پیمان مدیریت )کارفرما، جانبه سه صورت به قرارداد عقد به اقدام کارفرما تایید از پس و تهیه گویا و کامل

 نماید. آنها با جزو( پیمانکار

 شده ذکر اکارفرم با مدیریت پیمان قرارداد شماره آن در که است قراردادي جانبه سه قرارداد از منظور تبصره:

 و جزو پیمانکاران به پرداخت مالك و گردد اخذ کارفرما تایید میبایستی کارها کلیه در گردد تاکید نیز و باشد

 اعتراضی هیچگونه خصوص این در جزو پیمانکاران و بود خواهد وي توسط و کارفرما تایید با حساب تسویه

 ذکر باید ... و آالت ماشین اجاره تجهیزات، و مصالح یدخر جزو، پیمانکاران قراردادهاي کلیه در داشت. نخواهند

 فی قرارداد کارفرما، با پیمان مدیریت قرارداد شماره ذکر با و است کارفرما جانشین پیمان، مدیریت که شود

 نماید. اخذ قراردادها تمامی ذیل را کارفرما نماینده امضاو است موظف پیمان مدیریت و شود تهیه مابین

 توانمند و مختلف پیمانکاران از باید دارد پیمانکار انتخاب به نیاز که کارهایی اجراي براي پیمان مدیریت -1

 به اقدام کارفرما تایید از پس و تهیه ریال میلیون یکصد  باالي مبالغ جهت گویا و کامل استعالم سه حداقل

 نماید. آنها با قرارداد انعقاد

 کارفرما سوي از تایید اخذ جهت ها استعالم ارسال از قبل هفته یک حداقل خام استعالم برگه یک ارائه -2

 است. الزامی

 قرارداد نسخه یک بایستی ایشان جزو، پیمانکاران و پیمان مدیریت کارفرما، مابین فی قرارداد عقد از پس -3

 پرداخت عدم جبمو مذکور قرارداد ارسال عدم نماید. ارسال کارفرما براي کتباَ را شده امضاو و مهر تنظیمی

 تعویق به خصوص این در ( ها پرداخت ) مالی عملیات  نانچه و بوده پیمان مدیریت ارسالی هاي وضعیت صورت

 یا و زیان و ضرر خصوص در تعهدي کارفرما بابت این از و بود خواهد کوتاهی این مسئول شخصاَ وي بیافتد،

 داشت. نخواهد قرارداد مدت شدن طوالنی
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 اقدام بهاو استعالم فقره سه حداقل اخذ به نسبت پیمان مدیریت تا است الزم اجرائی، هاي مآیت خصوص در -4

 بدیهی نماید. تحویل کارفرما به تایید اخذ جهت شده استعالم مفاد از خام فرم یک انضمام به کتباَ را موارد و

 کارفرما نماینده حضور با پیمان مدیریت معامالت کمیسیون جلسه در طرفین توسط بها، استعالم پاکات است

 عقد مالك برسد، کمیسیون اعضاي تصویب به که ( واحد بهاي ) پیشنهادي قیمت کمترین و شده بازگشایی

 بود. خواهد جز پیمانکار با قرارداد

 آالت ماشين بردن بکار -2 ماده

 اجراي نیاز مورد آالت ینماش برنامه آن، نمودن آماده و کارگاه گرفتن تحویل مدت در پیمان مدیریت پیمانکار

 کارفرما به متعلق آالت ماشین از کار اجراي در و نماید می تسلیم کارفرما به و تهیه پیمان مدت طول در را کار

 نماید. می استفاده کارفرما توسط شده تحویل یا

 کتبی تایید اینکه مگر ندارد، کارگاه از را آالت ماشین بردن بیرون حق پیمان مدیریت پیمانکار -1 تبصره

 باشد. کرده اخذ را کارفرما

 شکلی به را شود می انجام آالت ماشین بوسیله که عملیاتی است متعهد پیمان مدیریت پیمانکار -2 تبصره

 که خساراتی گونه هر مسئول و باشد داشته ماشین بازده و عرف به توجه با را بازده حداکثر که نماید سرپرستی

 باشد. می باشد ماشین صحیح غیر کارکرد از ناشی

 باشد نداده تحویل یا و نداشته کارفرما که گردد نیاز آالتی ماشین کار، اجراي جهت که صورتی در -3 تبصره

 خریداري یا اجاره طریق از را آنها تواند می پیمان مدیریت پیمانکار باشد، گرفته قرار کارفرما تایید مورد آن لزوم و

 راساَ  تواند می کارفرما حالت این در نماید. تهیه کارفرما موافقت با و پیمان 2 تپیوس در مندرج شرایط رعایت با

 نماید. نیاز مورد آالت ماشین خرید به اقدام نیز

 

 لوازم و مصالح -3 ماده

 پیوست طبق که تدارکات گروه بوسیله را عملیات اجراي نیاز مورد لوازم و مصالح کلیه پیمان مدیریت پیمانکار

 تواند می کارفرما نماید. می تهیه ،پیمان 2 پیوست در مندرج شرایط رعایت با گردد، می تشکیل قرارداد یک

 نماید. مدیریت پیمانکار درخواست مورد لوازم و مصالح خرید به اقدام راسا
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 کارگاه تجهيزات و تاسيسات -4ماده

 را ها آن کارفرما و باشد لزوم مورد پیمان موضوع عملیات انجام جهت که تجهیزکارگاهی و تاسیسات ها، کمپ

 موارد تحویل عدم صورت در نماید. می تحویل مدیریت پیمانکار به باشد داشته خود اختیار در یا و مالکیت در

 گردد. می احداث پیمان مدیریت پیمانکار توسط کارفرما تایید از پس الزم کارگاه تجهیز الذکر، فوق

 

 اموال انبارداری -5ماده

 آورده بعمل تجهیزات و لوازم مصالح، آالت، ماشین دقیق انبارداري خصوص در الزم اقدام پیمان ریتمدی پیمانکار

 گمارد. می بکار خود مسئولیت به باشد نیاز مورد کار این براي که افرادي و

 

 پيمان مدیریت پيمانکار افراد -6 ماده

 و تدارکات مامورین و حسابدار ها، تکنسین بردارها، نقشه مهندسین، کلیه است متعهد پیمان مدیریت پیمانکار

 وضعیت صورت تهیه و شده تشکیل هاي کارگروه کردن هماهنگ و کار اجراي و فنی امور جهت لزوم مورد خرید

 در قرارداد موضوع اجراي جهت نیاز مورد افراد حداقل نماید. تامین را اجرائی هاي نقشه تهیه و موقت و ق عی

 آن ضمیمه به بایستی پیشنهاد تسلیم زمان در پیمان مدیریت پیمانکار است. ردیدهگ ذکر قرارداد یک پیوست

 در و نماید تسلیم نیز نمود خواهد تامین مختلف هاي زمان در و کار اجراي براي که را خود افراد سازمان نمودار

 کارفرما  نانچه کار ياجرا حین در لیکن باشد. می نمودار این اساس بر افراد تامین به متعهد کار اجراي طول

 مشخصات طبق بر کار اجراي کیفیت بودن پائین یا و برنامه از کار پیشرفت شدن کند یا و ها هزینه باالرفتن بعلت

 باشد. می آن تامین به متعهد مدیریت پیمانکار دهد تشخیص را دیگري افراد لزوم عمومی و خصوصی

 

 باشد مي آن تامين به متعهد پيمان مدیریت پيمانکار که هایي هزینه -7 ماده

 هزینه تامین به متعهد پیمان، موضوع کارهاي اجراي براي الزحمه حق دریافت قبال در پیمان مدیریت پیمانکار

 باشد. می زیر بشرح هاي

 مدیریت پیمانکار مرکزي دفتر هاي هزینه کلیه -الف

 یا و کار انجام با راب ه در ذهاب و ایاب هزینه هوا، و آب بدي ماموریت، سنوات، پاداش، کار، اضافه حقوق، -ب

 باشد. می ها آن تامین به متعهد یک پیوست و 6 ماده طبق که افرادي براي غیره و شخصی
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 آن تامین به متعهد 6 ماده طبق که افرادي براي آن جاري هاي هزینه و یدکی ق عات و نقلیه وسیله تامین -ج

 .کارگاه خارج یا و کارگاه براي باشد می ها

 باشد. می ها آن تامین به متعهد یک پیوست و 6 ماده طبق افرادیکه غذاي و مسکن هزینه -د

 صندلی، و میز تلفن، و برق بها، آب قبیل از کارگاه محل در پیمان مدیریت پیمانکار دفتر جاري هاي هزینه -ه

 غیره. و دفتري لوازم و پرینتر و کامپیوتر

 

 عمليات اجرای هزینه -8 ماده

 به تحویل و برداري بهره براي و برسد پایان به پیمان موضوع عملیات کلیه تا شود پرداخت باید که هایی ههزین

 باشد: می زیر شرح به گردد آماده کارفرما

 5 و 4 ،3 ،2 ،1 مواد طبق عملیات اجراي براي الزم انسانی نیروي کارگماردن به مربوط هاي هزینه کلیه -الف

 فوق.

 ماشین اجاره و تعمیرات هاي هزینه و نو آالت ماشین و یدکی لوازم روغن، سوخت، حمل و دخری هاي هزینه -ب

 فوق. 2 ماده طبق آالت

 فوق. 3 ماده طبق لوازم و مصالح حمل و خرید هاي هزینه -ج

 فوق. 4 ماده طبق تاسیسات و ها کمپ نگهداري و احداث به مربوط هاي هزینه -د

 غیرمستقیم یا و مستقیم ب ور پیمان موضوع عملیات اجراي براي که یگريد هاي هزینه هرگونه کلی ب ور و

 ها آن تامین و پرداخت به متعهد پیمان مدیریت پیمانکار 7 ماده طبق که هایی هزینه بجز شود پرداخت باید

 گردد. می پرداخت کارفرما توسط و بوده عملیات اجراي هاي هزینه جزو باشد، می

 

 ها هزینه حساب و ها هزینه اسناد نگهداری -ها ینههز انجام نحوه -9 ماده

 بشرح ها آن حساب نگهداري همچنین و ها هزینه اسناد نگهداري و مربوط اسناد تنظیم و ها هزینه انجام براي

 شود. می اقدام زیر

 به را حساب این از برداشت اجازه و نموده بانک شعب از یکی در جاري حساب یک افتتاح به اقدام کارفرما -الف

 دهد. می متفقا زیر شرح به نفر دو
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 طرف از فوق 6 ماده طبق که کارگاه رئیس و بوده کارفرما مالی نماینده عنوان به که کارفرما طرف از نفر یک

 شد. خواهد معرفی کارفرما به پیمان مدیریت پیمانکار

 مربوط حسابهاي صورت که الحساب علی یا و ق عی بصورت فوق 8 ماده شرح به هزینه گونه هر پرداخت -ب

 انجام مشترك حساب از کارگاه رئیس دستور به گردیده تنظیم مدیریت پیمانکار و کارگاه عوامل توسط ها آن

 گیرد. می

 از وکالت به و کارفرما امین بعنوان کارگاه رئیس معرفی با پیمان مدیریت پیمانکار ها هزینه انجام در -1 تبصره

 صرفه رعایت داري امانت بر عالوه است موظف مدیریت پیمانکار کرد. خواهد لعم مربوط ضوابط طبق او طرف

 بنماید. را کارفرما صالح و

 متعهد فوق 7 ماده طبق مدیریت پیمانکار شرکت هائیکه هزینه بابت پرداخت دستور حق کارگاه رئیس -2تبصره

 اصوال و ندارد را الحساب علی یا و ق عی بصورت مدیریت پیمانکار الزحمه حق بابت یا و باشد می ها آن تامین به

 نمود. برداشت موارد این براي توان نمی حساب این از

 دستور تواند می کارگاه رئیس کارگاه، هاي هزینه بابت الحساب علی صورت به که مبلغی حداکثر -3تبصره

 تصویب کارفرما قبال را آن حد بایستی و بوده محدود موارد مجموع و مورد هر براي نماید صادر را آن پرداخت

 باشد. کرده

 و تنظیم کارفرما مالی نماینده توسط نظارت، دستگاه تایید از پس شده انجام ق عی هاي هزینه سند -ج

 می کارفرما ذیحسابی به بعد ماه ام5 تا حداکثر مربوط اسناد انضمام به ماه هر ق عی هاي هزینه صورتحساب

 گردد. ارسال بایست

 واریز ماده این الف بند طبق گردیده افتتاح حساب به را عملیات اجراي هزینه ماه دو معادل اهیتنخو کارفرما -د

 ماه دو هاي هزینه برآورد ماه هر پایان در و پیمان مبادله از پس مدیریت پیمانکار منظور این براي و نماید می

 جهت و تهیه شده ابالغ مدیریت پیمانکار به که جدیدي کارهاي و کار پیشرفت برنامه به توجه با را کارگاه آینده

 توجه با برآورد، وصول تاریخ از روز ده لز پس حداکثر کارفرما دارد. می ارسال کارفرما به تنخواه پرداخت و تایید

 واریز به اقدام مذکور شده رسیدگی برآورد و واصله ماهیانه ق عی هاي هزینه صورتحساب و قبلی تنخواه مبالغ به

 باشد. موجود آن در کارگاه هزینه ماه دو معادل که نماید می مذکور سابح به مبلغی
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 تعهدات انجام ضمانتنامه -10 ماده

 مبلغ به بانکی ضمانتنامه پیمان مدیریت پیمانکار ،پیمان مبادله هنگام در تعهدات انجام تضمین منظور به   

 تضمین این نماید. می کارفرما تسلیم تعهدات جامان تضمین عنوان به ریال( میلیارد )پنج ریال 000،000،5.000

 شاغل نفرات یا و جز پیمانکاران کلیه با حساب تسویه فرم ارایه و نقص رفع گواهی صدور و موقت تحویل از پس

 اموالی کلیه تحویل و ق عی وضعیت صورت تصویب و کارفرما به مربوطه مدارك و اسناد کلیه تسلیم و کارگاه در

 شد. خواهد آزاد است، گردیده تحویل کار اجراي جهت مدیریت رپیمانکا به که

 

 الضمان وجه کسور و قانوني کسورات -11 ماده 

 شد: خواهد کسر زیر بندهاي پیمان مدیریت پیمانکار الزحمه حق وضعیت صورت هر مبالغ از

  قبلی هاي پرداخت -11-1

  پیمان مدیریت الزحمه حق مبلغ از کار انجام حسن عنوان به درصد ده -11-2

 پیمان موضوع جرائم -11-3

 بیمه سپرده عنوان به پیمان مدیریت الزحمه حق درصد پنج -11-4

 پرداخت پیش اقساط -11-5

 قرارداد ماهیت به توجه با را حساب مفاصا بیمه حق پرداخت از پس که است موظف پیمان مدیریت - تبصره

 ورزد، قصور مقرر موعد در بیمه پرداخت به نسبت پیمان دیریتم که صورتی در نماید. تسلیم کارفرما به و اخذ

 بود. خواهد پیمان مدیریت خود عهده به بیمه جرائم

 بود. خواهد کارفرما برعهده مستندات، و مدارك ارائه صورت در افزوده ارزش بر مالیات پرداخت

 پیمانکار به ق عی وضعیت صورت تصویب و ق عی تحویل از پس پیمان، مدیریت پیمانکار کار انجام حسن سپرده

 شد. خواهد پرداخت

 

 پرداخت پيش -12 ماده

 ضمانتنامه اخذ قبال در و پیمان مق وع الزحمه حق درصد 20 معادل پیمان مبادله از پس دارد موافقت کارفرما

 کند. پرداخت پیمان مدیریت پیمانکار به پرداخت پیش بعنوان بانکی،
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 الزحمه حق موقت وضعيت صورت -13 ماده

 کارهاي درصد اساس بر را خود الزحمه حق وضعیت صورت پیمان، مدیریت پیمانکار شمسی ماه هر پایان در

 فیزیکی پیشرفت برنامه و شده انجام کارهاي وضعیت به توجه با پیمان موضوع کارهاي کل به نسبت شده انجام

  کند. می ارسال نظارت دستگاه به و تهیه کار

 و پیمان 3 ماده الف بند طبق الزحمه حق کل مبلغ حاصلضرب برابر الزحمه حق قتمو وضعیت صورت مبلغ

 باشد. می فوق بشرح شده تهیه درصد

 حداکثر پیمانکار پرداخت قابل تتمه فوق، 11 ماده در مندرج کسور کسر از پس و تایید و رسیدگی از پس کارفرما

  نمود. خواهد پرداخت مدیریت انکارپیم به موقت، وضعیت صورت تسلیم تاریخ از روز 20 از پس

 

 تعدیل -14ماده

علق نگرفته و کلیه دستورالعمل ها و ت پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها اینمبلغ حق الزحمه پیشنهادي به 

بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان برنامه و بودجه در خصوص جبران نوسانات نرخ ارز و تعدیل و سایر موارد 

هزینه ها، تحریم کشورهاي اخت نبوده و همچنین هیچ گونه اضافه بهایی بابت افزایش دستمزد و مشابه، قابل پرد

  و نظایر آن قابل پرداخت نخواهد بود.بیگانه 

 

 

 

 مدیریت پيمان نماینده پيمانکار                                  نماینده كارفرما                                   

 نام و نام خانوادگي               نام و نام خانوادگي                                                        

 امضا                                                             امضا                                        
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 وم: شرایط عمومی پیمانسبخش 

 
سازمان مدیریت و برنامه  3/3/1378مورخ  1088/102-842/54شماره مطابق بخشنامه 

 ریزی کشور مي باشد
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 پيمان عموميشرایط 

 

 فصل اول

 

 تعاریف و مفاهيم

 

 پيمان (1ماده

 موافقت نامه پیمان، درج شده است. 2پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 

 موافقت نامه (2ماده   

مبلغ و مدت  موضوع،مه، سندي است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موافقت نا

             پیمان، در آن بیان شده است. 

 ( شرایط کلي3ماده    

 شرایط کلی، مفاد همین متن است که شرایط کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

 ( شرایط خصوصي 4ماده    

ی است که به منظور تکمیل شرایط کلی، براي این پیمان، با توجه به شرایط خصوصی، شرایط خاص

. موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد ستوضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده ا

 شرایط کلی را نقض کند. 

 ( برنامه زماني اجرای کار 5ماده     

زمان بندي کلی کارهاي مورد پیمان بر حسب ماه،  : برنامه اي است که در آن ،الف ( برنامه زمانی کلی

 منعکس گشته و در اسناد و مدارك پیمان درج شده است. 

ب ( برنامه زمانی تفصیلی : برنامه اي است که زمان بندي فعالیت هاي مختلف کارهاي موضوع پیمان، 

 به تفصیل و در ار وب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است. 

 ما (کارفر6ماده     

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوي امضاو کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس 

. نمایندگان و جانشین هاي قانونی کارفرما، در حکم ان، به پیمانکار واگذار کرده استاسناد و مدارك پیم

 کارفرما می باشند. 
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 (پيمانکار 7ماده     

است که سوي دیگر امضاکنندة پیمان است و اجراي موضوع پیمان پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی 

را براساس اسناد و مدارك پیمان ، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین هاي قانونی پیمانکار، در 

 حکم پیمانکار می باشند. 

 ( مدیر طرح 8ماد     

ر وب اختیارات تعیین شده مدیر طرح ، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجراي کار ، در  ا

 در اسناد و مدارك پیمان ، از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می شود. 

 ( مهندس مشاور ، مهندس ناظر 9ماده     

، در  ار وب است که براي نظارت بر اجراي کار شخص حقوقی یا حقیقیالف ( مهندس مشاور ،

 سوي کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.  اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان ، از

نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در  ار وب اختیارات تعیین شده  ب ( مهندس ناظر،

 در اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار معرفی می شود. 

 ( رئيس کارگاه 10ماده     

، او را به مهندس مشاور ه پیمانکارصص و تجربه الزم است ک، شخصی حقیقی داراي تخرئیس کارگاه

 معرفی می کند تا اجراي موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند. 

 ( پيمانکار جزء 11ماده     

پیمانکار جزو، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهاي اجرایی را دارد و پیمانکار 

 رارداد می بندد. با او ق براي اجراي بخشی از عملیات موضوع پیمان،

 برچيدن کارگاه  تجهيز و( کار ، کارگاه ،12ماده      

انجام و پایان  ،امات مورد نیاز ، براي آغاز کردنالف ( کار ، عبارت از مجموعه عملیات، خدمات یا اقد

ضوع دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهاي دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان مو

، و کارهاي موقتی است که به منظور اجرا و نگهداري موضوع پیمان ن تحویل کارفرما می گرددپیما

 انجام می شود. 

می شود یا به منظور اجراي  ب ( کارگاه ، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا

هاي تولیدي خارج از محل ها و  ، با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند. کارگاه ها یا کارخانهپیمان
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زمین هاي تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا ق عاتی که در کار نصب خواهد شد مورد 

 جزو کارگاه به شمار نمی آید. استفاده قرار می گیرد،

ي دوره موقت برا  عبارت از عملیات ، اقدام ها و تدارکاتی است که باید به صورت ج ( تجهیز کارگاه،

میسر  تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارك پیمان،اجرا انجام شود ،

 می شود.

تأسیسات و ساختمان هاي موقت، خارج  تجهیزات،د ( بر یدن کارگاه، عبارت از جمع آوري مصالح ،

پیمانکار از کارگاه و تس یح و تمیزکردن  مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و دیگر تدارکاتکردن مواد زاید ،

 محل هاي تحویلی کارفرما می باشد.

ماشين آالت وابزار، تأسيسات و مصالح و تجهيزات پای کار، تجهيزات ،( مصالح، 13ماده     

 وسایلساختمان های موقت، 

مصرف یا نصب شده  اجناس و کاالهایی است که در عملیات موضوع پیمانالف ( مصالح، عبارت از مواد ،

 و در کار باقی می ماند.

ب ( تجهیزات، عبارت از دستگاه ها و ماشین آالتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در 

 کار باقی می ماند 

با توجه به اسناد و  ،صالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، عبارت از مج ( مصالح و تجهیزات پاي کار

تهیه کرده و در محل یا محل هاي ازکارگاه که در طرح  ،جراي موضوع پیمانرك پیمان براي امدا

نگهداري و جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، 

حفاظت می کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب مصالح و تجهیزات پاي کار نامیده 

 می شود. 

یر نظر با اجازه کارفرما و ز ،جهیزاتی که در اجراي موضوع پیمانق عات پیش ساخته و تبصره ـ ت

در کارگاه ها یا کارخانه هاي تولیدي خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم  ،مهندس مشاور

 مصالح و تجهیزات پاي کار به شمار می رود. 

، ابزارهاي اجراي ماشین آالت ، و به طور کلیزات ،تجهی ه ها،عبارت از دستگاد ( ماشین آالت و ابزار ،

کار است که به منظور اجراي موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود. ماشین آالت و ابزار 

 را ممکن است ماشین آالت نیز بنامند. 
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تأسیسات ، انبارها ،ي هاعبارت از انواع ساختمان ها، محوطه سازوقت ،تأسیسات و ساختمان هاي مهت (

تمام تاسیسات و بناهایی است که بصورت  و ب ور کلی،شالوده دستگاهها ، سوخت و مخابرات،برق ،،آب 

 براي دوره اخیر تامین شده و جزو کارهاي تجهیز کارگاه به شمار می رود. موقت ،

وازم مورد نیازي است که براي دوره اجرا آشپزخانه  ودیگر ل ،مسکونیعبارت از اثاثیه اداري، و ( وسایل، 

 تأمین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود . 

نرخ پيمان، ب پيمان، ضری، مبلغ نهایي پيمان ،مبلغ اوليه پيمان ،مبلغ پيمان ،( برآورد هزینه اجرای کار14ماده

 متوسط کارکرد فرضي ماهانه ،مدت اوليه پيمان ،مدت پيمان

، به وسیله کارفرما محاسبه و اعالم وع پیمانمبلغی است که به عنوان هزینه اجراي موض ،د هزینه اجراي کارالف ( برآور

 شده است. 

موافقت نامه با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار وقیمت جدید است.  3مبلغ درج شده در ماده  ب ( مبلغ پیمان،

 موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود.  3غ درج شده در ماده مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبل

موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارك  3مبلغ درج شده در ماده ج ( مبلغ نهایی پیمان ،

 پیمان، در آن ایجاد می شود. 

 برآورد هزینه اجراي کار است.  حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ د ( ضریب پیمان،

نرخ پیمان، در مورد هر یک از اقالم کار، عبارت از بهاي واحد آن قلم کار در فهرست بهاي منضم به پیمان با اعمال هت (

یی که مشمول تعدیل آحادبها . در پیمان هاه در فهرست بها و مقادیر کار استضریب پیمان و ضریب هاي پیش بینی شد

 پس از اعمال تعدیل آحادبها، می باشد.  نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پیمان،نرخ  ،هستند

 متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.  و (

الی است که بر اساس موافقت نامه و تغییرات احتم 4ز ( مدت پیمان یا مدت اجراي کار، مدت درج شده در بند ب ماده 

موافقت نامه است که  4در آن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در ماده  30ماده 

 مدت اولیه پیمان نامیده می شود. 

 مفردو جمع، عنوان ها تاریخ ها،  ( روز، ماه،15ماده    

 روز و ماه تقویمی و شمسی است. الف ( روز و ماه،

 ب ( تاریخ ها طبق تقویم رسمی کشور است.

 ج ( هر جا که معناي عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معناي جمع و کلمات جمع معناي مفرد دارند. 

صرفاً  به د ( عنوان هاي به کار رفته در متون موافقت نامه یا شرایط کلی و دیگر قسمت هاي اسناد و مدارك پیمان، 

 از مفاد اسناد و مدارك است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارك پیمان، از آنها استفاده کرد.  منظور راهنمایی و آگاهی
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 فصل دوم

 

 تأیيدات و تعهدات پيمانکار

 ( تأیيدات پيمانکار 16ماده   

 موارد زیر را پیمانکار تأیید می نماید:

وده و از مفاد آن کامالً آگاه شده موافقت نامه را م العه نم 2الف ( تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 

 است. 

ماشین آالت و ابزار اجراي کار تجهیزات، ب ( نسبت به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز و تدارك مصالح ،

 طبق مشخصات در محل یا ازنقاط دیگر، اطمینان یافته است. 

ندگی و امکان اجراي کار در بار ج ( محل اجراي کار را دیده وبررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا،

سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظرگرفتن  20فصل هاي مختلف سال، با توجه به آمار 

 مدت اجراي کار، اطالع یافته است. 

 ،عوارض و دیگر قوانین و مقررات ،از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه هاي اجتماعی، مالیات هاد ( 

تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کامالً م لع بوده و متعهد است که همه آنها را  که تا تاریخ

 برعهده پیمانکار است.رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، 

در نظر  ه ( در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از مفاد بندهاي باال را

 حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.  گرفته و بعداً از هیچ بابت،

پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد ، م العات کافی انجام داده و هیچ موردي به هر حال،

 باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید. 

 ( کارکنان 17ماده    

مانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادي که در کار خود تخصص و الف ( پی

خدماتی براي پیمانکار انجام می دهند،  تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجراي این پیمان،

ارجی پیش کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. اگر در اسناد و مدارك پیمان ، استفاده از متخصصان خ

مدت استخدام پیمانکار متعهد است قبالً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا ، بینی شده باشد،

و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطالع کارفرما برساند و با رعایت مقررات 

کارفرما تسهیالت الزم را براي استخدام ذیربط و تأمین هزینه هاي مربوط، براي استخدام آنها اقدام کند. 
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متخصصان یاد شده فراهم می نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیالت مزبور با کارفرماست و این 

 مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد 

آب آشامیدنی و روشنایی کافی براي آنها ب ( تأمین نیروي انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب ،   

 ه پیمانکار است . به عهد

بدون آنکه این اقدام  اقدامات الزم را به عمل آورد،پیمانکار باید براي تدارك دایمی آذوقه کارگران ،   

براي وي حق انحصاري ایجاد کند و به آزادي کارگران در تأمین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که 

بهاي آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه  مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد .

می شود ، نباید از جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه هاي 

 مانند هزینه حمل را به قیمت هاي خرید اضافه کند دیگري 

بیگانه کارگاه باید داراي پروانه اقامت و ، و کارکنان رانی کارگاه باید داراي شناسنامهکارکنان ایج (   

 اجازه کار باشند. 

، وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها ي دولتی و شهرداري نکار نباید کارکنان شاغل کارفرماد ( پیما   

ها را بدون اجازه مسئوالن ذیربط استخدام نماید. همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که 

 آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداري کند. استخدام 

هت ( پیمانکار موظف است که براي کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار    

 دهد . مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیري نماید. 

ستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی و ( پیمانکار متعهد است که د   

می کند         مهندس مشاور به پیمانکار اخ ار  ،ت دستمزد کارگران تأخیري پیش آیدکه در پرداخ

که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را 

کارنامه هاي کارگري  ، طبق ت آن به پیمانکار پرداخت شده استیا ماه هایی که صورت وضعیبراي ماه 

با توجه به پرداخت هاي علی الحساب که به که در دست کارگران و داراي امضاي رئیس کارگاه است ، 

کند و  از محل م البات پیمانکار پرداختآنها شده است، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، 

درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر م البات پیمانکار  15مبلغ پرداختی را به اضافه 

از محل تضمین هاي پیمانکار تأمین کند. در صورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخ ار کافی نباشد ،

بدون مزبور را انجام می دهد ،مهندس مشاور، از حضور براي پرداخت ها خودداري کند، کارفرما پرداخت 

اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته 

براي ماهی که  ،زد کارگران به مدت بیش از یک ماهباشد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستم

 ند پیمان را فسخ نماید. صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می توا
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ز ( پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان من قه اجراي کار، که    

 انتخاب کند و به کار گمارد.   ،رهاي موضوع پیمان را داشته باشندصالحیت  انجام کا

مقررات و دستورالعمل هاي  ،تماعیقررات بیمه هاي درمانی و اجح ( پیمانکار موظف به اجراي م   

 حفاظت فنی و بهداشت کاراست.  

در اجراي این پیمان ، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان ط (   

صالحیت الزم براي انجام کار مربوط را نداشته باشند باعث و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزو ، 

ه تذکر مراتب را براي بار اول به رئیس کارگال نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، اختال

، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند . در این و در صورت تکرارمی دهد ،

بار دیگر در همان کارگاه  پیمانکار مکلف به اجراي این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را صورت،

 به کار گمارد . اجراي این دستور از مسئولیت هاي پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی براي او نمی کند. 

( مسئوليت حسن انجام کار، برنامه کار، گزارش پيشرفت کار، هماهنگي با پيمانکاران 18ماده   

 دیگر، رئيس کارگاه 

سن اجراي کارهاي موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار مسئولیت کامل حالف (   

 عهده دارد 

پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار را طبق نظر ب (   

مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله 

تسلیم مهندس مشاور نماید تا یا مدت دیگري که در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده است،  پیمان،

جزئیاتی پس از اصالح و تصویب کارفرما براي اجرا به پیمانکار ابالغ شود. اگر در اسناد و مدارك پیمان، 

انکار ملزم به رعایت براي  گونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن تعیین شده باشد، پیم

 آن می باشد. 

پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی ضروري  ج ( در صورتی که حین اجراي کار،   

موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده است، 

ر اطالع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضاي به مهندس مشاو مراتب را با ذکر دلیل، شود،

پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب 

کارفرما، به پیمانکار ابالغ می کند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از میزان 

 ار نمی کاهد. تعهدات و مسئولیت هاي پیمانک
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پیمانکار با توجه به نظر مهندس اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوي مهندس مشاور م رح شود ،

مشاور، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیشگفته ، براي طی مراتب بررسی و 

 تسلیم مهندس مشاور می نماید.  تصویب ،

ست که هماهنگی الزم را با دیگر پیمانکاران یا گروه هاي اجرایی متعلق به د ( پیمانکار متعهد ا   

به عمل آورد . برنامه ریزي  گونگی این هماهنگی کارفرما، که به نحوي با موضوع قرارداد مرتبط هستند ،

 توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابالغ می شود.

کامل کارهاي انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. ه ( پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه، گزارش    

شامل مقدار و درصد شکل و  گونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می کند. این گزارش ، 

فعالیت هاي انجام شده، میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکالت و موانع 

ارد شده به کارگاه ، تعداد و نوع ماشین آالت موجود و آماده به اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات و

کار ، تعداد و تخصص نیروي انسانی موجود و دیگر اطالعات الزم می باشد. در صورتی که جزئیات 

پیمانکار دیگري براي  گونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده باشد، 

 موظف به رعایت آن است.

نمودارها و جدول هاي پیشرفت کار را در کارگاه آماده و(پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه،    

از آن استفاده داشته باشد تا در صورت لزروم، مهندس مشاور و کسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند، 

 کنند.

صالحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، شخص واجد ز ( پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ،    

به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات 

با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام  اجرایی

، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و مهندس مشاور وظایف خود نیست ،

پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه. شخص واجد صالحیت دیگري را که مورد قبول مهندس مشاور 

 معرفی کند.  باشد،

پیمانکار باید به منظور اجراي کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین براي 

. هر نوع اخ ار و اعالم که تیارات کافی به رئیس کارگاه بدهدصورت وضعیت هاي موقت ، اخ تنظیم

در حکم مربوط به اجراي کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابالغ شود ،

 ابالغ به پیمانکار است.

مراتب  مشروط براینکه پیش از تعویض، در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند،پیمانکار می تواند،  

 را به اطالع مهندس مشاور برساند و صالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد. 
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 اندازه گيری ها پياده کردن نقشه ها ، (کنترل نقاط نشانه ،19ماده    

ا از لحام ت بیق با نقشه باید نقاط نشانه و مبدأ رپیمانکار، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ،الف (   

درستی آنها را تأیید و اعالم دارد و در صورتی ها کنترل نماید و در صورتی که اختالفی موجود نباشد، 

که اختالفی وجود داشته باشد، مراتب را به اطالع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس 

 ار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات،مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و مالك شروع عملیات قر

 هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.

نقاط نشانه و مبدأ و همچنین عالیم مربوط  پیمانکار باید بی درنگ،پس از تحویل هر قسمت از کارگاه، 

به هزینه خود،  اجراي کار تا تحویل موقت ،به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت 

 حفظ  و نگهداري کند. 

ب ( پیمانکار متعهد است که نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و    

درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند. در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها، 

ختالفی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارك فنی مشاهده شود، وضع موجود را محورهاي، ا

 پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس می کنند. 

تراز کف پی بناها و زیرسازي راه ها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی 

باید پیش از پوشیده شدن یا از  نترل و اندازه گیري کامل آنها میسر نباشد،ک یا به هر صورت، نیستند،

صورتمجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد. این صورتمجلس  بین رفتن آثار آنها،

مالك اندازه گیري ها در تنظیم صورت وضعیت هاست. اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش  ها،

موظف است پوشش  ا بازدید قرار گیرد و تأیید شود، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند،ی

هاي انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایش ها و بازدید هاي الزم و تأیید انجام کار 

 قدام کند.به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد و اصالح کار ا از سوي مهندس ناظر،

دستورکارهاي اجرا شده و صورتمجلس ها، که شامل اندازه گیري ها بر اساس نقشه هاي اجرایی، ج (    

 انجام می شود. کروکی هاي الزم و روشن است، 

 تجهيزات و ماشين آالت تدارک مصالح، ( تجهيزکارگاه ، 20ماده    

با توجه به مدت تعیین شده براي تجهیز، کارگاه،  پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتنالف (   

آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، 

به نحوي که براي اجراي  و به طور کلی، تجهیز کامل کارگاه، برق، سوخت و مخابرات،دهد. تأمین آب، 
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مگر آنکه در اسناد و مدارك  به عهده پیمانکار می باشد،ارك پیمان الزم است، کار طبق اسناد و مد

 ترتیب دیگر پیش بینی شده باشد. پیمان ، 

مگر آنکه در ماشین آالت و ابزار به عهده پیمانکار است، مصالح و تجهیزات، تأمین نیروي انسانی، ب (   

 شده باشد. اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگري پیش بینی 

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار براي انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و درکارگاه نگهداري می کند، 

 باید به قرار زیر باشد:

باید از  اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده یا بعداً معین شود، ت1   

 کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر ت بیق با مشخصات فنی،همان منابع تهیه گردد. نمونه یا 

به تأیید مهندس مشاور برسد. در هر حال، از نظر مرغوبیت باید کامالً طبق مشخصات پیش از سفارش، 

 فنی باشد و مورد تأیید مهندس مشاور قرار گیرد.

ان یا تعیین آنها ضمن اجرا، از تعهدات ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارك پیم ت2   

پیمانکار موظف است  پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روي ،

نظر و پیشنهاد خود را با م العه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات، 

استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و  تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که

کارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید. بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع 

تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل، 

، تفاوت بها، به اقتضاي مورد افت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شودنه اي بابت تغییر مساضافه یا کسر هزی

، از پیمانکار کسر یا به اوپرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره 

 برداري شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است. 

هیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود. مصالح مقدار و تاریخ ورود مصالح و تج ت نوع،3   

باید به طور مرتب به نحوي انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی، شمارش یا اندازه گیري باشد، 

انبار مصالح باید از هر لحام قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل دیگر مصون 

 باشد.

کارفرما تسهیالت  اه تهیه و توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد،ج ( هرگ   

الزم براي تهیه آن مصالح ولوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم، طبق مشخصات 

رما یا کارف ذیربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ،

 خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد.
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کارفرما اجازه  در مواردي که مصالح وتجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، د (   

ی نماید. هر گاه ضمن اجراي کار، ورود آنها را از سازمان هاي ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل م

محدودیت هاي جدیدي پیش آید که به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجراي 

مراتب را با از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، کار را، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند، 

شاور به اطالع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس م

 تصمیم گیري نماید.  کارفرما در مورد  گونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات، اجراي کار،

هت ( در صورتی که در اسناد ومدارك پیمان، مشخصاتی براي ماشین آالت و ابزار اجراي کار تعیین    

تأمین کند. هرگاه ضمن اجراي کار ،  اید آنها را طبق مشخصات تعیین شده،شده باشد، پیمانکار ب

براي اتمام کار در مدت پیمان مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آالت و ابزار موجود پیمانکار، 

می کند.  مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابالغ کافی نیست یا مشخصات آنها براي اجراي کار ، 

مکلف است که ماشین آالت و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده  پیمانکار

، بدون اینکه براي این کار، ادعاي خسارت یا هزینه اضافی از تکمیل و تقویت کندتعیین می نماید، 

 کارفرما داشته باشد. 

عملیات الزم است، از کارگاه خارج و (  پیمانکار نمی تواند ماشین آالت و ابزاري را که براي انجام    

، تقاضاي بیرون بردن کارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکارکند. در مورد بیرون بردن ماشین آالتی که در 

و ماشین آالت مزبور را به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور، به تقاضاي او رسیدگی می کند، 

 . اجازه خروج می دهددر صورتی که موجه باشد، 

در صورتی که طبق اسناد و مدارك پیمان، تأمین اقالمی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند ز (   

پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این  ،در تعهد کارفرما باشدو به صورت دایم در کار باقی بماند، 

 کار است. مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانتجهیزات نیست، 

مهندس  مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، تکلیفی براي تهیه غذا،اگر در اسناد و مدارك پیمان ، ح (    

طبق  پیمانکار موظف به تأمین آنها،مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود، 

 می باشد. شرایط پیش بینی شده، 

 مراقبت های الزم  بيمه کار،ار و شخص ثالث ،( حفاظت از ک21ماده   

مسئول حفظ و پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان،  الف (   

، تأسیسات  و راه ها ماشین آالت و ابزار ، زمین ها،تجهیزات ،نگهداري کارهاي انجام شده، مصالح ،

اقدامات الزم را براي نگهداري و و به همین منظور ، مراقبت او قرار دارد، بناهایی می باشد که زیر نظر و
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حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوي و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند 

 اینها به عمل می آورد. 

مسئول خسارت ،پیمانکار در  ار وب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کارب (   

هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هر حال، کارفرمادر این مورد هیچ نوع 

مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل 

یمنی الزم نیست تا برقراري دستور توقف بخشی از کار را که داراي اهاي حفاظت فنی و بهداشت کار،

پیمانکار حق م البه خسارت در اثر  ایمنی طبق دستورالعمل هاي یادشده صادرنمایند. در این حالت،

 دستور توقف کار را ندارد. 

پیمانکار متعهد است که تدابیر الزم را براي جلوگیري از واردشدن خسارت و آسیب به امالك مجاوز 

 ر سهل انگاري او خسارتی به امالك و تأسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید،اتخاذ نماید ، و اگر در اث

 پیمانکار مسئول جبران آن می باشد. 

پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار ، تمام یا آن قسمت از کارهاي موضوع پیمان را که در ج (   

وادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع در مقابل مواردي از حاسناد و مدارك پیمان تعیین شده است ،

کارفرما نزد مؤسسه اي که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. 

بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، 

نامه ها را تا مدتی که الزم است تمدید کند. کارفرما هزینه هاي مربوط به پیمانکار مکلف است که بیمه 

عیناً به بیمه گر پرداخت می  بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادرشده از سوي بیمه گر،

کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی 

 کار منظور می شود. پیمان

در صورت بروز حادثه اي که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهاي انجام یافته و مصالح وتجهیزات 

اوالً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات پیمانکار موظف است که:  پاي کار شود،

کارها را به حالت اولیه بازگرداند. ارفرما یا مهندس مشاور ،ثانیاً طبق دستور ک بیمه به بیمه گر اطالع دهد،

برنامه زمانی انجام کارهاي پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تأیید مهندس مشاور و 

کارفرما، به اجرا در می آید. کارفرما خسارت هاي وارد شده برآنچه را که بیمه شده است از بیمه گر 

بلغ وصول شده از بیمه گر را براي تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق وصول می نماید و م

هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم )باالسري(، با تأیید مهندس مشاور به تدریج تا 

وي اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما باید کارهاي موضوع پیمان را به نح

خسارت دریافتی از بیمه گر براي اعاده کارها به حالت اولیه کافی بیمه کند که در صورت بروزحادثه ،
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در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارك پیمن تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، باشد، 

روز کارها و حوادث  10مدت  پیمانکار  گونگی بیمه کار را از کارفرما استعالمی می نماید و کارفرما در

در مورد بیمه کار اقدام مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابالغ می کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند ،

 کند. 

در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت هاي وارد شده اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، 

 به عهده او می باشد.

ماشین آالت و ابزار و وسایل کارگاه کار موظف است که تمام ساختمان ها و تأسیسات موقت ،د ( پیمان   

به هزینه  که متعلق به او یا در اختیار اوست و براي انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد،را ،

زاري را که کارفرما خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشین آالت و اب

 کارفرما بیمه می کند.  در اختیار پیمانکار قرار می دهد،

هت ( پیمانکار موظف است که روشنایی قسمت هایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین    

حصارکشی را فراهم و در صورت لزوم ،و همچنین تمام عالیم راهنمایی و خ ر و وسایل حفاظتی، کند، 

 ماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که الزم باشد، بگمارد. ن

پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوري انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده  و (   

رو و سواره رو براي عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هایی 

یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آالت و ابزار  انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف،

صداي آنهاو همچنین استفاده از راه هاي معین به منظور انجام عملیات و در نتیجه ، در ساعات عادي کار،

 مزاحمت تلقی نمی شود.،

ی از سواره رو یا پیاده رو براي مدتی موقت و با اطالع در مواردي که اجراي کار ایجاب کند که قسمت

 پیمانکار باید با کسب مجوز الزم از مقامات محلی،مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود شود ،

تأمین کند . کارفرما عبور و مرور را با راه هاي انحرافی که مسیر آنها باید به تأیید مهندس مشاور برسد ،

 الزم را براي تحصیل مجوزهاي مورد نیاز به عمل می آورد. نیز مساعدت 

اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد ونگهداري راه هاي انحرافی در اسناد و مدارك پیمان معین 

این هزینه ها به عهده پیمانکار است . همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل مصالح و نشده باشد ،

مقررات و استانداردها را بکند و اگر رعایت قوانین ،پل ها و تونل ها، نها از راه ها، ماشین آالت و عبور آ

با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید. هرگاه  عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند،

 اشد.مسئول جبران خسارتهاي وارد شده می بپیمانکار بر خالف مفاد این بند رفتار کند، 
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پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تأمین کند و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که ز (   

 باعث اختالل نظم کارگاه می شوند خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیري کند.

ا کوتاهی هرگاه پیمانکار در اجراي تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده سهل انگاري یح (   

کارفرما حق دارد آن تعهدات کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداري نماید ،

درصد به  15را به جاي پیمانکار انجام دهد و هزینه هاي انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه 

هرگونه ادعاي پیمانکار صورت ،حساب بدهی پیمانکار منظور کرده واز م البات وي کسر نماید. در این 

خواه از نظر اساس تخلف و خواه نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما ،

 بی اثر می باشد. از نظر مبلغ پرداختی ،

 نقشه ها و ابالغ دستورکارها( ترتيب گردش مدارک ،22ماده   

ل ها واستانداردهاي فنی که داراي مهر و امضاي مهندس دستورالعممشخصات ، تمام نقشه ها،الف (   

مشاور است، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك پیمان و در صورتی که در اسناد و مدارك 

در اختیار پیمانکار قرار می بدون دریافت هزینه، در دو نسخه ،پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، 

 نسخه هاي اضافی به هزینه او تکثیر می شود. مانکار،گیرد. در صورت نیاز پی

با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداري پیمانکار باید یک نسخه از نقشه ها و مشخصات، 

کارفرما یا نمایندگان آنها قرار ،رسی کارها در اختیار مهندس مشاوربه منظور بازتا درصورت لزوم ،کند ،

 تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می ماند.نقشه ها و مدارك،  گیرد. نسخه اصل

دستورالعمل ها ودیگر  تمام نقشه ها،پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار، ب (   

اسناد و مدارك فنی مربوط به آن قسمت را با دقت م العه کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل 

کارکنانش باقی نماند. به ه نحوي که هیچ گونه ابهامی از نظر  گونگی اجراي کار براي خود و ب نماید،

کمبود نقشه براي هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی براجراي کامل کار نمی ،طورکلی

ها و دستورالعمل کاهد. در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هر گونه ابهام یا کسري در مدارك ، نقشه 

پیمانکار باید بموقع رفع نقص آنها را از مهندس مشاور درخواست کند.مهندس مشاور موظف است ها،

 براي تکمیل نقشه ها و ابالغ به پیمانکار اقدام کند.که با توجه به برنامه زمانی اجراي کار ،

ستورکارها یا مشخصات مصالح و ج ( هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی نقشه ها و محاسبات یا د   

باید با توجه به  تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادي داشته باشد،

مراتب را با ذکر دلیل به اطالع مهندس مشاور برساند. در صورتی که مهندس  برنامه زمانی تفصیلی،

 ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد، مشاور ، درستی مدارك پیشگفته را تأیید کند،
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پیمانکار باید موضوع  را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما، طبق نظر او انجام دهد 

مشخصات، پیمانکار فقط مسئول اجراي درست کار است و در مورد صحت نقشه ها ، . در  نین حالتی،

رهاي مربوط، مسئولیتی ندارد. هزینه رفع عیب و نقص در  نین مواردي به عهده محاسبات و دستورکا

 پیمانکار نمی باشد. 

 نقشه هاي کارگاهی را که نقشه هاي جزئیات ساخت ق عات و قسمت هایی از کار است، پیمانکار،د (   

 لعمل سازندگان،براساس نقشه هاي اجرایی، مشخصات فنی و دستورا در صورت نیاز ضمن اجراي کار،

، تسلیم مهندس مشاور می نماید. که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه می کند و در سه نسخه،

تأیید و در یک نسخه به پیمانکار  نقشه هاي یاد شده را پس از بررسی و اصالح الزم، مهندس مشاور،

 ري می شود. ابالغ می کند. نسخه قابل تکثیر این مدارك نزد مهندس مشاور نگهدا

می باشد و شامل  هت(نقشه هاي  ون ساخت، نقشه هاي کارهاي انجام شده به نحوي که اجرا شده اند،

تمام نقشه هاي اجرایی، اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است. پیمانکار باید نقشه هاي  ون ساخت را 

بل تکثیر باشد تهیه کند وبراي در سه نسخه که یک نسخه آن قا به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور،

یک نسخه از نقشه هاي  ون ساخت تأیید شده  بررسی و تأیید به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور،

 را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

راه اندازي و بهره برداري تجهیزاتی نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب ،پیمانکار باید مشخصات فنی ، و (   

به مهندس مشاور بدهد. مهندس  از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه،ه تأمین آنها به عهده اوست، را ک

نقشه هاي اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و براي اجرا براساس مدارك سازنده ،مشاور ،

 به پیمانکار ابالغ می کند. 

 اخ ارها و دستورکارها را به صورت کتبی،تصویب ها،  ها،معرفی  تمام موافقت ها،مهندس مشاور، ز (   

به تأیید  و در موارد لزوم، به نحو پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان،به پیمانکار ابالغ می کند ،

می تواند  کارفرما نیز می رساند و سپس به پیمانکار ابالغ می کند. پیمانکار، پس از وصول دستورکارها،

 موظف به اجراي  نین دستور کارهایی است. الح آنها اظهار نظر کند . اما در هر حال،براي اص

پیمانکار می تواند درخواست ابالغ کتبی آنها  در موارد صدور دستورکار شفاهی از سوي مهندس مشاور ،

ر غیر این د را بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستورکارها را کتبی به پیمانکار ابالغ کند،

 صورت، این دستورکارها براي پیمانکار معتبر نیست. 

دستورکارها و صورت  همراه با نقشه ها، مهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه هاي ابالغی،

 جلسه ها را براي کارفرما ارسال می کند. 
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تعمیر و  راهبري، ه اندازي،پیمانکار دستورالعمل هاي را ،39ح ( پیش از تحویل موقت کار طبق ماده    

به مهندس نگهداري را همراه با نقشه هاي  ون ساخت در سه نسخه، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، 

تعمیر و نگهداري تمام قسمت هاي مشاور می دهد. مدارك یاد شده باید به نحوي باشد که راهبري، 

تعداد نسخه یا مشخصات ناد و مدارك  پیمان، موضوع پیمان به سهولت انجام شود. در صورتی که در اس

 ویژه اي براي مدارك موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل می شود. 

 ( حفاظت تأسيسات زیربنایي و تغيير وضع آنها 23ماده   

ه، پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوي اجرا کند که به تأسیسات زیربنایی موجود در کارگا   

به آسیبی وارد نشود. هرگاه در اثر عمل پیمانکار، مخابرات و مانند اینها ،،گاز ،برق مانند خ وط آب،

پیمانکار متعهد است که هزینه ترمیم و برقراري مجدد آنها را  تأسیسات یاد شده صدماتی وارد شود،

کارفرما و فوري به عمل نیاورد ، بپردازد. هرگاه پیمانکار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام الزم

 15براي رفع نقص و خسارت اقدام کند وهزینه آن را به اضافه  می تواند به هر طریق که مصلحت بداند،

 حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. از این بابت،درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کند و پیمانکار ،

پیمانکار ر اسناد و مدارك پیمان مشخص نشده باشد، در صورتی که موقعیت تأسیسات زیرزمینی د   

باید با توجه به برنامه زمانی اجراي کار، تعیین وضعیت آنها را از مهندس مشاور استعالم کند و پس از 

مسئولیت پیمانکار در مورد براي عملیات حفاري اقدام نماید. بدین ترتیب ، اعالم نظر مهندس مشاور،

منوط به آن  پرداخت خسارت و هزینه هاي پیشگفته در مورد تأسیسات زیرزمینی،بروز هر نوع حادثه و 

است که نوع ، محل یا مسیر تأسیسات مزبور به اطالع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارك پیمان 

 مشخص شده باشد. 

نکار به کارفرما پیما تغییر وضع تأسیسات یاد شده را ایجاب کند،هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان،   

براي تغییر وضع آنها اقدام کنند. هزینه هاي مربوط به عملیات اطالع می دهد تا سازمان هاي ذیربط، 

 به عهده کارفرماست. یاد شده،

 پيمانکاران جزء ( واگذاری ،24ماده   

 الف ( پیمانکار حق واگذاري پیمان به دیگران را ندارد.   

ه منظور تسهیل و تسریع در اجراي قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع ب ( پیمانکار می تواند ب   

مشروط به آنکه آنان را از واگذاري کار به دیگران ممنوع  پیمان هایی با پیمانکاران جزو ببندد،پیمان ،

را پیش کارفرما ، لزوم تأیید صالحیت پیمانکاران جزوکند. در صورتی که در اسناد و مدارك پیمان ،

پیمانکار موظف است که تأیید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید. این واگذاري نباید ینی کرده باشد،ب
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از مسئولیت و تعهدات و به هر حال، به هیچ روي ،از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجراي کار بکاهد،

یا کارکنان آنها انجام ران جزوپیمانکار نمی کاهد. پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکا

باید نوشته شود که در صورت بروز اختالف بین می شود . در پیمان هاي بین پیمانکار و پیمانکاران جزو

درصورتی که مقتضی بداند به مورد اختالف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار کارفرما حق دارد ،آنها ،

 ین مورد ق عی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا کنند. نیز می پذیرند که نظر کارفرما در اجزو

تأخیري روي با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها،هر گاه در پرداخت م البات پیمانکاران جزو   

تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کامالً انجام در صورتی که پیمانکار جزودهد ،

با  ،کارفرما می تواند بنا بر تقاضاي پیمانکار جزو کار او مورد قبول و تأیید مهندس مشاور باشد، داده و

پیمانکار جزو  طلبکار شود و به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این رسیدگی ، حضور نماینده پیمانکار ،

ار جزو را براي کارهایی که صورت کارفرما حق دارد طلب پیمانکپیمانکار از پرداخت آن خودداري کند ،

از محل م البات پیمانکار بپردازد . در صورتی که با اخ ار وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است،

کارفرما رسیدگی می نماید و به شرح پیشگفته پیمانکار یا نماینده او براي رسیدگی حاضر نشوند ،کارفرما ،

 بل اعتراض است. عمل می کند و این عمل ق عی و غیر قا

مهندس  ، م الباتی از پیمانکار داشته باشند ، پیمانکاران جزوهر گاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان ،   

به شرح پیشگفته موضوع را رسیدگی می نمایند . اگر پس از رسیدگی و تهیه مشاور و کارفرما ،

را از محل ی تواند طلب پیمانکاران جزوکارفرما م پیمانکار م الباتی داشته باشد ،صورتحساب نهایی ،

 م البات پیمانکار بپردازد. 

 ( اجرای کار در شب 25ماده   

 در موارد زیر مجازاست.اجراي کار در شب ،

 الف ( در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.    

پیمانکار در مدت  انجام کار طبق تشخیصب ( هرگاه به سبب بروز تأخیرهایی از سوي پیمانکار ،   

پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با پیمان امکان پذیر نباشد ،

 قسمتی از کار را در شب اجرا کند.تأیید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، 

عملیات  همهج ( هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوي نیست که    

می تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار  ،در مدت پیمان پایان یابد

پیمانکار مکلف به اجراي این دستور است و حق ادعا یا م البه هیچ را در شب اجرا کند. در این حالت ،

 گونه خسارت و اضافه بها ندارد. 
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مشاور و تأیید کارفرما براي جبران تأخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار  د ( اگر به تشخیص مهندس   

با تأیید مهندس مشاور و اضافه هزینه هاي مربوط به کار در شب ،کار در شب نیز انجام شود ، نیست،

تصویب کارفرما، پرداخت می شود. در محاسبه این هزینه ها، به منظور تعیین هزینه هاي اضافی دستمزد 

 روي انسانی براي کار در شب ، باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی مالك عمل قرار گیرد.نی

اجراي کار در شب براي ساکنان  پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوري دهد که تا حدامکان،   

 مجاور مزاحمتی ایجاد نکند. 

 ( آثار تاریخي و اشيای عتيقه 26ماده   

اشیاي عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا راي کار ،هرگاه ضمن اج   

شود پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطالع کارفرما و طبق قوانین 

اقدام قه ،به اطالع دستگاه هاي انتظامی برساند . کارفرما براي حفظ و نگهداري یا انتقال اشیاي عتی

 فوري به عمل می آورد. 

براي حفظ و نگهداري اشیا  ،از سوي کارفرما یا مقامات ذیربط پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت   

 مراقبت الزم را به عمل آورد. و آثار مزبور، 

رفتار می  49طبق ماده موجب توقف یا تع یل عملیات موضوع پیمان گردد ،هرگاه اجراي این ماده ،   

 شود.

 ( اقامتگاه قانوني 27ماده   

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقت نامه پیمان نوشته شده است. در صورتی    

روز پیش از  15محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم  که یکی از طرفین،

مکاتبات به  تاوقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، هد،به طرف دیگر اطالع دتاریخ ،

 نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد. 
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 فصل سوم

 تعهدات و اختيارات کارفرما

 ( تحویل کارگاه 28ماده   

الف ( کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد . اگر اجراي    

مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداري کار در زمین ها و محل هاي تحویلی ،

تمان و پرداخت وجود کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساخحق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد ،،

 مزبور است.

اگر در اسناد و مدارك پیمان ، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز براي تجهیز کارگاه  ـ 1تبصره    

 طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود. به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد ،

کار معارض پیداکند و موجب توقف  اجراي تمام در صورتی که محل تحویل شده به پیمانـ  2تبصره    

 49مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده آن قسمت کار که متوقف شده است ،یا قسمتی از کار شود ،

 رفتار می شود. 

روز از تاریخ مبادله  30تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ب ( کارفرما پس از مبادله پیمان ،   

به پیمانکار اعالم می کند . پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و پیمان باشد ،

روز از تاریخ  30طی صورتمجلس هایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید . در صورتی که حداکثر 

فسخ کند. پیمان را ، 46کارفرما حق دارد طبق ماده تعیین شده براي تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ،

در صورتمجلس هاي تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین ها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان 

محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ،

 درج شود. کارگاه تولید گردد ،

کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار باشد ،اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر ن   

بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما 

براي تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که براي تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان 

 روز است .  30ثر حداک الزم است،

هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی ج (   

تفصیلی انجام دهد، و مدت تأخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفرما به منظور جبران 

د شده براي پیمانکار را که طبق راب ه زیر هزینه هاي اضافی ایجاخسارت تأخیر در تحویل کارگاه ،
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پیمانکار در محل هاي  مشروط بر اینکه با تأیید مهندس مشاور،پرداخت می کند، محاسبه می شود،

 تحویل شده تأخیر غیرمجاز نداشته باشد. 

 حقوقی به هرکدام که کمتر است بیشتر شود،ماه ، 6درصد مدت پیمان یا  30اگر مدت تأخیر از     

بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهاي پیش بینی شده در محل هاي تحویل نشده  پیمانکار تعلق می گیرد،

روزه آن قسمت از کار را از  15پیمانکار می تواند با اطالع قبلی درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، 25تا 

باشد ، در صورت اعالم درصد مبلغ اولیه پیمان  25تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 

عمل می شود . هرگاه پیمانکار در  48پیمان خاتمه یافته و طبق ماده خاتمه پیمان از سوي پیمانکار ،

حق کار اجرایی را شروع نماید ،محل هایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تأخیر شده است ،

 . حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید

اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، براي تأخیر بیش از یک  تبصره ـ   

ماهانه مبلغ نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، هرکدام که کمتر است،ماه ، 6درصد مدت پیمان یا  30ماه تا 

ی کند. اگر پیمانکار پس از انقضاي درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت م 5/2

با اعالم او  هر کدام که کمتر است، مایل به ادامه اجراي کار نباشد، ماه، 6درصد مدت پیمان یا  30

 خاتمه می یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوي دیگري نمی تواند م رح نماید.  48قرارداد طبق ماده ،

درصد  30حداکثر تا از کارگاه ، براي مدت مازاد بر یک ماه ،خسارت تأخیر در تحویل تمام یا قسمتی    

 قابل پرداخت است.هر کدام که کمتر است ، ماه، 6مدت پیمان یا 

تضمین انجام تعهدات قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود ،در مواردي که به استناد این ماده ،د (     

 پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می شود.

در زمین ها و محل هاي متعلق به پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاست ،ه (   

اقدام به احداث بنا یا ساختمان کارفرما یا ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است ،

صاحب ملک اقامه دعوا ، کند . اگر در اثر اجراي کار در ملک غیر که از سوي کارفرما تحویل شده است

طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت  و درخواست خسارت و جلوگیري و توقف کار نماید،

 و تعهدي در این مورد ندارد.

تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه  در صورتی که طبق اسناد و مدارك پیمان، و (   

باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صالحدید خود از محل هایی خارج از محل هاي تحویلی به عهده پیمانکار 

باید موقعیت آنها را به تأیید کارفرما برساند. در این حالت کارفرما براي تجهیز کارگاه استفاده کند، 

این مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در ،

 موارد مسئولیتی ندارد. 
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باید در هر گاه پیمانکار محل هاي مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره اي در اختیار بگیرد ،   

امکان انتقال مورد اجاره را به کار هر گاه پیمانکار محل هاي مورد نیاز تجهیز کارگاه را  اجاره نامه آنها،

امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش  ،باید در اجاره نامه آنها د،به صورت اجاره اي در اختیار بگیر

 بینی کند.

 تعدیل نرخ پيمان   قيمت های جدید،( تغيير مقادیرکار،29ماده   

الف ( در ضمن اجراي کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان    

ه وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار تغییر کند. تغییر مقادیر ب

به  موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، ،ا دریافت ابالغ تغییر مقادیر کارابالغ می گردد. پیمانکار ب

 از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار ،

مقادیر باید در  ار وب موضوع پیمان به پیمانکار ابالغ شود . جمع مبلغ مربوط به ( افزایش  1

درصد مبلغ اولیه پیمان  25افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید ) موضوع بند ج ( نباید از 

 بیشتر شود. 

یمان به سبب براي محاسبه افزایش مبلغ پ ،پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد اگر نرختبصره ـ    

ابتدا قیمت هاي جدید به مبناي نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس مالك قیمت هاي جدید ،

 محاسبه قرار می گیرد. 

درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.  25جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از (  2

عملیات اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با

موضوع پیمان در  ار وب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار 

 خاتمه داده می شود.  48پیمان طبق ماده  نباشد،

فزایش براي تعیین حد ا ، 28در صورت حذف قسمت هایی از کار به استناد بند ج ماده ـ  1تبصره 

مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ ، به جاي مبلغ اولیه پیمان ،2و1یا کاهش مقادیر طبق بندهاي 

 مالك قرار می گیر . کارهاي حذف شده به وسیله پیمانکار ،

 10( این ماده تا  2( و ) الف ت 1اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهاي )الف ت ـ  2تبصره    

 ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراست.ر مهندس مشاور عمل می شود ،درصد با دستو

مقادیر کار  در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت ق عی مشخص شود،ب (   

نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد  بدون آنکه از سوي کارفرما کم شده باشد،

 در این حالت نیز نرخ پیمان مالك عمل است. ( داشته باشد،2الف ت  تعیین شده در بند )
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ي آنها قیمت و مقدار در کارهایی به پیمانکار ابالغ شود که برا ج ( اگر در  ار وب موضوع پیمان،   

پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت  فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است،

همراه با تجزیه قیمت قیمت پیشنهادي خود را براي اجراي کارهاي یادشده ،س مشاور ،ابالغ مهند

به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب ،

مالك پرداخت است . قیمت هاي جدیدي که به این صورت تعیین می شود باید بر کارفرما برسد ،

تنها ضریب هزینه باالسري پیمان به هزینه اجراي کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو ،حسب 

 قیمت هاي جدید اعمال می شود. 

 گونگی که پیمان با استفاده از فهرستهاي بهاي واحد پایه منعقد شده باشد ، در صورتی تبصره ـ   

تورالعمل نحوه استفاده از قیمتهاي پایه در تعیین تابع دس عالوه بر مفاد این بند،تعیین قیمت جدید، 

 قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است.

 10نباید از  عالوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است،جمع بهاي قیمتهاي جدید ،د (   

 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. 

 بینی شده در شرایط خصوصی است. تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش هت (   

 

 ( تغيير مدت پيمان 30ماده    

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجراي کار شود ، پیمانکار می تواند    

درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و 

مراتب را مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید ،به  دالیل توجیهی،

براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ می 

 نماید. 

 مبلغ پیمان تغییر کند. ، 29در صورتی که طبق بندهاي )الف ( و )ج( ماده  (1

نقشه هاي اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی فرما یا مهندس مشاور ،هرگاه به دستور کار (2

 کند. 

ابالغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به هرگاه کارفرم در تحویل کارگاه ، (3

تأخیر کند . تأخیر در ابالغ دستورکارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است عهده اوست ،

 آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. ار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ،که پیمانک

اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود  (4

 . به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی براي تهیه آنها بموقع اقدام کرده باشد،
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در موارد حوادث قهري و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاي عتیقه و آثار تاریخی که در  (5

 پیش بینی شده است.  43و  26موارد 

 پیش آید.  20هر گاه محدودیت براي ورود مصالح و تجهیزات طبق بند ) د ( ماده  (6

 به حالت تعلیق درآید.  49در صورتی که کار طبق ماده  (7

 انین و مقررات جدید وضع شود که در تغییر مدت اجراي کار مؤثر باشد.در صورتی که قو (8

هر گاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و مدارك پیمان  (9

 انجام دهد. 

 موارد دیگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. (10

مهندس موجب کاهش مدت پیمان شود ، ،در بند ) الف ( ب ( اگر وقوع برخی از موارد درج شده   

کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را براي اتخاذ تصمیم به مشاور با کسب نظر پیمانکار ،

 و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ می کند.  کارفرما گزارش می نماید،

مهندس هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، در پایان مدت اولیه پیمان یاج (   

علل تأخیر کار را بررسی مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند ) الف ( ،

می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما 

و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کاربه پیمانکار اعالم  می کند،گزارش 

 مدت پیمان را تمدید می نماید. می کند و معادل مدت تأخیر مجاز ،

تأخیرهاي همزمان ناشی از عوامل مختلف در اجراي مفاد این ماده براي تمدید مدت پیمان ، د (   

 ف ، فقط یک بار محاسبه می شود. درج شده در بند ال

اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم در اجراي مفاد این ماده ، هت (   

براي حل مسئله   53طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار بر اساس ماده کارفرما معترض باشد ،

 اقدام می نماید. 

 ا( مدیریت اجر31ماده   

که مدیر طرح نامیده می شود، کارفرما می تواند قسمتی از اختیاران خود را به شخص حقوقی ،   

واگذار کند. کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید. 

کارفرما می  در حکم تصمیمتمام تصمیم گیري هاي مدیرطرح در  ار وب اختیارات واگذار شده ،

 باشد. 
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 ( نظارت بر اجرای کار 32ماده   

الف ( عملیات اجرایی پیمانکار ، همیشه باید زیر نظر و با اطالع مهندس مشاور انجام شود . نظارتی    

از میزان  به هیچ روي ، ،ور در اجراي کارها به عمل می آیدکه از طرف کارفرما و مهندس مشا

 د . مسئولیت پیمانکار نمی کاه

در محدوده کارگاه و در موارد خاص ) براي ساخت ق عات و نظارت مستقیم بر کار پیمانکار ،   

تجهیزات ( در خارج از کارگاه انجام می شود و درهر حال ، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدام هایی 

 دس مشاور تسلیم کند.به مهنهد ،را که در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام می د

مهندس مشاور ، تنها مرجع فنی پیمانکار براي اجراي موضوع پیمان از سوي کارفرماست . ب (   

هرگونه تغییرات ، اظهارنظرهاي فنی و اصالحات مورد نظر پیمانکاران ، سازندگان و بازرسان فنی ، 

نکار ابالغ می شود . مواردي پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می گیرد و توسط وي به پیما

که مهندس مشاور ، موظف به کسب مجوز از کارفرما ، براي انجام وظایف نظارت است ، در اسناد و 

 مدارك پیمان تعیین شده است . 

اقدام به آزمایش مصالح یا کارهاي ج ( مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجراي کار ،   

مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان انجام آزمایش بر عهده کارفرماست ، انجام یافته می کند . هزینه

ترتیب دیگري هم پیش بینی شده باشد . هرگاه نتایج این آزمایش ها با آنچه که در مدارك فنی 

پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور تعیین شده است ت بیق نکند ،

انجام این اصالحات به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه نقص موجود مربوط به  اصالح کند . هزینه

مدارك فنی باشد . پیمانکار موظف است که براي نمونه برداري از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش ، 

 به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد . تعداد الزم کارگر به صورت موردي و موقت ،

صورتی که مهندس مشاور مواردي از عدم رعایت مشخصات فنی ، نقشه ها و دیگر مدارك د ( در    

اصالح کارهاي معیول را در مدت  فنی پیمان را در اجراي کارها مشاده کند ، با ارسال اخ اریه اي ،

هلت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد. اگر پس از پایان م

تعیین شده ، پیمانکار نسبت به اصالح کارها اقدام نکند ، کارفرما می تواند خودش کارهاي معیوب 

از م البات پیمانکار کسر کند. در صورتی درصد ، 15را اصالح کند و هزینه هاي مربوط را به اضافه 

 تکرار شود، که عدم توجه به اخ ار مهندس مشاور براي اصالح هر کار معیوب از سوي پیمانکار

 فسخ نماید.  46کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده 
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عملیات پیمانکار توسط نمایندگان خود ،هر موقع که الزم بداند ،کارفرما در مدت اجراي پیمان ،ه (   

را بازرسی می کند. پیمانکار موظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی که مورد نیاز باشد، در اختیار 

 ندگان کارفرما بگذارد و تسهیالت الزم را براي انجام این بازرسی ها فراهم سازد.نمای

این تصمیم باید دست و ( اگر کارفرما در طول مدت پیمان ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد ،   

ایش موظف هستند که تکلیف آزم کم یک ماه پیشتر به اطالع پیمانکار برسد. پیمانکار و مهندس مشاور،

هاي ناتمام صورتمجلس هاي در دست اقدام و صورت کارکردهاي در حال رسیدگی را روشن کنند. در 

کارفرما مستقیماً به جاي مهندس مشاور تکلیف صورتی که مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند ،

ندس مشاور کارهاي ناتمام را روشن می کند و هزینه هاي مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مه

بخش هایی از کار توسط  منظور می نماید. اگر در زمان اعالم کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور ،

پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تأییدیه هاي مهندس مشاور شده و این 

باید در طول یک هفته از تاریخ  این گونه موارد، امر موکول به زمان پس  از تغییر مهندس مشاور شود، 

تا کارفرما ترتیب الزم را براي عدم انق اع آن از سوي پیمانکار به کارفرما منعکس شود،  اعالم کارفرما،

بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تأییدیه بدهد. کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی 

که براي مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود، تنفیذ یا تغییرات  می کند و اختیارات او را طبق آنچه

مربوط را به پیمانکار ابالغ می نماید و از آن پس، تصمیم ها و دستورهاي مهندس مشاور جدید در 

  ار وب پیمان، براي پیمانکار الزم االجراست.

 ( مهندس ناظر  33ماده   

در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسناد و الف ( مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور    

نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید مدارك پیمان، در اجراي کار ،

به مصرف برسد، بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هر گاه 

دستور رفع آنها را به ،ارکنان یا  گونگی کار مشاهده کندکعیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت 

پیمانکار بدهد . همچنین هرگاه بعضی از ماشین آالت معیوب باشد به طوري که نتوان با آنها کار را 

مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد طبق مشخصات فنی انجام داد ،

به مثابه  هرگونه دستوري که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود، )ب(،. با رعایت مفاد بند 

 دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجراي آنها ست.

به هیچ روي ، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت  ب (  مهندس ناظر،   

 به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاري را صادر کند.  پیمان یا پرداخت اضافی
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مگر ج ( پیمانکار مکلف است که دستورهاي مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید ،   

موظف است که در این صورت ، در مواردي که آنها را برخالف اسناد و مدارك پیمان تشخیص دهد ،

مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند . هر گاه مهندس مشاور موضوع را فیصله که موضوع را به مهندس 

 نظر کارفرما در آن مورد قاطع می باشد. ندهد ،

کارفرما و مهندس د ( با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجراي کارها به عمل می آید ،   

رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات مشاور حق دارند مصالح مصرفی و کارهاي انجام یافته را مورد 

پیمانکار متعهد است مصالح و کارهاي معیوب  آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات فنی تشخیص دهند ،

نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد و را به هزینه خود تعویض نماید. به هر حال،

 سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند . 
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 فصل چهارم

 تحویل کار پرداخت، تضمين،

 

 ( تضمين انجام تعهدات 34ماده    

براي تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمانتنامه اي معادل موقع امضاي پیمان ،   

صادرشده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه اي که ضمیمه  درصد مبلغ اولیه پیمان ، 5

تسلیم کارفرما کند . ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل د مناقصه بوده است ،اسنا

پیمانکار مکلف است معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است ،موقت موضوع پیمان ،

 تبار ضمانتنامه ،روز پیش از انقضاي مدت اع 15براي تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 

کارفرما حق دارد که مبلغ  پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده وضمانتنامه تمدید نشود ،

به رسم وثیقه نزد خود  ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه ،

با توجه به  لس تحویل موقت ،نگه دارد.  کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمج

 تبصره یک این ماده آزاد می کند. 

،  37آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده  حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت،ـ 1تبصره    

پیمانکار بدون منظور داشتن مصالح پاي کار تنظیم می شود . هرگاه براساس این صورت وضعیت ،

ضمانتنامه انجام از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ، بدهکار نباشد یا جمع بدهی او

تعهدات بی درنگ آزاد می شود . ولی هر گاه میزان بدهی پیمانکار،  از نصف کسور تضمین حسن 

برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده انجام کار بیشتر باشد ،  ضمانتنامه انجام تعهدات ،

 آزاد می شود.  52یا  40

در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد کارفرما ـ  2تبصره    

 گونگی به جاي ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود ،باشد یا با رعایت مقررات ،

اي ضمانتنامه طبق شرای ی است که در این پیمان بر گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد ،

 بانکی تعیین شده است. 

 ( تضمين حسن انجام کار 35ماده   

درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در  10معادل از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ،   

حساب سپرده نزد کارفرما نگهداري می شود . نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت ق عی 

 ، مسترد می گردد. 52و  42ر آن پس از تحویل ق عی ، با رعایت مواد و نصف دیگ 40طبق ماده 
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پیمانکار می تواند، وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در  تبصره ـ   

 دریافت کند.  زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارك پیمان درج شده است ،

 ت ( پيش پرداخ36ماده   

مبلغی به عنوان پیش پرداخت به کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ،   

 روش پرداخت و  گونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن،پیمانکار پرداخت کند .میزان ،

در اسناد و براساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن 

 مدارك پیمان درج شده است. 

براي دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت پیمانکار در موعدهاي مقرر در دستورالعمل پیشگفته ، 

هر قسط پیش درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور ،،

لعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورا

روز از تاریخ درخواست پیمانکار که  20پرداخت می نماید. مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 

روز از تاریخ ارائه تضمین از سوي پیمانکار،  هر کدام که  10یا  به تأیید مهندس مشاور رسیده است،

 می باشد. بیشتر است ،

 ها ( پرداخت 37ماده   

وضعیت کارهاي انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق پیمانکار ،در آخر هر ماه ،الف (    

دستورکارها و صورتمجلس هاست اندازه گیري می نماید و مقدار مصالح و نقشه هاي اجرایی ،

صورت  مبلغسپس براساس فهرست بهاي منضم به پیمان ،تجهیزات پاي کار را تعیین می کند ،

صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید. مهندس مشاور ،

وضعیت پیمانکار را از نظر ت بیق با اسناد و مدارك پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین 

براي دس ناظر ،روز از تاریخ دریافت از سوي مهن 10دلیل اصالح می نماید و آن را در مدت حداکثر 

کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطالع پیمانکار می رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل 

شده از سوي مهندس مشاور را رسیدگی کرده وپس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت هاي 

باقیمانده مان ،موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پی

با صدور  ک  روز از تاریخ وصول صورت وضعیت، 10مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف 

تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی به نام پیمانکار، پرداخت می کند. با پرداخت صورت وضعیت موقت ،

ن به منظور اجراي بقیه لیککه در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست، 

 در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.  تا موقع تحویل موقت ، به رسم امانت، کارهاي موضوع پیمان،



70 

 

مقادیر درج شده در صورت وضعیت هاي موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه 

اتی و جزاینها، درصورت وضعیت موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیري و محاسب

اصالح و رفع می شود. به منظور ایجاد امکان براي تهیه،  هاي بعدي یا در صورت وضعیت ق عی،

 پیمانکار باید ،، 40رسیدگی و تصویب صورت وضعیت ق عی در مهلت هاي تعیین شده در ماده 

ه متره هاي ق عی و ارائه آنها به نسبت به تهیضمن اجراي کار و پس از اتمام هر یک از اجزاي آن ،

این اسناد باید  مهندس مشاور براي رسیدگی همراه با صورتمجلس ها ومدارك مربوط اقدام نماید،

 در تهیه صورت وضعیت هاي موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

ما قرار هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرـ  1تبصره    

درصد مبلغ صورت وضعیتی را که  70تا کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده ،نگیرد ،

به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه  مهندس مشاور ارسال نموده است،

مهندس مشاور براي تصحیح به پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دالیل رد آن، 

براي دوباره به شرح یاد شده ،روز ، 5تا پس از اعمال اصالحات الزم درمدت حداکثر برمی گرداند، 

مهلت کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکار پرداخت گردد. در این صورت ،

تصحیح شده تسلیم  پرداخت مبلغ به صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت

 کارفرما شود. 

هر گاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصالح شده است  ـ 2تبصره    

به کارفرما اعالم می کند تا مورد حداکثرظرف یک ماه ، اعتراض خود را با ذکر دلیل،معترض باشد ،

 رسیدگی قرار گیرد. 

د مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر اگر پیمانکار در موعـ  3تبصره    

مهندس مشاور با تأیید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدي نکند،

هیچ گونه براي رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد. در این حالت ،

 اخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست. مسئولیتی از نظر تأخیر در پرد

پس از تأیید هر صورت وضعیت موقت از  ب ( در پیمان هایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند،   

پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهاي آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین  سوي کارفرما،

ررسی و پرداخته به نحوي که در بند )الف ( شاخص هاي اعالم شده محاسبه می نماید و به منظور ب

 براي مهندس مشاور ارسال می کند. تعیین شده است،
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تعدیل کارکردهاي هر نیمه از سال ) سه ماهه  اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار،تبصره ـ    

ق عی ، با شاخص هاي  اول و دوم یا سوم و هارم ( پس از سپري شدن سه ماه از آن نیمه سال،

 عمل خواهد شد.  30ماده  9طبق بند  پرداخت نشود،

 ج (  براي پرداخت وجوه دیگري که به موجب اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد،   

آن را رسیدگی می کند  روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار، 10ظرف مدت مهندس مشاور ،

 تا طبق بند ) الف ( براي رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود. و به کارفرما تسلیم می نماید 

 ( پرداخت های ارزی 38ماده   

پیمانکار براي بعضی از هزینه هاي اجرایی موضوع پیمان، هر گاه طبق اسناد و مدارك پیمان ،   

 بدین ترتیب رفتار می شود. احتیاج به ارز داشته باشد،

براي استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارك ، 17ماده الف ( اگر دراجراي بند )الف (    

کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل پرداخت ارز از سوي کارفرما تعهد شده باشد ،پیمان ،

در اختیار  به نرخ رسمی فروش بانک مرکزي ایران در تاریخ پرداخت، ریالی آن از سوي پیمانکار،

درصد  50قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از به شرط آنکه در قرارداد آنها ، دهد، پیمانکار قرار می

 به ارز پیش بینی شده باشد.بیشتر باشد ،

ب ( براي تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارك پیمان پرداخت ارز از سوي کارفرم تعهد    

موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی  شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات

پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان و با توجه به برنامه زمانی بماند ،

 90به طوري که دست کم داراي  براي تهیه پروفرماي خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث،تفصیلی ،

اسناد فروشنده را از لحام ان باق مقادیر ر باید با مسئولیت خود، روز اعتبار باشد ، اقدام نماید. پیمانکا

به مهندس مشاور تسلیم کنترل نماید و پس از تأیید ،و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پیمان ،

روز از تاریخ  20ظرف مدت اسناد دریافتی را بررسی می کند و پس از تأیید ،کند. مهندس مشاور ،

کارفرما را به پیمانکار ابالغ می نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات نظر وصول آنها ،

پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود. کارفرما براساس اسناد تأیید شده به حساب پیمانکار اقدام به 

نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش گشایش اعتبار می کند. پیمانکار با نظارت کارفرما ،

اقدام می نماید. پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه به هزینه خود،  ده از گمرك،ش

 شد و بهاي آن به صورت کار یا مصالح وتجهیزات پاي کار در صورت وضعیت هاي منظور گردید،
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ر می پرداخت هاي قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است، از طلب پیمانکار کس

 شود. 

نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد ج ( اگر در اجراي بندهاي )الف ( و )ب (،    

تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاري درصورت افزایش نرخ ارز،قیمت پیمانکار تغییر کند، 

 کار منظور می گردد. پیمانکار منظور می شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمان

تابع مقررات در صورت شمول تعدیل به این پیمان ، د ( تعدیل نرخ کارهاي موضوع بند)ب( ،   

 می باشد.  تعدیل خاص طبق دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است ،

ار مورد نیاز است و امکان تهیه هت ( اگر براي خرید ماشین آالت و ابزار خاصی که براي اجراي ک   

از سوي کارفرما تسهیالت ارزي در اسناد و  آنها در داخل نیست و باید از خارج کشور وارد شود،

به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود. پرداخت  در این مورد ، مدارك پیمان پیش بینی شده باشد ،

و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکار  عهده پیمانکار ، بههزینه تأمین ماشین آالت و ابزار موضوع این بند ،

 است. 

 ( تحویل موقت 39ماده

پیمانکار از پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکیمل گردید و کار آماده بهره برداري شد ،الف (   

مهندس مشاور تقاضاي تحویل موقت می کند و نماینده خود را براي عضویت در هیأت تحویل معرفی 

ضمن تعیین به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تأیید ، نماید. مهندس مشاور ، می

تقاضاي تشکیل هیأت تحویل موقت را از کارفرما می نماید .  تاریخی آمادگی کار براي تحویل موقت ،

ز از تاریخ رو 20، حداکثر در مدت کارفرما به گونه اي ترتیب کار را فراهم می کند که هیأت تحویل

در محل کار حاضر شود و براي تحویل موقت اقدام  آمادگی کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است.

عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداري نباشد، ظرف مدت هفت  نماید . اگر به نظر مهندس مشاور،

به  ز تحویل موقت تکمیل شود،نواقص و کارهایی را که باید پیش ا روز از دریافت تقاضاي پیمانکار ،

 اطالع پیمانکار می رساند. 

 هیأت تحویل موقت،  متشکل است از :  

 نماینده کارفرما

 نماینده مهندس مشاور 

 نماینده پیمانکار 
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 کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیأت را به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تاتشکیل هیأت،   

مه انجام آزمایش هایی را که براي تحویل کار الزم است تهیه و به پیمانکار ابالغ می مهندس مشاور، برنا

براي روز کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پیمان به عهده اوست ،

تشکیل هیأت در محل کار آماده کند. پیمانکار موظف است که تسهیالت الزم را براي هیأت تحویل، 

 فراهم آورد. 

آزمایش هاي الزم به تشخیص وبا نظر اعضاي هیأت در محل انجام می شود ،  و نتایج آن در    

صورتمجلس تحویل موقت درج می گردد . بجز آزمایش هایی که طبق اسناد و مدارك پیمان هزینه آنها 

 به عهده پیمانکار است، هزینه آزمایش ها را کارفرما پرداخت می کند. 

اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت  عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید، گاه هیأت تحویل،هر    

می نماید. صورتمجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش هاي انجام شده،  براي کارفرما ارسال 

ر می دهند. کارفرما می کنند و نسخه اي از آن را نیز تا ابالغ از سوي کارفرما ، در اختیار پیمانکار قرا

 پس از تأیید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکر ابالغ می نماید. 

اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید ،هر گاه هیأت تحویل موقت ،   

ا و عملیات ناتمام و موقت با تعیین مهلتی براي رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کاره

آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می نماید 

به  مهندس مشاور،و نسخه اي از آنها را به پیمانکار می دهد. پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانکار، 

هیچ  کند و اگر براساس فهرست نقایص تعیین شده، دوباره عملیات را بازدید می اتفاق نماینده کارفرما،

صورتمجلس تحویل موقت و گواهی نتایج آزمایش  مهندس مشاور،گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد ،

هاي خواسته شده، براي کارفرما ارسال می کند تا پس از تأیید کارفرما ، به پیمانکار ابالغ شود. اگر به 

به مهندس  اینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروري نباشد ،حضور نم تشخیص کارفرما،

 مشاور نمایندگی می دهد تا به جاي نماینده کارفرما اقدام کند.

تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحول کار به کارفرماست که در صورتمجلس  تاریخ تحویل موقت،   

به شرط آنکه هیأت  تاریخ تحویل موقت است،تحویل موقت درج می شود. تاریخ شروع دوره تضمین ،

هیچ گونه نقصی در کار مشاده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیأت تعیین شده است، تحویل، 

تاریخ بیش از مهلت تعیین شده باشد، رفع شود. اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند، 

 ولی تاریخ شروع دوره تضمین،حویل کار به کارفرماست، همان تاریخ تشکیل هیأت و تتحویل موقت، 

 تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد. 
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روز ازتاریخ اعالم آمادگی کار از سوي پیمانکار به  20دیرتر از موعد مقرر) اگر هیأت تحویل موقت،    

تاریخ تحویل  تحویل موقت اقدام نماید،تأیید مهندس مشاور رسیده است ( در محل حاضر شود و براي 

اگر هیأت نقصی در کار  تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرماست. در این حالت، موقت،

تاریخ شروع دوره  مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوي هیأت تعیین شده است رفع شود،

از سوي پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است  روز پس از تاریخ اعالم آمادگی کار 20تضمین،

بیش از مهلت تعیین شده باشد که در  می باشد، مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند،

 برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور رسیده است ، تاریخ شروع دوره تضمین، این صورت ،

روز( می باشد. کارفرما باید هزینه هاي  20هیأت در محل )نسبت به مهلت منهاي مدت تأخیر تشکیل 

روز( به پیمانکار پرداخت  20حفظ و نگهداري از کار را براي مدت تأخیر در تحویل موقت )نسبت به 

 کند.

براي تکمیل و تحویل موقت قسمت هاي مستقلی از ب ( در صورتی که در اسناد و مدارك پیمان ،   

یا به نظر کارفرما، بهره برداري از قسمت هاي مستقلی از نهاي مجزایی پیش بینی شده باشد،زما کار،

کارفرما با رعایت این ماده،  قسمت هاي پیشگفته را تحویل کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد،

شروع دوره موقت گرفته و اقدام هاي پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات ،

تضمین، تحویل ق عی،  استرداد کسور تضمین حسن انجام کار،  را به تناسب آن قسمت از کار که 

 طبق اسناد و مدارك پیمان، به صورت مستقل انجام می دهد. تحویل موقت گردیده است ،

اولیه پیمان درصد مبلغ  125عملیات موضوع پیمان تا حد  ، 29ج ( اگر با توجه به بند )الف ( ماده    

 انجام شود، ولی کارهاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پیمانکار براي ادامه کار موافقت نکند،

 به پیمان خاتمه می دهد.  48کارفرما طبق ماده 

ولی پیمانکار تقاضاي در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود ،د (    

مهندس مشاور آماده بودن کار براي تحویل موقت به کارفرما اعالم می نماید تا نکند،  تحویل کار را

روز از تاریخ  10کارفرما طبق این ماده براي تشکیل هیأت و تحویل موقت کار اقدام کند. اگر پس از 

دلیل به وسیله  پیمانکار نماینده خود را براي تحویل موقت معرفی نکند ، کارفرما با تأمینابالغ کارفرما ،

 طبق این ماده اقدام می نماید. در این حالت ،نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان دادگاه محل ،

 پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد. 

هت ( پس از تقاضاي پیمانکار براي تحویل موقت ، در صورتی که آماده بودن کار براي تحویل موقت    

هندس مشاور باشد ولی تدارکات الزم براي راه اندازي و انجام آزمایش هاي مورد نیاز مانند مورد تأیید م

نحوه تحویل موقت و تحویل ق عی و آزاد  آب و برق که باید از سوي کارفرما تأمین شود فراهم نباشد،
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سازمان  کردن تضمین هاي پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده

 برنامه و بودجه، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد. نظر این هیأت ق عی و الزم االجرا است. 

تمام وسایل،  ماشین آالت و ابزار و مصالح اضافی  و ( پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت،   

که مورد قبول مهندس مشاور متعلق به خود در محل هاي تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی 

پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس  از محل هاي یادشده خارج کند. به عالوه،باشد،

مشاور تعیین می شود، ساختمان ها و تأسیسات موقتی را که براي اجراي کار در محل هاي تحویلی 

ن را از محل کار خارج و کارگاه را به کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آ

کارفرما می تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحو که مقتضی هزینه خود تمیز کند. در غیر این صورت ،

پیمانکار  بداند عمل نماید و هزینه هاي آن را به حساب بدهکاري پیمانکار منظور دارد. در این صورت،

و ادعاي ضرر وزیان به اموال و دارایی هاي خود را ندارد. با توجه به  حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما

اینکه مالکیت ساختمان هاي پیش ساخته و مصالح بازیافتی و ق عات پیش ساخته ساختمان ها و 

تأسیسات تجهیز کارگاه به وسیله پیمانکار در محل هاي تحویلی کارفرما نصب یا احداث شده است، 

هر گاه تمام یا قسمتی از این ساختمان هاي و تأسیسات موقت پیمانکار مورد ت ،متعلق به پیمانکار اس

احتیاج کارفرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت بر یدن ساختمان ها و تأسیسات 

می  قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل یاد شده به پیمانکار پرداخت شود،

 شود. 

 ( صورت وضعيت قطعي 40ماده   

صورت وضعیت ق عی کارهاي انجام شده را پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت ،   

بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پاي کار تهیه کند و براي رسیدگی براساس اسناد و مدارك پیمان ،

مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف  به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس

 مدت سه ماه براي تصویب کارفرما ارسال می نماید.

کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه ازتاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر    

 اعالم می دارد. نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار ،

با  رتی که پیمانکار ،  ظرف مهلت تعیین شده،  براي تهیه صورت وضعیت ق عی اقدام نکند،در صو   

تأیید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار، اقدام به تهیه آن می کند و پس از امضاي پیمانکار 

 ي کند،براي تصویب کارفرما ارسال می دارد. در صورتی که پیمانکار از امضاي صورت وضعیت خوددار

 صورت وضعیت را براي کارفرما می فرستد.  مهندس مشاور بدون امضاي پیمانکار،
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صورت وضعیت را قبالً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما  در حالتی که پیمانکار،   

عتراض داشته باشد یا درحالتی که صورت وضعیت را قبالً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما ا

 با ارائه دلیل و مدرك ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت ،دارد، 

به  یکجا به اطالع کارفرما می رساند. کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار،

 موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعالمی می نماید. 

پیمانکار می تواند براي تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی    

 اقدام نماید.  53طبق ماده  شود،

صورت وضعیت ق عی در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند،    

 از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود. 

به تنهایی قاطع است و مأخذ رکارها که به ترتیب باال در صورت وضعیت ق عی منظور می شود ،مقادی   

تسویه حساب قرار می گیرد، هر ند که بین آنها و مقادیري که در صورت وضعیت هاي موقت منظور 

 اختالف باشد. گردیده است ،

پیمانکار بدهکار  ي پیمانکار،هرگاه با توجه به صورت وضعیت ق عی تصویب شده و سایر حساب ها   

 نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود. نباشد، 

اقدام به تهیه صورت وضعیت  ، پس از فسخ پیمان ،48یا  47در مواردي که طبق مواد تبصره ـ     

به ترتیب از تاریخ صورت برداري یا تاریخ تحویل مهلت تهیه صورت وضعیت ق عی ، ق عی می شود ،

 ي انجام شده می باشد.  کارها

 ( تحویل قطعي 41ماده   

کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار و تأیید مهندس موافقت نامه ، 5در پایان دوره تضمین شده در ماده    

براي تحویل  39به همان گونه که در ماده  اعضاي هیأت تحویل ق عی و تاریخ تشکیل هیأت را ،مشاور ،

معین و به پیمانکار ابالغ می کند . هیأت تحویل ق عی ، پس از بازدید  ، موقت پیش بینی شده است

هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید، موضوع پیمان را تحویل ق عی  کارها،

می گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و براي کارفرما ارسال می کند و نسخه اي از آن را تا 

غ از سوي کارفرما، به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل ق عی کار را به پیمانکار ابالغ ابال

 می نماید.

براي رفع عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند ،هرگاه هیأت تحویل ق عی ، ـ 1تبصره    

 رفتار می شود. 42آنها طبق ماده 
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تقاضاي تحویل  موافقت نامه ، 5درپایان دوره تضمین تعیین شده در ماده  اگرپیمانکار ،ـ   2تبصره    

مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضاي تحویل ق عی بروز کرده ق عی کار را ننماید ،

 مالك اقدامات مربوط به تحویل ق عی است.  است می باشد و تاریخ تقاضاي پیمانکار،

اقدام به اعزام هیأت تحویل نکند و این تأخیر  ر کارفرما با وجود تقاضاي پیمانکار ،اگ  ـ 3تبصره    

بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضاي یک ماه از تاریخ تقاضاي 

دد و عملیات موضوع پیمان تحویل ق عی شده تلقی می گر کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، مجدد،

 باید اقدامات پس از تحویل ق عی در مورد آن انجام شود. 

 ( مسئوليت های دوره تضمين 42ماده   

پیمانکار مکلف  معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد، اگر در دوره تضمین،   

کارفرما مراتب را با ذکر معایب  است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. براي این منظور ،

 روز پس از ابالغ کارفرما، 15و نقایص و محل آنها  به پیمانکار ابالغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 

 شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید. 

زد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ور   

از محل تضمین درصد،  15را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه  

 برداشت نماید.  پیمانکار یا هر نوع م البات و سپرده اي که پیمانکار نزد او دارد،

رداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده هزینه هاي حفاظت، نگهداري و بهره ب

 کارفرماست. 
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 فصل پنجم

 حل اختالف(تسویه حساب ،خسارت تأخير،تعليق ، هزینه تسریع ،ختم ،حوادث قهری ، فسخ ،)

 

 ( بروز حوادث قهری 43ماده

 ،بیماري هاي واگیردار شیوعمومی ،انقالب ها و اعتصاب هاي ع اعم از اعالم شده یا نشده ، جنگ،   

و حوادث مشابه  طوفان، سیل و طغیان هاي غیرعادي، آتش سوزیهاي دامنه دار و مهارنشدنی ، زلزله،

خارج ازکنترل دو طرف پیمان که در من قه اجراي کار وقوع یابد و ادامه کار را براي پیمانکار ناممکن 

بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می شود. در بروز جزو حوادث قهري به شمار می رود و در صورت  سازد،

مسئول خسارت هاي وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث  حوادث قهري ، هیچ یک از دو طرف،

 نیست. 

الف ( پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را براي حفاظت از کارهاي اجرا شده که در    

یان جدي می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پاي کار به محل وضعیت قهري رها کردن آنها منجر به ز

هاي م مئن و ایمن، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را، در حد امکان، براي تسریع 

 در این امر، در اختیار پیمانکار قراردهد. 

سات و ساختمان هاي موقت، تأسی ب ( در مورد خسارت هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان،   

 ماشین آالت و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می شود. 

ماده « ج»هرگاه خسارت هاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند  (1

 طبق همان ماده اقدام می شود .  براي جبران آن، باشد، 21

  21ماده « ج»مشمول بیمه موضوع بند  وع پیمان ،اگر خسارت هاي وارد شده به کارهاي موض (2

 جبران خسارت به عهده کارفرماست.  نیست یا میزان آن براي جبران خسارت ها کافی نباشد،

ماشین آالت و ابزار و وسایل جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمان ها و تأسیسات موقت ، (3

 یمانکار است. ، به عهده پ21ماده « د»پیمانکار، باتوجه به بند

اعاده کارها به صورت پیش « 2ب ت»و«  1ب ت»منظور از جبران خسارت هاي یادشده در بندهاي    

اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهري ،

آغاز کند. در این صورت،  حادثه الزم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجراي کارها را بی درنگ

تمدید مدت مناسبی براي اعاده کارها به وضع اولیه ، از سوي پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از 

 رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ،  به پیمانکار ابالغ می گردد. 
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یا اگر وضعیت قهري بیش ج (  اگر کارفرما یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروري تشخیص ندهد،    

،  به پیمان خاتمه می دهد.  48،  طبق ماده  48ماده « د»بدون رعایت بند از شش ماه ادامه یابد ،

« ج»و « ب»طبق بندهاي کارفرما هزینه هاي توقف کار پیمانکار را براي مدت مازاد بر یک ماه اول ،

 پرداخت می کند. 49ماده 

 (  ممنوعيت قانوني 44ماده

مصوب بیست و دوم دیماه  مشمول قانون منع مداخله ،انکار اعالم می کند که در موقع عقد پیمان ،پیم

پیمان فسخ و طبق ماده هزارو سی و هفت نیست و در صورتی که خالف آن براي کارفرما محرز شود،

 رفتار می شود. 47

 شمول قانون پیشگفته شود: پیمانکار،  به علل زیر، مهرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت ،   

 مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. الف ( تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام ،   

 ب( تغییراتی که در دستگاههاي دولت یا کارفرما پیش آید.   

 رفتارمی شود. در حالت)ب( به محض وقوع منع قانونی،47درحالت )الف( پیمان فسخ و طبق ماده 

کارفرما به پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود،

با پیمانکار عمل می کند. اگرپیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما  48پیمان خاتمه می دهد وطبق ماده 

 رفتار می شود. 47پیمان فسخ و طبق ماده  اعالم نکند،

    حقوق انحصاری ثبت شده( 45ماده 

خسارت ها و م البات مربوط به نقض احتمالی حقوق الف ( پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوي ،   

عالئم یا نام هاي تجاري و دیگر حقوق حمایت شده که در اجراي موضوع پیمان تألیفات ،ثبت شده ،

 مصون می دارد. ایجاد شود،

می نماید که مفاد اسناد و مدارك پیمان به گونه اي نیست که موجب نقض حقوق ب ( کارفرما تأیید    

حمایت شده شود . در صورتی که براي پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد ومدارك پیمان ناگزیر در 

مواردي موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد . باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها ، مراتب را 

دس مشاور اعالم کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات الزم ، به گونه اي که نقض حقوق حمایت به مهن

 اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابالغ کند. شده برطرف شود ،

 ( موارد فسخ پيمان 46ماده   

 فسخ کند. 47ده الف ( کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ما      
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 .28تأخیردرتحویل گرفتن کارگاه ازجانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند)ب( ماده  (1

 تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده براي تسلیم آن.  (2

ده در بیش از نصف مدت تعیین شتأخیر در تجهیزکارگاه براي شروع عملیات موضوع پیمان ، (3

موافقت نامه، فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجازاست که کارفرما  4بند )ج ( ماده 

 پرداخت کرده باشد.قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند ،

هرکدام  تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دوماه، (4

 راست.که کمت

بیش از نصف مدت تأخیر در اتمام هریک از کارهاي پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی ، (5

 .30تعیین شده براي آن کار با توجه به ماده 

 .30تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک  هارم مدت پیمان با توجه به ماده (6

 غ شروع کار از سوي کارفرما.و ابال 43عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري موضوع ماده  (7

 روز.  15بدون اجازه کارفرما، بیش از  بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تع یل کردن کار، (8

طبق بند )د( ماده  عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح کارهاي انجام شده معیوب، (9

32. 

 انحالل شرکت پیمانکار. (10

به گونه اموال پیمانکار از سوي محاکم قضایی ،ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آالت و  (11

 اي که موجب توقف یا کندي پیشرفت کارشود. 

 .17طبق بند ) و ( ماده تأخیر بیش از یک ماه درپرداخت دستمزد کارگران،  (12

هرگاه ثابت شود که پیمانکار براي تحصیل پیمان یا اجراي آن به عوامل کارفرما حق العمل،  (13

 یا آنها یا واس ه هاي آنها را در منافع خود سهیم کرده است.ه است ،پاداش یا هدایایی داد

 کارفرما پیمان را فسخ می کند. ب ( در صورت احراز موارد زیر ،   

 ( واگذاري پیمان به شخص ثالث. 1

گردد ، به استثناي حالت پیش بینی شده در بند )  44( پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 2

 .48ي شمول ماده براب ( آن،
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 (  اقدامات فسخ پيمان 47ماده   

، کارفرما 46الف ( درصورتی که به علت بروز یک یا  ند مورد از حالت هاي درج شده در ماده    

نظر خود را با ذکر مواردي که به استناد آنها پیمانکار را مشمول  پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد،

 الغ می کند. به پیمانکار ابفسخ می داند، 

روز از تاریخ ابالغ کارفرما، در صورتی که دالیلی حاکی از  10پیمانکار مکلف است که در مدت    

مراتب را به اطالع کارفرما برساند. اگر ظرف  عدم ان باق نظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد،

 یل اقامه شده او را مردود بداند،پاسخی از سوي پیمانکار نرسد یا کارفرما دالمهلت تعیین شده ،

کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابالغ می کند وبدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به 

 ترتیب مفاد این ماده، عمل می نماید. 

 46در صورتی که تصمیم کارفرما براي فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده    

وضوع فسخ پیمان باید بدواً بوسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام مباشد ،

سازمان کارفرما) در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ( بررسی و تأیید 

 کار ابالغ شود.شود و مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمان

ب ( کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسرشده را ضبط و به حساب خزانه   

مصالح و تجهیزات ، ماشین تأسیسات و ساختمان هاي موقت،  واریز می کند و بی درنگ کارگاه،

ظت آن اقدام الزم معمول آالت و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و براي حفا

می دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده اي براي صورت 

ماشین آالت و ابزار و  تجهیزات، برداري و تهیه صورتمجلس کارهاي انجام شده و تمام مصالح،

از معرفی نماینده ظرف مدت  معرفی نماید. هر گاه پیمانکار تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است،

معین شده خودداري کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر 

با حضور نماینده دادگاه محل، براي صورت برداري اقدام می  کارفرما به منظور تأمین دلیل،نشود ،

ندارد. پس از صورت برداري، پیمانکار بی  نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را

 ، اقدام به تهیه صورت وضعیت ق عی ازکارهاي انجام شده می کند. 40طبق ماده  درنگ،

ج ( کارفرما تأسیسات و ساختمان هاي موقت را که در کارگاه احداث شده و براي ادامه کار مورد    

ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو در اختیار می گیرد وبهاي آنها را برابر نیاز است ،

طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت بر یدن کارگاه به پیمانکار 

به حساب طلب پیمانکار منظور می کند. اگر تأسیسات و ساختمان هاي پیشگفته در پرداخت شود، 

کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دو طرف شده باشد ،خارج از محل هاي تحویلی کارفرما ایجاد 
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براي مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت  تعیین می شود،

 می کند. 

د( کارفرما می تواند ماشین آالت و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است    

براي مدت مناسبی که جایگزین کردن آنها با ص خود براي اتمام کار مورد نیاز بداند ،و به تشخی

ماشین آالت دیگر الزم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می 

آالت به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین شود ، 

 او را بیش از مدتهاي تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد. 

کارخانه آسفالت و ماشین آالت خاصی که در مورد ماشین آالت ثابت مانند دستگاه مرکزي بتن ، (1

 برابر مدتی که از راب ه زیر بدست آید. نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است ،

 ماه = مدت اختیار کارفرما براي اجاره .  3(+ 1-مبلغ صورت وضعیت ق عی× ) مدت اولیه پیمان 

             مبلغ پیمان                

 در مورد سایر ماشین آالت، برابر ده ماه. (2

اقالمی از ماشین آالت و ابزار و کارفرما به میزان طلب خود ،اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد،

که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می  وسایل پیمانکار را

 گیرد و با رعایت قوانین جاري کشور، به تملک ق عی خود در می آورد. 

کارفرما از مصالح و تجهیزات پاي کار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پیمان تهیه هت (   

راساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو شده است قبول می کند و بهاي آن را ب

 به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.طرف باشد، 

بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده براي و( پیمانکار با دریافت ابالغ فسخ پیمان ،   

کارفرما تا ده روز از دریافت اجراي کار را همراه با شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال می نماید . 

فهرست پیشگفته، اقالمی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به 

پیمانکار اعالم می نماید تا پیمانکار خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این 

در مقابل تسلیم اسناد و مدارك آن به حساب  مصالح و تجهیزات از سوي پیمانکار تأدیه شده است،

طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه بقیه بهاي خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما 

 خواهد بود. 

و « ج»ز( هرگاه پیمانکار ظرف دوهفته ازتاریخ ابالغ کارفرما ، به منظور توافق در اجراي بندهاي    

ود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا  ند کارشناس رسمی حاضر نش« هت»و« د»
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دادگستري انتخاب می نماید . نظر این کارشناس یا کارشناسان براي طرفین ق عی است و حق 

 الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند.

و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل هاي  ح ( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح   

از محل هاي یادشده  تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما،

خارج کند. در غیر این صورت ، کارفرما می تواند براي خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند 

به حساب بدهکار پیمانکار منظور دار . در این حالت، پیمانکار نمی  عمل نماید و هزینه هاي آن را

 تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی هاي خود، دعوایی م رح نماید. 

ط( از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت وبرداري ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می    

مربوط به نگهداري و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده  نصف هزینه هايیابد .

هزینه هاي مربوط به در غیر این صورت،  پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود،

 به عهده کارفرماست.  نگهداري و حفاظت کارگاه براي ایام بیش از سه ماه،

 ( خاتمه پيمان 48ماده   

کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد  ه پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان ،هر گا   

تصمیم  به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین  بنا به مصلحت خود یا علل دیگر،،

غ می کند . روز باشد ، به پیمانکار ابال 15ده کردن کارگاه براي تحویل، که نباید بیشتر از ماتاریخ آ

کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خ ر یا زیان مسلم است در این ابالغ تعیین می 

کند و مهلت بیشتري به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل 

 کند وکارگاه را آماده تحویل نماید. 

 به شرح زیر، است:  ن پیمان،اقدامات پس از خاتمه داد 

تحویل  41طبق مقررات درج شده در ماده الف ( کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ،   

تحویل موقت می گیرد.  39ق عی و آن قسمت را پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 

ر مکلف  است، به هزینه خود، درمدت پیمانکااگر معایبی در مورد کارهاي ناتمام مشاهده شود ،

مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل ق عی دهد. درصورتی 

اقدام به رفع نقص می  32که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما طبق بند)د( ماده 

قراردادهاي کاتالوگ ها ،انکار باید نقشه ها ،پیم نماید. تا حدي که مورد لزوم و درخواست کارفرماست،

 با پیمانکاران جزو و سایر مدارك اجراي کار را تحویل کارفرما دهد.

 تهیه می شود.  40ب ( صورت وضعیت کارهاي انجام شده طبق ماده    



84 

 

 اقدام می شود:  به شرح زیر ، ج( در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ،   

ح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده وبراي اجراي موضوع پیمان ت مصال1

اندازه گیري و بهاي آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو تهیه شده است ،

 در صورت وضعیت ق عی منظور می شود.طرف باشد، 

درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده براي  ت  پیمانکار با دریافت ابالغ خاتمه پیمان، بی2

اجراي کار را همراه با شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا ده روز از دریافت 

اقالمی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به فهرست پیشگفته ،

ار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت پیمانکار اعالم می نماید تا پیمانک

خرید این مصالح و تجهیزات از سوي پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارك آن 

به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه  بقیه بهاي خرید و هرنوع تعهد مربوط به آنها به 

 هدبود. عهده کارفرما خوا

تمام قراردادهاي خود با پیمانکاران ت پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابالغ خاتمه پیمان ،3

جزو و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهاي خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما 

 ،انجام می شود.  2نیست پس از اعالم نظر کارفرما طبق بند

رتی که پیمانکار به منظور اجراي موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده د( در صو   

است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه خسارت هایی به آن اشخاص گردد، این 

هزینه ها و خسارت ها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما، به حساب بستانکاري پیمانکار منظور می 

 شود. 

می  در اختیار هت( کارفرما تأسیسات و ساختمان هاي موقتی را که درکارگاه احداث شده است،    

گیرد. بهاي این تأسیسات و ساختمان ها با درنظرگرفتن پرداخت هایی که قبالً به پیمانکار شده است 

ها وجهی به با توافق دوطرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آن،

عنوان بر یدن کارگاه پرداخت نمی شود. اگر تأسیسات و ساختمان هاي پیشگفته در خارج از محل 

 کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دوطرف تعیین می شود، ،هاي تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد

 ر پرداخت می کند. براي مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکا

و( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل هاي    

تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما، از محل هاي یادشده 

ها به هر نحو که مقتضی بداند کارفرما می تواند براي خارج کردن آن خارج کند. در غیر این صورت،
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عمل نماید و هزینه هاي آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد. در اینصورت پیمانکار نمی تواند 

 نسبت به ضررو زیان واردشده به اموال و دارایی هاي خود، دعوایی م رح نماید. 

 ز( در مورد تضمین هاي پیمانکار، به ترتیب زیر عمل می شود.   

آزاد می شود، با این  34ماده  1تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعیین شده در تبصره  ت1

حداکثر تا یک ماه پس از تحویل تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته ،

 اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل ق عی شده ، با احتساب مصالح پاي کار تهیه می شود. کار،

تضمین حسن انجام کارقسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل ق عی شده، هریک جداگانه  ت2

 آزاد می شود. 35طبق ماده 

 ( تعليق 49ماده   

در الف ( کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجراي کار را براي یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند،    

تعلیق به پیمانکار اطالع دهد. در مدت تعلیق ، پیمانکار  این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع

تأسیسات و ساختمان هاي  مصالح و تجهیزات پاي کار،مکلف است که تمام کارهاي انجام شده ،

 حفاظت و حراست کند. موقت را براساس پیمان به طور شایسته،

ه میزان تعیین شده در اسناد و ب ( کارفرما هزینه هاي باالسري پیمانکار را در دوران تعلیق، ب   

تعیین هزینه هاي یاد شده ،به مدارك پیمان به پیمانکار می پردازد. اگر در اسناد و مدارك پیمان ،

کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق توافق طرفین در زمان ابالغ  تعلیق موکول شده باشد ،

هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه هاي  مان،می نماید . در صورتی که در اسناد و مدارك پی

متوسط کارکرد فرضی  %10کارفرما ماهانه مبلغی معادل  باالسري پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد،

بابت هزینه هاي ماهانه را به پیمانکار می پردازد. اگر به دستور کارفرما،  قسمتی از کار متوقف شود، 

به تناسب مبلغ متوسط کارکرد فرضی ماهانه،  %10اهانه مبلغی معادل پیشگفته در مدت تعلیق، م

کسرماه به تناسب محاسبه کار متوقف شده ، به پیمانکار پرداخت می شود. براي تعیین هزینه تعلیق،

 می شود. 

غاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوي کارفرما ابالغ در صورتی که پیش از آتبصره ـ    

 ینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند،  به پیمانکار پرداخت می شود. هز %80شود،

ج ( کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آالتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج   

توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از  بدون پرداخت هیچ نوع هزینه اي،نماید ،

 ماشین آالت که در کارگاه باقی می مانند، براساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.
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،مدت رما می تواند با موافقت پیمانکارکارفد( در صورتیکه تعلیق بیش از سه ماه ضروري باشد ،   

فقت تعلیق را براي یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موا

 عمل می شود.  48پیمان خاتمه یافته و طبق ماده  پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه ،

کارفرما باتعیین مهلتی براي پیمانکار به منظور هت( هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ،   

 تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابالغ می کند.آماده نمودن کارگاه ،

 خسارت تأخيرکارهزینه تسریع کار،  (50ماده    

پرداخت هزینه تسریع کار  الف( اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارك پیمان،   

عملیات موضوع پیمان پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپري شدن مدت پیمان ،به پیمانکار،

کا محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید،

 شده می باشد.

بیش از مدت اولیه پیمان بعالوه مدت هاي  در صورتی که مدت انجام کار ، ب ( در پایان کار،   

مدت  و رسیدگی به دالیل پیمانکار ، 30مهندس مشاور با رعایت ماده تمدید شده پیمان باشد ،

به شرح زیر، مالك محاسبه  ررا تعیین می کند، تا پس از تصویب کارفرما،تأخیر غیرمجازپیمانکا

 خسارت تأخیر قرار گیرد.

براي هرروز تأخیر، یک  ت هرگاه جمع مدت تأخیرغیرمجازازیک دهم مدت پیمان بیشتر نشود،1   

 دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تأخیر شده است.

رمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشترشود، تا یک دهم مدت پیمان ت هرگاه جمع مدت تأخیرغی2

براي هرروز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده  و براي مازاد برآن تا یک  هارم مدت پیمان ، 1طبق بند 

 کار که در اجراي آن تأخیر شده است.

امه یابد، ت هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجازازیک  هارم مدت پیمان بیشترشود ولی پیمان اد3

مجموع خسارت هاي تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده برپایه 

براي ادامه و انجام کار بدون دریافت  ( بیشترشود و مدت اضافه بریک  هارم مدت پیمان،2بند)

 خسارت منظور می شود.

عبارتست از مبلغ پیمان، منهاي مبلغ صورت  مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تأخیر شده است،ت4

 وضعیت مربوط به کارهاي انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان. 

 ، به پیمان خاتمه داده شود، 48فسخ گردد یا  طبق ماده  46ت در صورتی که پیمان، طبق ماده 5

مجاز و غیرمجاز آن  میزانبررسی شده ، 30تأخیرکار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده 



87 

 

تعیین می شود. بابت تأخیر غیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار 

عبارتست از مبلغ  مبلغ باقیمانده کار که در اجراي آن تأخیرشده است، تعلق می گیرد. در این حالت،

أخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با درنظرگرفتن ت

 خاتمه پیمان انجام می شد، منهاي مبلغ کار انجام شده. 

ت در مواردي که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروري باشد و در اسناد و 6

 ی کنند.خسرات تأخیر را براساس آن محاسبه م مدارك پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد،

 ( صورتحساب نهایي 51ماده   

صورتحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت ق عی توسط    

تهیه وتصویب می  40عبارتست از مبلغ صورت وضعیت ق عی که طبق ماده  کارفرما تهیه می شود،

مانند  ه یا از آن کسر می گردد،شود و مبلغی که براساس اسناد و مدارك پیمان به مبلغ باال اضاف

تجهیزات و ماشین آالت تحویلی کارفرما به پیمانکار،  وجوه ناشی از تعدیل آحادبها، بهاي مصالح،

 مبلغ جبران خسارت یا جریمه هاي رسیدگی و ق عی شده. 

فرما توسط کار صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکارباشد،   

و پیمانکار امضا می شود. اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد 

نظر خود را با مدارك کافی به کارفرما بنویسد، وگرنه صورتحساب  باید ظرف یک ماه، و آنرا امضا نکند ،

 نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود.

تأیید اعتراض پیمانکار، صورتحساب نهایی را اصالح می کند و دو طرف پیمان کارفرما در صورت    

 آن را امضا می کنند. 

قرار می  52صورتحساب نهایی تأیید شده به شرح باال که مالك تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 

اشد. گیرد، براي دوطرف پیمان ق عی است و هرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تأثیر می ب

درصورتیکه پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض 

خود را در مهلت تعیین شده اعالم کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می 

 اقدام نماید.  53تواند براي حل مسئله،  طبق ماده 

تأخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت  در صورتیکه به علت -1تبصره    

هزینه هاي اضافی بابت تمدید ضمانتنامه هاي پیمانکار  ق عی یا تأخیر در تهیه صورت حساب نهایی،

به او پرداخت  کارفرما این هزینه هاي اضافی را که از سوي پیمانکار تأمین شده است ، ایجادشود،



88 

 

کارفرما تضمین  ،از تضمین ها از سه ماه بیشتر شوددر آزاد کردن هر یک می کند واگر مدت تأخیر 

 مربوط را آزاد می نماید. 

معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت هرگاه براساس صورت وضعیت ق عی،  -2تبصره    

طبق  پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا،

صورتحساب نهایی،  مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت ق عی پیمانکار بدهکار نبوده 

است،  کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارك یادشده را آزاد کرده 

آنها تأخیر وهزینه تمدید آنها را که از سوي پیمانکار تأمین شده است،  براي مدتی که در آزاد نمودن 

 پرداخت کند. ایجاد گردیده ،

 ( تسویه حساب 52ماده   

تهیه شده است، پیمانکار بستانکار  51الف ( هرگاه براساس صورتحساب نهایی که به شرح ماده    

طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضاي صورتحساب نهایی یا اعالم کارفرما پرداخت  شود،

نصف تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل ق عی باید نزد کارفرما باقی بماند،  می گردد و به غیر از

 بی درنگ آزاد می شود. دیگر تضمین هاي پیمانکار، از هر نوع که باشد ،

پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که درمدت یک ماه از ب ( هرگاه براساس صورتحساب نهایی ،   

عالم کارفرما، به شرح باال طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این تاریخ امضاي صورتحساب نهایی یا ا

پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیرنماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را 

وصول  ضبط نشده باشد(، 47از محل سپرده ها و تضمین هاي پیمانکار ) در صورتیکه طبق ماده 

ن تضمین ها تکافو ننماید ،  با رعایت قوانین جاري کشور از دیگر دارایی هاي او نماید و اگر مبالغ ای

 وصل کند. 

هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در باال، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر از نصف کسور تضمین    

پرده هاي او، حسن انجام کار، که تا تحویل ق عی نزد کارفرما باقی می ماند، بقیه ضمانتنامه ها و س

 به هرعنوان که باشد،  بی درنگ آزاد می شود.

 ( حل اختالف 53ماده   

می توانند   ( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آید ، دوطرفالف   

براي حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوري طبق بند 

 ،  عمل نماید.2و1رحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهاي ب )ج(
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ابالغ  "در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دوطرف از متون بخشنامه هاي مربوطه که قبالت 1

شده است ، هر یک از دوطرف از مراجع ذیصالح  گونگی اجراي بخشنامه مربوط را استعالم نماید 

 اجع اعالم می شود ، عمل کنند.و دوطرف طبق نظري که از سوي مر

است رسیدگی و اعالم نظر درباره آنها به  1که خارج از شمول بند  در مورد اختالف نظرهاییت 2   

کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دوطرف واگذار شود و دوطرف طبق نظري که از سوي 

بوط اعالم می گردد ، عمل کارشناس یا هیأت کارشناسی ،  در ار وب پیمان و قوانین و مقررات مر

کنند.در صورتیکه توافقی جهت حل اختالف فیمابین صورت نپذیرد موضوع از طریق مراجع ذیصالح 

 قضایی پیگیري خواهد شد.

 ( قوانين ومقررات حاکم برپيمان54ماده

 قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایران است. 

 

 نماینده پیمانکار                            

 نام و نام خانوادگی       

 امضاو       
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 مشخصات فنی عمومی
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 مشخصات فني عمومي

 عنوان مشخصات فني عمومي ردیف

 شماره نشریه معاونت برنامه

ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

 جمهوری

 اختمانیمشخصات فنی و عمومی کارهاي س 1
 55آخرین تجدید نظر نشریه شماره 

 (1388)سال 

 110آخرین ویرایش نشریه شماره  برق ساختمان مشخصات فنی و عمومی و اجرایی تاسیسات 2

 128آخرین ویرایش نشریه شماره  ساختمان مشخصات فنی و عمومی تاسیسات مکانیکی 3

 ین ویرایشآخر 22الی  1مباحث  کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان 4

 4311 شرایط عمومی پیمان 5

 3418 مشاوره شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات 6

 20 جوشکاري در ساختمان هاي فوالدي 7

 21 تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاري 8

 22 جوش پذیري فوالد ساختمانی 9

 23 هاي فوالدي بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان 10

 24 ر جوشکاريایمنی د 11

 36 جوشکاري در درجات حرارت پایین 12

 79 شرح خدمات نقشه برداري 13

 111 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش اول( 14

 112 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 15

 120 آیین نامه بتن ایران )تجدید نظر اول( 16

 128-1-3-3 تمانها )دوجلد(ساخ مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی 17

 144 تسهیالت پیاده روي )سه جلد( 18

19 
 همسان اجرایی جزییاتمقررات ومعیارهاي طراحی و

 ساختمانی
167 

 203 ضوابط طراحی فضاهاي سبز شهري 20

 228 آیین نامه جوشکاري ساختمانی ایران 21

 95 مشخصات فنی نقشه برداري 22

4-173 شهرها هاي آبرسانیمبانی و ضوابط طراحی طرح  23  

24 
عملیات اجرا  دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی

 شده
773 
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 مشخصات فنی خصوصی
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 مشخصات فنی خصوصی ابنیه

 

 صادره هاي نامه آیین و نشریات و عمومی فنی مشخصات ضوابط کلیه بخش این در شده ذکر موارد بر عالوه

 هر در ایران ساختمان ملی مقررات همچنین و ذیربط مبادي سایر و کشور ریزي رنامهب و سازمان مدیریت توسط

 .گردد مراعات توسط پیمانکار بایستی بخش

 مشخصات فني خصوصي کارهای معماری -1

 مالحظات عمومي -الف

یمانکار پ توسط اجرا از قبل بایست می جداول و اجرائی هاي نقشه در مندرج تعداد و ها اندازه ابعاد، کلیه -

 .گردد کنترل

هماهنگ  طرح مشاور با اجرا از قبل را کارگاهی شرایط و ها نقشه بین مغایرت هرگونه است موظف پیمانکار -

 .نماید

مکانیکی  و برقی تاسیسات سازه، هاي نقشه کامل هماهنگی با بایست می معماري اجرائی هاي نقشه کلیه -

 .شود اجرا

متریک  سیستم یک در است، شده ذکر ها نقشه در که مواردي در جزو به ارتفاعات و ها اندازه و ابعاد کلیه -

 .باشد می

جزئیات  شد خواهد اشاره آن به ذیالً یا است شده ذکر ها نقشه در که مواردي کلیه در است موظف پیمانکار  -

 .برساند طرح مشاور تصویب به و تهیه را مربوطه کارگاهی هاي نقشه و

شیشه،  سرامیک، ترمال، پنجره و درب سنگ، آجر، قبیل از مصرفی مصالح کلیه نمونه است موظف پیمانکار -

 مقایسه جهت مصوب نمونه است بدیهی برساند، طرح مشاور تصویب به مصرف از قبل را غیره و کاشی آالت، یراق

 .بود خواهد مشاور نزد

 اجراي عملیات بر حاکم دجهبو و برنامه سازمان تاسیساتی و ساختمانی کارهاي عمومی و فنی مشخصات کلیه  -

 .است الزامی نظارت دستگاه نظر با آن رعایت و است بوده

 مالحظات فني -ب

 .باشد می اجرائی هاي نقشه در مندرج جزئیات و اطالعات مکمل شد، خواهد اشاره بدان ذیالً که مواردي

 یاد شده هاي نگس فنی مشخصات لیکن است، شده منعکس کاري نازك جدول در مصرفی هاي سنگ جزئیات

 .باشد می زیر شرح به

 .بود خواهد کاري نازك جدول براساس دیوارها و کف و نماها در رفته بکار هاي سنگ کلیه -
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پیشانی  سنگ متر، سانتی 5 محوطه کف سنگ متر، سانتی 2 دیوارها و کف فرش در سنگ ضخامت حداقل -

 .باشد شده رهاشا بدان نقشه در که هایی محل در مگر متر سانتی 2 پله

 کاشي و سراميک

 طرح مشاور مهندس تائید به بایست می آنها نمونه که کاشی کرابن و تبریز سرام، کاله ساخت ها کاشی کلیه

 .گردد نصب و تهیه برسد

به . گردد نصب و تهیه برسد طرح مشاور مهندس تائید به بایست می آنها نمونه که مصرفی هاي سرامیک کلیه -

 .برسد طراح مشاور مهندس تائید به بایست می اجرا زمان در نمونه و سازنده کارخانه هرحال

 درب، شيشه و پنجره ها

 درب ها -الف

 .گردد نصب و تهیه مشاور مهندسین نظر با بایست می تاسیساتی فضاهاي هاي درب کلیه

جرا می بایست به قبل از دا شوند می گذاشته کار دیوار در که هایی پنجره و در هاي درگاه نعل مشخصات  -

 .است تایید دستگاه نظارت برسد

 جا براي مشبک گریل میبایست است شده مشخص مکانیکی تاسیسات هاي نقشه در که دربهایی کلیه پایین در  -

 .گردد تعبیه هوا جایی به

 پنجره ها -ب

 در نقشه شده اراده جزئیات طبق غیره و آشپزخانه ها، سرویس داکت قبیل از تاسیساتی هاي داکت هاي گریل

 .شود اجرا مشاور هماهنگی با پیمانکار توسط باید می و بوده ها

 انتخاب مشاور مهندسین تائید با و مرغوب نوع از بایست می غیره( و دستگیره لوال، مصرفی )قفل، آالت یراق  -

 .گردد

 سقف های کاذب

 بایست می سقف هر راياج لیکن است، شده منعکس اجرائی هاي نقشه در کاذب هاي سقف کلیه مشخصات

 :گیرد صورت زیر موارد به توجه با

 تاسیسات و ها( کشی کانال )خصوصاً مکانیکی تاسیسات هاي نقشه با هماهنگ بایست می ها سقف زیرسازي  -

 .گردد اجرا برقی

 به رنگ و کیفیت نظر از اجرا از قبل باید می شده، اشاره کاري نازك جداول در که کاذب هاي سقف نمونه -

 .برسد مشاور ویبتص

 .برسد مشاور تصویب به اجرا از قبل باید می کاذب هاي سقف زیرسازي جزئیات و کارگاهی نقشه -
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 دیوارها

 اجراي همچنین و جانمایی آن، قبل از اجرا می بایست به تایید دستگاه نظارت برسد. دیوارهاوال پست  جزئیات

 .گیرد صورت زیر موارد به توجه با بایست می دیوارها

 نوع درزبندي نوار همچنین و خشک دیوارهاي در مصرفی واشرهاي مهره، پیچ، گالوانیزه، هاي نبشی نمونه -

 .برسد مشاور تصویب به اجرا از قبل بایست می خارجی

 ها کاری عایق

 اجرا سپس و رسیده مشاور تائید به آن فنی مشخصات بایست می پروژه در رطوبتی هاي کاري عایق کلیه

 الیه آستر سیمانی بستر و محافظ عایق الزامی است.راي اج .گردد

 

 فایل پی دي اف مشخصات فنی خصوصی ابنیه پیوست شود.
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 و تجهیزات تولیدکننده مجاز شرکتهای لیست

 ابنیه (وندورلیست) مصالح
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 آهن و فوالد گل گهر هشرکت توسعموضوع : لیست سازندگان اقالم مورد نیاز پروژه ساختمان اداری 

 منبع تهیه شرح  ردیف

 سقف کاذب 1

 شرکت کناف ایران

 شرکت البل

 شرکت کاپالس

 موزائیک 2

 موزائیک یزد

 موزائیک میبد

 شرکت ساالر

 کرتین وال 3

 شرکت آکپاي

 شرکت آرین سازین بنا نما

 شرکت آلوم گستر

 درب ضدحریق 4

 شرکت پیشرو درب مرکزي

 بدان هویداشرکت هونام هیر

 شرکت آرمان ایده کاال

 MDFدرب  5

 ایستا در

 ترمه درب تبریز

 شرکت آتار درب آسیا

 آجر نسوز 6

 شرکت آجر آذرخش

 شرکت آجرنما ین

 شرکت کهن سرام

 کاشی و سرامیک 7

 )کاله سرام( PMAشرکت 

 شرکت کاشی تبریز

 شرکت سرامیک کرابن

 UPVCپنجره  8

 فمنشرکت ها

 شرکت وین تک

 شرکت ویستا بست

 شیشه 9

 شرکت ونوس شیشه

 شرکت ایمنی شرق

 شرکت شیشه فلوت قزوین
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 منبع تهیه شرح  ردیف

 درب اتوماتیک 10

 شرکت افراز نو آوران صبا

 شرکت آ یالن در

 شرکت کاسپین آروین ویرا

 بولت مکانیکی 11

 فیشر

 هیلتی 

 بوش

 یجیتال درب ضد حریققفل د 12

 سامسونگ

 سانا درب

 کارن کویر

 گاتر 13

 شرکت راتین

 گروه صنعتی ایران درین

 شرکت نیکول

 درب استیل پالست 14

 شرکت نودر

 شرکت آسان درب

 شرکت لیواس

 یراق آالت 15

 شرکت بهریزان

 شرکت آالکس ایران

 شرکت رد

مصالح و لوازم به کارگاه، پيمانکار موظف است پس از استعالم از شرکت های مذکور  تذکر: قبل از تهيه و ارسال

و ارائه مشخصات فني و کاتالوگ ها به مهندسين مشاور، پس از اخذ تأیيدیه نسبت به خرید مصالح، لوازم و 

 تجهيزات اقدام نماید.
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 و تجهیزات تولیدکننده مجاز شرکتهای لیست

 تاسیسات مکانیکی (وندورلیست) مصالح
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 آهن و فوالد گل گهر هشرکت توسعموضوع : لیست سازندگان اقالم مورد نیاز پروژه ساختمان اداری 
 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال ردیف

 لوله سپاهان لوله ساوه لوله اهواز لوله فوالدي 1

 گلپایگان پلی غرب پلی ران لوله پلی اتیلن 2

 پلی ران لوله پوش فیت 3

 سوپر پایپ الیه تلفیقی 5 لوله 4

 پلیمر پارس پارس پلیکا گلپایگان PVCلوله  5

 CIM آذران کیز ایران شیر برنجی 6

 وگ گلستان فاراب میراب شیر  دنی 7

 راسان شودر KWC شیر آالت بهداشتی 8

 ارتعاشات صنعتی ایران لرزه گیر 9

 وگ گلستان فاراب میراب صافی 10

 ایران رادیاتور ک کنرادیاتور و حوله خش 11

12 
دستگاه هاي کنترل و اندازه 

 گیري
 ///// زیمنس هانیول

13 VRF دایکین 

 ساراول نیما تهویه آراو تهویه هواساز 14

 ساوه هفت الماس امیرکبیر کانال هوا 15

16 
دریچه هوا ، دمپرهاي کنترلی و 

 ضد آتش

کارخانه 

 شاهرخی

موسسه فنی 

 شاهرخی
 دکت

 خزر فن دهدمن هواکش 17
صبا تهویه 

 ایرانیان

 شوفاژ کار دیگ آبگرم  دنی 18
لوله و ماشین 

 سازي
  

 ریلو پارس مشعل ایران رادیاتور مشعل 19

 دایکین کولر گازي 20

 ابارا لوارا گرانفوس الکترو پمپ 21

 Aeroflex Aria flex Kfelex عایق 22

 م کارنار فو آذربان آریا کوپلینگ تجهیزات آتش نشانی 23

 تهران مبدل حرارت گستر پاکمن سختی گیر 24
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 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال ردیف

 نقاشیان خانیران تهران مبدل مخازن و مبدل ها 25

 ///// ایران بست وستادژ بست و تکیه گاه ها 26
 

الم از شرکت های تذکر: قبل از تهيه و ارسال مصالح و لوازم به کارگاه، پيمانکار موظف است پس از استع

مذکور و ارائه مشخصات فني و کاتالوگ ها به مهندسين مشاور، پس از اخذ تأیيدیه نسبت به خرید مصالح، 

 لوازم و تجهيزات اقدام نماید.
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 و تجهیزات تولیدکننده مجاز شرکتهای لیست

 تاسیسات برقی (وندورلیست) مصالح
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 آهن و فوالد گل گهر هشرکت توسعقالم مورد نیاز پروژه ساختمان اداری موضوع : لیست سازندگان ا
 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال ردیف

A کابل 

 دماوند کابل افشارنژاد سیمیا سیم وکابل هاي فشار ضعیف 1

 دماوند کابل افشارنژاد سیمیا کابل هاي جریان ضعیف 2

 لگزند یونیکام لگراند CAT6کابل هاي  3

 لگزند ونیکامی لگراند فیبرنوري 4

B وسایل فشار ضعيف و فشار متوسط تابلویي 

 زیمنس ABB اشنایدر کلیدهاي مینیاتوري 1

 زیمنس ABB اشنایدر کلیدهاي اتوماتک 2

 زیمنس ABB اشنایدر کلیدهاي گردان 3

 زیمنس ABB اشنایدر کنتاکتور 4

 زیمنس ABB اشنایدر رله هاي حفاظتی 5

 زیمنس ABB اشنایدر STOP/STARTشستی  6

 *** آذر نورد باهنر شینه مسی 7

 زیمنس ABB اشنایدر  راغ سیگنال 8

 زیمنس ABB اشنایدر دژنکتور 9

 زیمنس ABB اشنایدر کلیدفیوز-فیوز 10

 *** آریاترانسفو ایران ترانسفو ترانس هاي برق 11

C CABLE LUG 

 راحیل آریا پارس جلفا   1

D تجهيزات شبکه 

 دیتاشین EASY سیسکو سویچ 1

 دیتاشین EASY سیسکو هاب 2

E سيني کابل 

 آژینه ساتها پنج تاش سینی کابل 1

2 LADER آژینه ساتها پنج تاش 

 البرز بهرادین انرژي هیلتی LADERساپورت سینی و  3

F یو.پي.اس 
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 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال ردیف

 SOCOMEC BORRI یو.پی.اس 1
GENERAL 
ELECTRIC 

 SOCOMEC BORRI باطري 2
GENERAL 
ELECTRIC 

 SOCOMEC BORRI محفظه باطري 3
GENERAL 
ELECTRIC 

G سيستم های اعالم حریق 

 GENERAL دتکتور دودي 1
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL دتکتور حرارتی 2
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL دتکتور ترکیبی 3
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL اعالم حریقآژیز  4
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL شستی اعالم حریق 5
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL  راغ هشدار دهنده 6
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

 GENERAL مرکزکنترل 7
ELECTRIC 

SIEMENS GENT 

H سيستم های صوتي 

   پارس صدا مزدك بلندگوهاي سقفی 1

   SONY زدكم بلندگوهاي دیواري 2

   SONY مزدك میکروفن 3

   SONY مزدك آمپلی فایر 4

I مرکز تلفن 

 *** SIEMENS PANASONIC مرکز تلفن 1

J سيستم دوربين مداربسته 

 Uniview Hikvision Dahua دوربین  1

 Uniview Hikvision Dahua مانیتور 2

 Uniview Hikvision Dahua مرکز کنترل 3
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 3منبع  2منبع  1منبع  نوع کاال ردیف

 Uniview Hikvision Dahua سایر تجهیزات 4

K لوله های فوالدی و پي.وی.سي 

   ساوه پایپ خاور لوله هاي فوالدي  1

 لوله هاي پی.وي.سی 2
سه ستاره 

 سمنان
 پلیکاي سمنان سحر سمنان

L سيستم هوشمند 

 Berker Schneider Interra تاچ پنل 1

 Berker Schneider Interra دکلید هاي هوشمن 2

 Berker Schneider Interra ترموستات هوشمند 3

 Berker Schneider Interra منبع تغذیه 4

 Berker Schneider Interra کنترلر هوشمند 5

 Berker Schneider Interra موتو پرده 6

 Berker Schneider Interra اتصال دهنده 7

 Berker Schneider Interra ورودي فرمان 8

M کليد و پریز سنتي 

 Schneider Viko Visage کلید تک پل 1

 Schneider Viko Visage کلید تک دو پل 2

 Schneider Viko Visage سنسور حرکتی 3

 Schneider Viko Visage پریز برق تک فاز 4

 Schneider Viko Visage پریز برق سه فاز 5

 Schneider Viko Visage پریز تلفن 6

 Schneider Viko Visage پریز شبکه 7

تذکر: قبل از تهيه و ارسال مصالح و لوازم به کارگاه، پيمانکار موظف است پس از استعالم از شرکت های 

مذکور و ارائه مشخصات فني و کاتالوگ ها به مهندسين مشاور، پس از اخذ تأیيدیه نسبت به خرید مصالح، 

 اید.لوازم و تجهيزات اقدام نم
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 پیمان به مرتبط مستندات و مدارك و ها فرم

 
 پروژه محل از بازدید فرم

 دولتي معامالت در کارمندان مداخله منع قانون شمول عدم تعهدنامه

 اجرا دست در کارهای خوداظهاری فرم

 اجرا تعهدنامه

 قيمت پيشنهاد برگ

 ها ضمانتنامه نمونه

 نامه بيمه فرم

 ها دستورالعمل و ها بخشنامه سایر عناوین

 پيوست های بخشنامه
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 پروژه محل از بازدید فرم
 

 آهن و فوالد گل گهر توسعهشرکت پروژه ساختمان اداری  مناقصه به مربوط

 را مناقصه موضوع عملیات پروژه محل از بازدید و آگاهی و بررسی از پس زیر امضاکنندگان احتراماً،

 با را (پروژه انجام محل امکانات و فیتوپوگرا و عوارض -هوا و آب موقعیت) جوانب تمام رعایت با

 .دهم می انجام قیمت پیشنهاد برگ در پیشنهادي قیمت

 

 

 پروژه: محل

 پروژه: از بازدید ساعت و تاریخ

 دهنده: پيشنهاد امضاء
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 بسمه تعالی

تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت 

 22/10/1337دولتي مورخ 

این پیشتتنهاد دهنده با امضتتاو ذیل این ورقه بدینوستتیله تأیید می نماید مشتتمول ممنوعیت مذکور در 

نمی باشتتتد و  نانچه  1337قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصتتتوب دي ماه 

ات برسد ، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه خالف این موضوع به اثب

 فوق را  مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید . 

شود  صه فوق تشخیص داده  همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناق

د و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان ) تا تحویل و عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضتتاو نمای

موقت ( به اثبات برسد یا  نانچه افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این 

پیمان ستتتهیم و ذینفع نماید و یا قستتتمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشتتتت 

ام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انج

 اجراي کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد . 

این پیشتتنهاد دهنده متعهد می شتتود  نانچه در حین اجراي پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصتتابات در 

ش ستگاه دولت م ساند تا طبق مقررات د صله به اطالع کارفرما بر مول قانون مزبور گردد ، مراتب را بالفا

صله به اطالع  شنهاد دهنده مراتب فوق را بالفا ست  نانچه این پی شود . بدیهی ا به پیمان خاتمه داده 

ضبط نماید  ضمانتنامه هاي مربوط را  سخ نموده و  ساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را ف ، بلکه نر

خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد 

 دهنده وصول خواهد نمود . 

مضافاً ، این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازات هاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی 

 هاي مربوطه می باشد.  کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات

 تاریخ                                                                نام پيشنهاد دهنده 

 

 نام و نام خانوادگي و سمت امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده
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 کمدار و اسناد و مقررات از ناشي مسئوليتهای پذیرش و اجرا نامه تعهد

 پيمان و مناقصه عمومي

 

بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضاو مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان  –الف 

 از متن قوانین، مصوبات، آیین نامه ها دستورالعمل ها، بخشدهنده دهنده اطالع کامل این پیشنهاد 

 ذیل می باشد. « ج » نامه ها و به طور کلی اسناد و مدارك نام برده شده در بند 

و  ذیل نیز جزو اسناد« ج » همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارك موضوع بند  –ب 

صه مدارك این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناق

و پیمان، مورد قبول پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیت هاي الزم و نیز اجراي کامل آن ها نیز 

 بدین وسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود: 

 فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان  –ج 

ن در خصوص آئین نامه تضمین هیئت وزیرا 22/09/1394ه مورخ  50659ت /123402مصوبه  – 1

 معامالت دولتی

موافقتنامه ، شرایط کلی و شرایط خصوصی این پیمان و مقرارت مربوطه آنها ) بخشنامه شماره  – 2

 (  3/3/1378مورخ  842/54-1088/102

-1753/54رعایت ضوابط فنی ، حقوقی و قراردادي در پروژه هاي عمرانی ) بخشنامه شماره  – 3

 ( 23/4/1370خ مور 4617/105

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه هاي ساختمانی  – 4

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار ملی یا تاریخی 127ماده  – 5

کل کشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن  1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرائی تبصره  – 7

 شن و ماسه 

 کلی پیمان نمونه پیمان و شرایط  – 8

-4366بخشنامه شماره  دستورالعمل نحوه واگذاري کار تأسیساتی همراه کار ساختمانی – 9

  21/10/1368مورخ  50/15895-1

-6770/16106بخشنامه شماره  دستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد نیاز طرح هاي عمرانی – 10

  13/12/1360مورخ  1

بخشنامه شماره  ورد نیاز طرح هاي عمرانیدستورالعمل مقدار سیمان مصرفی م – 11 

 24/08/1360مورخ  4950/54/10639-1

شوراي  143و  129حق بیمه کارکنان شاغل در طرح هاي عمرانی ) موضوع مصوبات جلسات   – 12

عالی تأمین و اجتماعی ( صرفاً در مورد کارهایی که با قیمت هاي پایه و از محل اعتبارات عمرانی انجام 

 افذ است. می شود ن
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، به طور کلی کلیه کتابچه هاي مشخصات  55مشخصات فنی عمومی کارهاي ابنیه نشریه شماره  – 13

 فنی عمومی منتشره 

بخشنامه رعایت ضوابط و مقررات  هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهاي ابنیه – 14

 5/2/1363مورخ  1-420/54/1265شماره

نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت مقررات و ضوابط مربوط به  -15

مورخ  1-13300/54/5188و شماره  2/9/1360مورخ  1-5090/54/11082بخشنامه شماره وضعیت ها 

8/4/1362 

بخشنامه شماره مقررات و ضوابط مربوط به منظور نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پیمانکار  – 16

 27/3/1359مورخ  1110/54/3335-1

-5/1740-600/54بخشنامه شماره مقررات و ضوابط مربوط به نحوه تحویل موقت تدریجی کار  – 17

 23/2/1359مورخ  1

بخشتتنامه عمومی پیمان  21مقررات و ضتتوابط مربوط در مورد بیمه کارها موضتتوع بند ب ماده  – 18

 28/12/1355مورخ  17576د ف  /4507

 ه به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجراي آن می باشد.سایر مقررات جاري ک – 19

صورتی که جنبه عمومی  صادره بعد از تاریخ مزبور در  شنامه هاي  ستورالعمل ها و بخ ضیح اینکه د تو

  دارد در این مورد نافذ است.
 

 

 

 
پيشنهاد دهنده تاریخ                                                                نام

 نام و نام خانوادگي و سمت امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده
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 برگ پيشنهاد قيمت

امضتتتاو کنندگان زیر پس از بررستتتی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد و اجرا و مستتتؤولیت در مورد م الب و 

صه،  شرایط مناق صه،  شرکت در مناق صات فنی مندرجات دعوتنامه  شخ صه و پیمان، م صی مناق صو شرایط خ

صه و  سناد و مدارك عمومی مناق صیلی اجرائی، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و ا شه هاي کلی و تف عمومی، نق

پیمان، تعهد نامه عدم شتتتمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و ب ور کلی تمامی مدارك و 

لي، اداري، اجرایي در خصوص تامين و حمل مصالح و ساخت و نصب و مدیریت فني، ما اسناد مناقصه

آهن و فوالد گل  توسعهكت شراجراي كامل عمليات رشته هاي ابنيه، برق و مکانيک ساختمان اداري 

و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شتترایط و عوامل به همراه محوطه سااازي  گهر

 ناقصه پیشنهاد می نمایند که : موجود از لحام انجام کارهاي مورد م

عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و پیمان  – 1

 ریتتال ) بتته عتتدد(..………………………………….………………بتته متتبتتلتتغ 

………………………………………………………….…………………………   
 ریال )به حروف( انجام دهم . 

 رد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :  نانچه این پیشنهاد مو – 2

الف ( اسناد و مدارك پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاو نموده و همراه تضمین 

زهاي تع یل( ) باستتتثناي رواریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصتته انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از ت

 تسلیم نمایم . 

شروع به کار  ساخته و  ستقر  شین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار م ب ( ظرف مدت مقرر در پیمان، ما

 نمایم و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم . 

 ارك مناقصه جزو الینفک این پیشنهاد محسوب میشود. تأیید می نمایم که کلیه ضمائم و اسناد و مد – 3

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی براي واگذاري کار به پیشنهاد دهندگان را ندارد .  – 4

تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاو و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجراي  – 5

 تقدیم داشته ام.« الف»را به نفع کارفرما در پاکت  شرایط مناقصه7ع بند تعهد، تضمین موضو

 .ام گرفته نظر در را مالیات و عمرانیغیر طرحهاي بیمه کسورات پیشنهادي قیمت در که نمایم می تایید -6

 .است نگردیده لحام افزوده ارزش بر مالیات مبلغ پیشنهادي، قیمت در که نمایم می تایید -7

 

 

 

 شنهاد دهنده                                                              تاریخ نام پي 

 نام و نام خانوادگي و سمت امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده 
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 پيش پرداخت ضمانتنامه

 :نشانیبه ............................................ ................  حقوقی /حقیقی باشناسه*..................................  اینکه به نظر

این **.............................  به...................  کدپستی................................................................................................

 نموده منعقد ***................................................ با را ........................****............ قرارداد است داده اطالع

 به پرداخت پیش عنوان به ریال ................................................................ مبلغ است قرار و است

 در است متعهد ..................................................**........ این شود، رداختپ ...........................................*.............

 پیش مبلغ بازپرداخت خواستار که دهد اطالع بانک این به کتباً***......................................... کهیصورت

 را پرداخت پیش مبلغ از مانده میزان تا مبلغى هر است،.............*.......................... به شده داده پرداخت

 اینکه بدون ازسوي ***................................................ واصله کتبى تقاضاى اولین دریافت محض به

 یا جهو در درنگیب باشد، داشته قضائى و قانونى مجارى از اقدامى یا و اظهارنامه صدور به احتیاجى

 .بپردازد ***................................... کرد حواله

 کتبى درخواست به بنا و است ......................................... روز ادارى وقت آخر تا ضمانتنامه این اعتبار

 که مدتى براى شده، تعیین وزر ادارى وقت پایان از قبل تا واصله***............................................. 

 مدت نخواهد یا نتواند **........................................... کهی صورت در و باشدی م تمدید قابل شود درخواست

نتواند  و نسازد فراهم را دیتمد این موجب *....................................... یا و کند تمدید را ضمانتنامه این

 بدون است متعهد **................................................. نماید تمدید به حاضر را......................................... **...

 کرد حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد، مجدد م البه به احتیاجى آنکه

 .کند پرداخت.***...........................................

 واریز پرداخت پیش مبلغ آن در که*...................................  کتبى درخواست به بنا ضمانتنامه ابن مبلغ

 تاریخ از روز سى ظرف حداقل باید که***....................................  کتبى نظر طبق است، شده درج شده

 واریز پرداخت پیش مبلغ مورد در ***........................ به..................... **..........  استعالم نامه تحویل

 ***........................ سوي از پاسخى وصول عدم صورت در و شودی م داده تقلیل گردد، اصل شده

 .شد خواهد هداد تقلیل است، نموده اعالم*............................. که مبلغى معادل ضمانتنامه

 مبلغ و گردد واریز ضمانتنامه این در شده تعیین ترتیب به پرداخت پیش این مبلغ تمام کهی صورت در

 از اعم است، ساقط اعتبار درجه از و باطل خود به خود ضمانتنامه این شود، داده تقلیل صفر به آن

 . نگردد مستردیا  گردد مسترد بانک به آن اصل اینکه

 

 کارعنوان پیمان *

 عنوان بانک **

 کارفرما عنوان ***

 قرارداد موضوع ****
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 کار انجام حسن کسور استرداد ضمانتنامه

 :نشانی به............................................. حقوقی / حقیقی شناسه*..............................................  اینکه به نظر

این  به ..............................................................  کدپستی..............................................................................................

 طرف از لریا ................................. مبلغ است مقرر که است داده اطالع**........................................ 

****..........................  قرارداد کار انجام حسن کسور استرداد عنوان به***................................................

 حساب به مزبور وجه پرداخت از پس رو این از شود، پرداختبه .......................................... 

 در است متعهد **......................................... این **..................................... این نزد.......... *.....................

 ** این به ضمانتنامه این سررسید انقضاو از قبل و کتباً ***........................................... کهی صورت

 قرارداد از ناشى تعهدات اجراو ز*........................................ ا که دهد اطالع....................... ...........................

 که را مبلغى هر ریال .................................................... میزان تا است، ورزیده تخلف شده یاد

 سوي از واصله کتبى تقاضاى اولین دریافت محض به کند، م البه.......... ***...................................

 و قانونى مجارى از اقدامى یا و اظهارنامه صدور به احتیاجى اینکه بدون ***............................................

 این اعتبار مدت .بپردازد ..............***......................... کرد حواله ای وجه در درنگی ب باشد داشته قضائى

 ***................................. کتبى درخواست به بنا و است .................. روز ادارى وقت آخر تا ضمانتنامه

 باشدی م تمدید قابل شود درخواست که مدتى براى شده، تعیین روز ادارى وقت پایان از قبل ات واصله

 آن انقضاو از قبل را ضمانتنامه این مدت نخواهد یا نتواند**............................................   کهی صورت در و

 **...................................... نتواند و نسازد فراهم را تمدید نای موجب *............................ یا و کند تمدید

 مجدد م البه به احتیاجى آنکه بدون است متعهد ...........................................**.. نماید تمدید به حاضر را

 .کند رداخت***......................................... پ کرد حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد،

 

 عنوان پیمانکار *

 ** عنوان بانک

 کارفرما عنوان ***

 راردادق موضوع ****
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 کار ارجاع فرآیند در شرکت ضمانتنامه

 نشانى  به*....................................  حقوقی/حقیقی شناسه با*...................................................  اینکه به نظر   

این   نماید، شرکت****.......................................   مناقصه در است مایل .................................................. 

 مبلغ براي ، ***.......................................... مقابل در ، *......................................... از **............................... 

 **......................  ***............................... به این  نانچه نمایدی م تعهد و تضمین ریال ................................

 مربوط پیمان امضاو از مشارالیه وشده  واقع قبول مورد نامبرده کننده شرکت پیشنهاد که دهد اطالع

 ره ریال ............................. میزان تا است، نموده استنکاف پیمان تعهدات انجام ضمانتنامه تسلیم یا

 واصله کتبى تقاضاى اولین دریافت محض به نماید، م البه ***.......................................... که را مبلغى

 صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف اثبات به احتیاجى اینکه ***............................................. بدون سوى از

 کرد حواله یا وجه در درنگی ب باشد، داشته قضائى یا قانونى مجارى از اقدامى یا ظهارنامها

 .بپردازد***................................................ 

 پیشنهاد تاریخ آخرین بعد از ماه سه ادارى ساعت آخر تا و است ماه سه ضمانتنامه این اعتبار مدت

 دیگر ماه سه حداکثر براى ***.................................. کتبى درخواست به بنا تمد این ی باشد.م معتبر

 تمدید را ضمانتنامه این مدت نخواهد یا تواند**............................... ن کهی صورت در و است تمدید قابل

 تمدید با موافق را**.................................  و ازدنس فراهم را تمدید این موجب *............................ یا و کند

 شده درج مبلغ باشد، مجدد م البه به احتیاجى اینکه بدون است متعهد، **............................... نمایدن

 .کند پرداخت**......................................  کرد حواله یا وجه در را ضمانتنامه این در

 ضمانتنامه نشود، م البه ***.................................... سوى از مقرر مدت در ضمانتنامه این مبلغ  نانچه

 مسترد یا گردد مسترد اینکه از اعم است، ساقط اعتبار درجه از و باطل خود به خود رسید، سر در

 .نگردد

 

 عنوان پیمانکار *

 ** عنوان بانک

 کارفرما عنوان ***

 قرارداد موضوع ****
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 تعهدات انجام ضمانتنامه

 :نشانی به .......................................  حقوقی / حقیقی شناسه با*................................................  اینکه به نظر

  این  به...............................................  کدپستی................................ ......................................................................... 

 با را****.......................................  قرارداد انعقاد قصد است داده اطالع **...............................................

 در*...............................................  ازاین **.........................................  دارد،...................... ***......................

 به که یتعهدات انجام منظور به یال.....................................ر مبلغ براي ***......................................... مقابل

***.........................   که صورتی در نماید می تعهد و تضمین گیرد می عهده به شده یاد قرارداد موجب

 *.................. که دهد اطالع**................................. این به نامه ضمانت این سررسید انقضاو از قبل و کتباً

.................................  میزان تا است، ورزیده تخلف شده یاد قرارداد از ناشى تعهدات از هریک اجراي از

 واصله کتبى تقاضاى اولین دریافت محض به کند م البه ***.................................. که را مبلغى هر ریال،

 قانونى مجارى از اقدامى یا و اظهارنامه صدور به احتیاجى اینکه بدون***...................................  سوي از

 .بپردازدکرد ***...................................  حواله ای وجه در درنگ بى ، باشد داشته قضائى و

 کتبی درخواست به بنا و است ....................... روز ادارى وقت آخر تا ضمانتنامه این اعتبار مدت

 درخواست که مدتى براى شده، تعیین روز ادارى وقت پایان از قبلتا  واصله ..............***.................

 این مدت نخواهد یا نتواند**............................................  کهی ت صور در و می باشد تمدید قابل شود

نتواند  و نسازد فراهم را تمدید این موجب.. *.................................. یا و کند تمدید را ضمانتنامه

 آنکه بدون است متعهد**....................................  نماید تمدید به حاضر را **................................... 

 کرد حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد، مجدد م البه به احتیاجى

 .کند پرداخت...................... ***.................

 

 عنوان پیمانکار *

 ** عنوان بانک

 کارفرما عنوان ***

 قرارداد موضوع ****
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 نمونه فرم بيمه نامه ها، کارها

 

 آهن و فوالد گل گهر توسعهشرکت موضوع مناقصه : اجرای ساختمان اداری 

 

قع عقد قرارداد، آن قسمت از این شرکت با امضاو ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که در مو

شرایط کلی پیمان پیش  21عملیات موضوع قرارداد مزبور را به طوري که در شرایط مناقصه و ماده 

بینی شده است در مقابل خ رات احتمالی مربوط به اجراي عملیات نزد یکی از شرکت هاي بیمه مورد 

 قبول کارفرما به شرح جدول ذیل بیمه نماید: 

 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه ععملیات موضو

کلیه عملیات موضوع 

 پیمان

حوادث غیر مترقبه 

مانند زلزله ، سیل ، 

ساعقه ، ریزش ، 

 طوفان و غیره 

عملیات مبلغ 

  ساختمان
 

 

ضتتمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشتتیز و غیره تکمیل و در 

 تسلیم شده است. « ب » پاکت 

همچنین تأیید می شتتود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تستتلیم گردد و  نانچه به 

علت تشتتریفات بیمه و یا هر علت دیگر این امر میستتر نشتتود تا حداکثر ستته ماه پس از مبادله قرارداد 

صورت تأخیر سلیم بیمه نامه مربوط وده و در  ستگاه اجرائی م ابق ماده  مکلف به ت شرایط  21آنگاه د

عمومی پیمان رأستتاً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته  نانچه در این خالل، حوادث ستتوئی پیش 

 بیاید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسؤول خسارات ناشی می باشد. 

 

 ضاونام و نام خانوادگی و سمت مهر و ام

 مدیرعامل 

                                                       

 رئیس هیئت مدیره                                                    
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 عناوین سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها
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 02/09/1360مورخ  1-5090/54/11082 شماره بخشنامه

 در تاخیر از ناشی تاخیرات محاسبه نحوه :موضوع

 ها وضعیت صورت پرداخت
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 18/10/1398مورخ  597991/598 شماره بخشنامه

 فنی مشخصات و کیفیت ارزیابی دستورالعمل ع:موضو

 شده اجرا عملیات
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 فهرست نقشه ها
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 باشد. مي پيمان و اسناد ضميمه و زیر جدول حشر به قرارداد موضوع های نقشه فهرست

 شود( امضا و مهر پیمانکار توسط و باشد مناقصه اسناد ضمیمه باید ها نقشه توضیح:)

 

 شماره نقشه موضوع نقشه ردیف

 شیت 40شامل  S-040تا  S-01از شماره  نقشه هاي سازه 1

 شیت مشخصات فنی 38و  شیت نقشه 8شامل  نقشه هاي معماري 2

 شیت 83شامل  E-83الی  E-01از شماره  نقشه هاي اجرائی تاسیسات برقی 3

 شیت نقشه 16شامل  نقشه هاي اجرائی سیستم هوشمند 4

 شیت 53شامل  M-53تا  M-01از شماره  نقشه هاي اجرائی تاسیسات مکانیکی 5
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 ساختمان اداری

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 

 

 HSEدستورالعمل 
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تعهد میگردد کلیه مذکر شده در این الحاقیه را به اجرا گذاشته و همچنین  HSEپیمانکار متعهد میگردد کلیه مفاد و موارد 

ضوع وجه به مو، با تي الزماالجرا در حوزه ایمنی و بهداشت کار و رعایت حقوق محیط زیست راقوانین، مقررات و آیین نامه ها

اي پیمانکار الزم االجرا نیز بر HSEپیمان رعایت نماید. همچنین به موجب این الحاقیه، قوانین و مقررات داخلی کارفرما در حوزه 

 میگردد.

  ت باشد.فعالی پیمانکاران از مراجع ذیصالح استان محل انجام شرکت پیمانکار باید داراي تائیدیه صالحیت ایمنی -

ب با پروژه خود و متناس HSEبا توجه به نوع، ماهیت و گستردگی فعالیت اجرایی، پیمانکار باید اقدام به تهیه چارت  -

فرات نو تمامی  ولمسئ مورد تایید کارفرما نموده و بر این اساس، پیمانکار موظف به ارائه مدارکی مبنی دریافت صالحیت

یید از سوي کارفرما میباشد. ایشان در صورت تا  HSEدخود قبل از شروع  فعالیت و جهت تایید به واح HSEواحد 

، داربست، )برق  HSEکارفرما، مشغول به کار خواهند شد. چارت ارائه شده باید بر مبناي تخصص هاي مرتبط با 

ت واحد د نفراداري، حفاري و غیره( به تشخیص کارفرما بوده و تعدابهداشت، محیط زیست، لیفتینگ، آتشنشانی ،به

HSE  واجتماعی  و رفاه وزارت تعاون، کار "بکارگیري مسئول ایمنی"پیمانکار و سطح مهارت آنها بر مبناي آیین نامه 

شد، تعیین کارفرما رسیده با  HSEکه به تایید واحد HSEمتناسب با پراکندگی جبهه هاي کاري یک نفر کارشناس 

  ی باشد.پیمانکار بصورت مستقیم زیر نظر کارفرما م HSEمیگردد. همچنین تمامی پرسنل و سیستم کاري واحد 

دعاي خارج از ا ودر محیط کار از ادامه فعالیت کاري پیمانکار ممانعت به عمل خواهد آمد   HSEدر صورت عدم حضور  -

  تاخیر و خسارت از سوي پیمانکار خواهد بود.

نجام به کلیه پرسنل پیمانکار و همچنین ا (.Safety Induction, TBM, etc)ئه آموزشهاي بدو و حین کار ارا -

 معاینات طب کار 

  )بدو استخدام و ادواري( براي ایشان توسط پیمانکار الزامی است.

فرما ز سوي کاراشده  عریفپیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهاي اجرائی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان ت -

ر فراهم جوز کامنموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات الزم را تا مرحله بسته شدن 

  ما معرفی نماید.کارفر  HSEنماید. همچنین تمامی افرادي که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند بصورت رسمی به واحد

له خرید، و به وسی میشود ت، ابزار آالت و سایر امکاناتی که به نوعی از آنها در پروژه استفادهکلیه ماشین آالت، تجهیزا -

راي گواهی نیاز، دا ر صورتداجاره و یا به هر نحوي تهیه شده است، باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازدید قرار گرفته و 

با  مطابق وارفرما بوده و در شرایط ایمن، مناسب سالمت فنی از شرکتهاي مورد تایید سازمانهاي ذي صالح و ک

ه ارد شده بهاي و استانداردها، تعمیر و نگهداري گردیده و عملکرد مناسب را داشته باشد. بر این اساس کلیه هزینه

هده شرکت عر، بر قرارداد به خاطر عدم دریافت اجازه فعالیت براي ماشین آالت فاقد گواهینامه فنی معتبر پیمانکا

  یمانکار خواهد بود.پ

ارگاهی کارت تردد ک کارفرما بازدید شده، در صورت تایید، HSEکلیه ماشین آالت پیمانکار قبل از ورود به سایت توسط  -

    دریافت نمایند.

کار  ط محیطپیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاري اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و رب -

(HOUSE KEEPING) ح ملبس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحی

  کارفرما استفاده نماید.  HSEتجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد
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مع ب و یخ، ج)خدمات پزشکی، تهیه آ  HSEپیمانکار موظف است درخصوص عقد قرارداد براي دریافت خدمات مرتبط با -

را کتبا به  و غیره( مراتب HSEآوري زباله، جمع آوري و دفع فاضالب، سمی پاشی و طعمه گذاري، خدمات مهندسی 

  ند.ما می باشکارفر اطالع کارفرما رسانیده، و تنها مجاز به عقد قرارداد با شرکتهاي مورد تایید اعالم شده از طرف

ات بار برداري، یل استحفاظی فردي، وسایل برقی، وسائل و تجهیزاز جمله وسا HSEکلیه اقالم و تجهیزات مرتبط با  -

رما رسانیده و سپس مجاز کارف HSEمتریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد 

  به استفاده خواهد بود.

  کارفرما می باشد.  HSEیت، منوط به تایید واحدپیمانکار قبل از استفاده از هرگونه کمپ خارج از کمپ هاي محدوده سا -

ارگاهی و وابط کپیمانکار متعهد میگردد، قبل از شروع به فعالیت پرسنل خود، سرویسهاي بهداشتی الزم بر مبناي ض -

  د.(مال میگردرما اعقانونی، در نقاط مورد تایید کارفرما احداث نماید. )مطابق با نظر مکتوب امور قراردادهاي کارف

ر دین وسایل اده از کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به وسایل استحفاظی فردي گردند و استفا -

 رد میباشداران زکطول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کاله براي کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق 

ه وسایل استحفاظی کارفرما ارائه گردد. در صورت عدم تهی  HSEاحد که باید قبل از تهیه، نمونه آن جهت تایید به و

صورت وضعیت  % باالسري در25هاي آن با احتساب  اقدام و هزینه "فردي استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما راسا

  پیمانکار لحاظ خواهد شد.

اري ا ضوابط جبتناسب پیمانکار باید براي تردد پرسنل تابعه وسائل ایاب و ذهاب مناسب و داراي بیمه نامه و همچنین م -

  در کارگاه تامین نموده و از تردد ایمن پرسنل اطمینان حاصل نماید.

ن جانمائی باید ید. در ایه نماارائ پیمانکار باید قبل از تجهیز کارگاه جانمایی دفاتر و کارگاه خود را جهت تایید به کارفرما -

خت لحاظ ازن سوچاه هاي ارت، ژنراتور خانه مسقف، تابلوهاي برق، محل و نوع سپتیک براي سرویسهاي بهداشتی و مخ

  کارفرما برسند.  HSEگردد که تمامی موارد مذکور پس از اجرائی شدن باید به تایید واحد 

ائه اصل ت و با ارگی شرکاه دارند، قبل از رانندگی در کالس هاي ایمنی در رانندکلیه افراد که نیاز به رانندگی در کارگ -

  مدرك، گواهینامه رانندگی در کارگاه را دریافت نمایند.

اري خود کجبهه  پیمانکار مکلف به انجام آبپاشی محوطه تحویلی حداقل در دو نوبت صبح و عصر در مسیر هاي تردد و -

  میباشد.

ما رسیده کارفر  HSEتایید ، داربست بندها، اپراتور جرثقیل و رانندگان ویژه باید قبل از شروع بکار بهپرسنل برق، ریگرها -

  . و از کاله با رنگ تعریف شده استفاده نمایند. فعالیت افراد تایید نشده در این امور ممنوع است

  محیطی می باشد. پیمانکار ملزم به انجام کلیه اقدامات الزم جهت ممانعت از آسیب هاي زیست -

، HSEسر دائم ضور افحپیمانکار ملزم به تامین و تدارك کلیه مقدمات و امکانات انجام ایمن کار در روز و شب از جمله  -

ظ نرم و صب حفاروشنایی کافی، اخذ مجوز در زمان تعیین شده، نصب عالئم هشدار دهنده با توجه به شرایط سایت، ن

 کارفرما میباشد. در صورت عدم تامین شرایط مورد  HSEوارد به تشخیصمر هاي کاري و سای-سخت براي محوطه

  کارفرما اجازه فعالیت در شب را نخواهد داد.  HSEنیاز،

 وطه اعزاماي مربپیمانکار کلیه افراد مربوطه را جهت دریافت آموزشهاي الزم و بر اساس ماتریس آموزشی به کالس ه -

  خواهد نمود.
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ه نماید )ب تجهیز یه سیستمهاي برقی را قبل از ورود به کارگاه، به تجهیزات حفاظ جان مناسبپیمانکار موظف است کل -

  ازاي هر دو خروجی سه فاز و تک فاز یک محافظ جان(

جازه استفاده از آنرا کارفرما مجهز نموده سپس ا HSE پیمانکار کلیه تجهیزات مکانیکی را به حفاظ مناسب و تایید شده  -

  صادر می نماید.

اي ترافیکی و غیره( )مانند تابلوه  HSEپیمانکار ملزم به تهیه پوسترها، پمفلت آموزشی، اخطار و عالئم هشدار دهنده -

  کارفرما نصب خواهند شد.  HSEمیباشد و این عالئم متناسب با شرایط سایت، بسته به تشخیص

تشخیص داده شوند،  کارفرما خطرناك  HSEز نظرپیمانکار از افراد، خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه ا -

  ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت خواهد نمود.

و  یی داربست، مجوز برپاییکارفرما رسیده باشد. پیمانکار براي برپا  HSEکلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید  -

تگ  بست دارايو دار بست کارفرما را اخذ نماید. داربستهاي داراي تگ سبز مجازجهت استفاده، باید تایید کارشناس دار

طه الیت مربواز فع قرمز مجاز به استفاده نمیباشند و مطابق با نظر کارفرما باید اصالح گردند. در صورت عدم اصالح

واهد یمانکار خپدعاي او خارج از  جلوگیري گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود

  بود.

ارسال  ه کارفرماشده ب پیمانکار کلیه شبه حوادث و حوادث و وقایع را با استفاده از فرمهاي اعالم شده و در وقت تعیین -

  خواهد نمود.

د کتی( بایااي )برتمامی داربستهاي داخل مخازن و فضاهاي محصور جزء داربستهاي خاص می باشند. لذا برپایی داربسته -

 بز داربستسع، تگ کامال مطابق با روش اجرایی برپایی براکت داخل مخازن باشد و قبل از شروع عملیات کار در ارتفا

  اخذ نماید.

  کارفرما ارائه گردد. باید به صورت روتین توسط پیمانکار به  HSEگزارش روزانه افسران سایت، عملکرد هفتگی و ماهیانه -

ایمنی الزامی  پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی هاي  HSEرگاه پیمانکار به همراه سرپرستحضور فعال سرپرست کا -

  است.

کوي کار ایی، سپیمانکار موظف است تمامی تمهیدات الزم جهت اضافه کاري و کار در شب از جمله افسر ایمنی، روشن -

  ایمن، مسیرهاي دسترسی مناسب ایجاد نماید

ایید تران و با یمانکاپر فعالیت هاي از جمله کار درارتفاع، رادیوگرافی، برقکاري در تعهد تهیه وسایل استحفاظی خاص د -

  کارفرما میباشد.

ا نظر به( مطابق و، ویژدکلیه ماشین آالت پیمانکار باید داراي بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط )پایه یک،  -

  کارفرما و شرایط کارگاه باشد.

  می کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادي باشد.لیست بیمه تما -

ن کار زشکی، قانوموزش پآپیمانکار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و 

که  ارگاهیکو تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان حفاظت در برابر اشعه و همچنین دستورالعمل ها و مقررات 

 برحسب شرایط کارگاه توسط کارفرما ابالغ خواهد شد، میباشد.


